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உலகளாவிய நடத்தை விதியின் நிர்வாகம் 

 

கபாருத்ைைான வணிக நன்கனறிகளும், நடத்தையும்ைான் வித்தியாசத்தை உண்டுபண்ணுகின்றன. 

 

ஒவ்கவாரு நாளும், Elevate Textiles நிறுவனத்தின் கவற்றிக்கு மிக முக்கியைான முடிவுகதள எதிர்ககாள்ளவும், எடுக்கவும் கசய்வீர்கள். நன்கனறியற்ற, 

முதறயற்ற அல்லது கைாழில்முதறக்கு ஒவ்வாை கசயல் ஒன்தற நியாயப்படுத்தும் ஓர் வியாபாரத் நைதவகயான்று ஒருநபாதும் இருக்கப் 

நபாவதில்தல. நாம் எவ்வாறு வியாபாரம் கசய்கிநறாம் ைற்றும் ைற்றவர்கதள நாம் எவ்விைம் நடத்துகிநறாம் என்பதைப் கபாறுத்து, நைது உலகளாவிய 

வியாபாரம் ைற்றும் புகழ் பாதுகாக்கப்படும். 

 

உலககங்கிலும் உள்ள அதனத்து Elevate Textiles நிறுவனக் கூட்டாளிகளும் நடத்தையின் மிக உயரிய ைரநிதலகதளப் புரிந்துககாண்டு அைற்கு இைங்கி 

நடக்கிறார்கள் என்பதையும், அதனத்துச் சந்தைகளிலும் நாம் நைது வாடிக்தகயாளர்களுக்கு ஒநர விைைான ைரம், நசதவ ைற்றும் ைதிப்தபக் 

ககாடுக்கிநறாம் என்பதையும் உறுதி கசய்வநை இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதியின் முைன்தையான நநாக்கைாக உள்ளது. இந்ை உலகளாவிய நடத்தை 

விதி, உங்கள் நவதலயில் நல்ல முடிவுகதள எடுக்க ைற்றும் வழிகாட்டியாக விளங்கும். இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதி, நீங்கள் சந்திக்கக் கூடிய 

ஒவ்கவாரு சூழதலயும் தீர்த்து தவக்கநவா அல்லது உங்கள் பைவிக்கான நைதவயாக இருக்கநவா முயற்சிப்பதில்தல. ஆனால் அைற்குப் பதிலாக, 

உங்களது கைாழில்முதறயிலான ைற்றும் ைனிப்பட்ட நடத்தைகள் குறித்தும், அநைநபால, கூட்டாளிகள் ஒவ்கவாருவரும் பின்பற்ற நவண்டும் என 

Elevate Textiles நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிற அடிப்பதடயான விதிகள் ைற்றும் நதடமுதறகள் குறித்தும் Elevate Textiles நிறுவனத்திற்கு உள்ள அடிப்பதட 

எதிர்பார்ப்புகதள அதைத்துத் ைருகின்றது. உங்களது கசயல்பாடுகள் Elevate Textiles நிறுவனம் ைனது நநர்தைக்காகப் கபற்றுள்ள புகதழ ஒருநபாதும் 

நசைைதடயச் கசய்துவிடாைபடி, இவ்வுலகளாவிய நடத்தை விதி, உங்களது நல்ல தீர்ைானத்தையும், நபாது அறிதவயும் உபநயாகிப்பைற்கான உங்களது 

ைனிப்பட்ட கபாறுப்பிற்குப் பதிலானைாக அதைவதில்தல நைலும் அவ்விைம் அதையவும் கூடாது. நீங்கள் இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதிதய 

உலகளாவியக் ககாள்தககள் ைற்றும் நதடமுதறகள், ைற்றும் உங்கள் துதற, துதை நிறுவனம், அல்லது வணிகப் பிரிவின் ககாள்தககள், 

நதடமுதறகள் ைற்றும் நவதல விதிகள் ஆகியவற்நறாடு ஒருங்கிதைத்து உபநயாகிக்கக் கூடாது. கதடசியில், உங்களது ைனிப்பட்ட நாையமும், நைது 

நிறுவனத்தின் நாையமும், சரியான நடவடிக்தகப் நபாக்தகத் நைர்ந்கைடுப்பதில் உள்ள உங்களது ைனிப்பட்ட நிைானிப்தபநய சார்ந்துள்ளது. 

 

இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதியில் விவாதித்துள்ள ஒவ்கவாரு பிரச்சிதனயும், ஒவ்கவாரு பணியாளருக்கும் கபாருந்ைக்கூடியைாக இருக்காது 

என்கிற நபாதிலும், உலககங்கிலும் உள்ள அதனத்து ஊழியர்களும் இக்ககாள்தககதளப் புரிந்துககாண்டு அவற்றுக்கு இைங்கி நடக்கும் வதகயில், 

இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதிதய நன்கு பரிச்சயம் கசய்துககாள்ள நவண்டும் என்நற Elevate Textiles நிறுவனம் எதிர்பார்க்கின்றது. நாங்கள் 

கட்டுப்படுத்துகிற துதை நிறுவனங்கள் அதனத்தும் இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதிதயப் பின்பற்றுவதை Elevate Textiles நிறுவனம் உறுதி கசய்கிறது. 

கூடுைலாக, எங்களது வியாபாரக் கூட்டுப் பங்காளர்கள் ைற்றும் எங்களது உரிைம் கபற்றவர்களும், இந்ை நடத்தை விதியின் உத்நவகத்திநலநய ைங்களது 

வியாபாரத்தையும் நடத்திக் ககாள்ள நாங்கள் அவர்கநளாடு நசர்ந்து உதழக்கிநறாம். 

உலகளாவிய நடத்தை விதிதய யார் பின்பற்றியாக நவண்டும் 

கூட்டாளிகள் அதனவரும் இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதியில் உள்ள நகாட்பாடுகள் ைற்றும் நைதவகளுக்கு இைங்கி நடந்ைாக நவண்டும். நைலும் 

அவர்கள் Elevate Textiles நிறுவனத்தின் சார்பில் கசயல்படும்நபாது, வழிகாட்டுைலுக்காக இவ்விதிப் பார்த்து அறிந்துககாள்ள நவண்டும். கூட்டாளிகள், 

இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதிக்கு முரண்படுகிற எந்ைச் கசயதலயும் கசய்து முடிக்குைாறு, கைரிந்நை ஒரு ஒப்பந்ைைாரதரநயா, முகவதரநயா, 

ஆநலாசகதரநயா, சப்தளயதரநயா அல்லது ைற்ற மூன்றாம் ைரப்பினதரநயா உபநயாகிக்கக் கூடாது. Elevate Textiles நிறுவனத்தின் சார்பாக 

ஒப்பந்ைைாரர்கள், முகவர்கள் அல்லது ஆநலாசகர்கள் நபான்ற மூன்ற ைரப்பினர்கதள ஈடுபடுத்துகிற கூட்டாளிகள், அத்ைரப்பினருக்கு 

இவ்வுலகளாவிய நடத்தை விதி குறித்துத் கைரிவிக்கப்படுவதை உறுதிகசய்யுைாறு நகட்கநவண்டும் நைலும் கூடுைான இடங்களில் இவ்விதிக்கு 

இைங்கி நடப்பதில் ஒத்துதழப்தப நாட நவண்டும்.  

நாையம் குறித்ை கவதலகதளத் தீர்த்து தவத்ைல் 

ஒரு சிக்கதலக் கவனிக்கும்நபாது அல்லது நகள்வி ஏற்படும்நபாது அது குறித்துப் நபசுவைற்கு நாம் அதனவரும் கபாறுப்பு ககாண்டுள்நளாம்.  

அப்நபாதுைான் Elevate Textiles நிறுவனத்ைால் அந்ைச் சிக்கதலத் தீர்க்க முடியும்.  ஏநைனும் சூழல் குறித்து உங்களுக்கு நகள்விகள் இருந்ைாநலா அல்லது 

உலகளாவிய நடத்தை விதி, நைது ககாள்தககள் அல்லது சட்டத்தின் சாத்தியைான மீறல் அல்லது முதறயற்ற நடத்தைதய நீங்கள் கவனித்ைாநலா, 

புகாரளித்திடுங்கள்.  பின்வரும் நபர்களில் ஒருவரிடமிருந்து நீங்கள் உைவிதய நாடலாம்: 

 

 உங்கள் நைலாளர் 

 உங்கள் ைனிைவள நைலாளர் 

 நீங்கள் அறிவிப்பு கசய்யும் வரிதசமுதறயில் உள்ள ைற்ற நைலாளர்(கள்) 

 Elevate Textiles நிறுவனத்தின் கபருநிறுவனச் சட்டத்துதற 

o compliance@elevatetextiles.com  

 Elevate Textiles நிறுவனத்தின் கபாது ஆநலாசகர் ைற்றும் ைதலதை இைக்க அலுவலர் 

o Kristen.hughes@elevatetextiles.com +1-704-951-2655 

 

 

 

 

அறிமுகம் 
 

mailto:compliance@elevatetextiles.com
mailto:Kristen.hughes@elevatetextiles.com


உலகளாவிய நடத்தை விைி | 4 

 

நைநல பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நபர்களில் ஒருவரிடம் மீறதலப் புகாரளிப்பதை நீங்கள் வசதியாக உைராவிட்டால், Elevate Textiles நிறுவனத்தின் Integrity 

Line-ஐ நீங்கள் பயன்படுத்ைலாம் இது மின்னஞ்சல் அல்லது கைாதலநபசி வழியாக, எந்ைகவாரு நபரும் ரகசியைாகவும் அநாைநையைாகவும் புகாரளிக்க 

அனுைதிக்கிறது.  Integrity line-இல் நீங்கள் ஒரு புகாதர உருவாக்கும் நபாது, Elevate Textiles நிறுவனத்திற்கு (உங்கதள அதடயாளம் காை நீங்கள் 

நைர்வுகசய்ைாலன்றி) அதடயாளம் காணும் ைகவல்கதள வழங்க நவண்டாம், வழங்கப்பட நவண்டிய அவசியமில்தல.  Integrity Line வழியாக ஒரு 

புகாதரச் சைர்ப்பிக்க, நாடுகள் குறிப்பான Integrity Line எண்கதளக் காண்பைற்கு அல்லது மின்னணு சைர்ப்பிப்தப கசய்வைற்கு, eleatetextiles.alertline.com 

ஐப் பார்தவயிடவும். 

 

நன்னம்பிக்தகயின் நபரில் கவதலகதள எழுப்புகிறவர்களுக்கு எதிராக அல்லது ஒரு இைக்க விசாரதையில் நன்னம்பிக்தகயின் நபரில் உைவிபுரிகிற 

நபர் எவருக்கும் எதிராக Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்கள் வஞ்சம் தீர்க்க நாடுவது அல்லது பழிவாங்க நாடுவது இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதிதய 

மீறுவைாகும். கூடுைலாக, பழிவாங்குைல் என்பது இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதி குறித்ைநைார் ைனிப்பட்ட கடுதையான விதிமீறலாகும். நைலும் 

இைதன ைற்ற உலகளாவிய நடத்தை விதிமீறல்கதள அறிவிப்பதைப் நபான்ற அநை விைத்திநலநய அறிவிக்க நவண்டும். “நல் விசுவாசம்” என்பைற்கு 

நீங்கள் சரியானவராக இருக்க நவண்டும் என்று அர்த்ைைல்ல, ஆனால் நீங்கள் அைதனப் புரிந்து ககாள்ளும் விைைாக, நீங்கள் உண்தைதயச் 

கசால்கிறீர்கள் என்பநை அவசியைாகின்றது. 

விசாரதை ைற்றும் ஒழுக்கச் கசயல்முதற 

உலகளாவிய நடத்தை விதி, நைது ககாள்தககள் அல்லது சட்டம் ஆகியவற்றின் மீறல்கதள நாங்கள் தீவிரைாக எடுத்துக்ககாள்நவாம்.  உலகளாவிய 

நடத்தை விதியில் உள்ள இக்நகாட்பாடுகளுக்கு ைதிப்பளித்து, இக்ககாள்தககளுக்கு இைங்கி நடப்பது என்பது, Elevate Textiles நிறுவனத்தில் நீங்கள் 

கபற்றுள்ள நவதலவாய்ப்பின் ஓர் நிபந்ைதனயாகும். இந்ைக் ககாள்தககதள மீறும் எந்ைகவாரு இயக்குனநரா, அதிகாரிநயா அல்லது பணியாளநரா 

பணிநீக்கம் உள்ளிட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்தககளுக்கு உட்படுத்ைப்படுவார்கள். 

 

எந்ைகவாரு சாத்தியைான முதறயற்ற நடத்தை அல்லது மீறல்கதளயும் Elevate Textiles முழுதையாக விசாரதை கசய்யும்.  விவரங்கதள வழங்குவது 

ைனியுரிதை பரிசீலதனகதள மீறாது ைற்றும் நைலதிக விசாரதை அல்லது சரிகசய்ைல் நடவடிக்தகதயப் பாதிக்காது என்ற பட்சத்தில், ைனிப்பட்ட 

புகாரளித்திடும் நபருக்கு விசாரதையின் முடிவுகளும், ஒழுங்குமுதறச் கசயல்முதறயும் வழங்கப்படலாம். 

பயிற்சி ைற்றும் கல்வி 

உலகளாவிய நடத்தை விதி, அதனத்து இைக்கக் ககாள்தககள் ைற்றும் கபாருந்ைக்கூடிய சட்டங்கள், விதிகள் ைற்றும் ஒழுங்குமுதறகள் (“Elevate 

Textiles ககாள்தககள்”) குறித்ை வழக்கைான உலகளாவிய பயிற்சி ைற்றும் கல்வித் திட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு, பராைரிக்கப்படும். Elevate Textiles 

நிறுவன ஊழியர்கள் அதனவரும் Elevate Textiles நிறுவனக் ககாள்தககளின் நைதவகள், அவற்றிற்கு இைங்கி நடப்பைன் முக்கியத்துவம், அதவ 

குறித்ை அவர்களது கபாறுப்புகள் ஆகியவற்தற நன்கு பரிச்சயம் கசய்து ககாள்ளவதை உறுதிகசய்வநை இந்ைப் பயிற்சித் திட்டத்தின் நநாக்கங்களாக 

உள்ளன. Elevate Textiles நிறுவன அதைவிடங்கள் ஒவ்கவான்றிலும் இவ்விைக்கத் ைகவல்கைாடர்பும் பயிற்சித் திட்டமும் அைல்படுத்ைப்படும். 

 

இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதிகளின் கூறுகள், குறிக்நகாள்கள் ைற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து அதனத்து கைாழிலாளர்கதளயும் Elevate 

Textilesகைாடர்புககாண்டு பயிற்சி அளிக்கும்.  

 

Elevate Textiles நிறுவனத்தின் அதனத்து இடங்களிலும் உள்ள முக்கிய நைற்பார்தவயாளர்கள், நைலாண்தை ைற்றும் விற்பதன கூட்டாளர்களுக்கு இந்ை 

உலகளாவிய நடத்தை விதிகதளப் படிப்பைற்கும், Elevate Textiles நிறுவனக் ககாள்தககள் குறித்து விவாதிப்பைற்கும் வாய்ப்பு கிதடக்கும். கூடுைலாக, 

உலகளாவிய நடத்தை விதிகளின் நநாக்கம் ைற்றும் அணுகதல Elevate Textiles கண்காணிக்கும், இதில் கைாழிலாளர்கள் ைங்கள் பயிற்சி வருதக ைற்றும் 

இைக்கத்தைச் சான்றளிக்கும் உலகளாவிய நடத்தை விதிப் பிரகடனத்தை பூர்த்தி கசய்வைற்கான ஒரு திட்டமும் உள்ளடங்குகிறது. 

பணியின் நைதவகள் 

அதனத்து ஊழியர்களும், பார்தவயாளர்களும் படித்துப் பார்க்கக்கூடியதும், நன்கு கண்ணில் படக்கூடியதுைானநைார் இடத்திநலநய இந்ை உலகளாவிய 

நடத்தை விதிதய Elevate Textiles நிறுவன அலுவலகங்கள் ஒட்டி தவக்கும்.  கூடுைலாக, Elevate Textiles இதையத்தில் பல்நவறு கைாழிகளில் இந்ை 

உலகளாவிய நடத்தை கிதடக்கப்கபறுகிறது.  நகாரிக்தகயின் நபரில் இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதியின் அச்சிட்ட நகல்கள் கிதடக்கப்கபறும். 
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ஒவ்கவாரு நாளும் நாம் எவ்விைைாக வியாபாரத்தை நடத்துகிநறாம் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிற விதிகள் 

நலன் முரண்பாடுகள்  

உங்களது ைனிப்பட்ட நலன், Elevate Textiles நிறுவனத்தின் நலன்கநளாடு குறுக்கிடும்நபாது அல்லது குறுக்கிடுவைாகத் நைான்றும்நபாது நல முரண்பாடு 

ஏற்படலாம். எப்நபாதுநை வணிக முடிவுகதள, உங்கள் கசாந்ை நலன்களின் அடிப்பதடயில் அதைப்பதை விட, Elevate Textiles நிறுவனத் நைதவகளின் 

அடிப்பதடயிநலநய அதைக்க நவண்டும். உைாரைைாக, (i) நீங்கள் நடவடிக்தககதள எடுக்கும் நபாது அல்லது உங்கள் பணிதயப் பாரபட்சமில்லாைல் 

அல்லது திறதையாக கசயல்படுத்துவதைக் கடினைாக்கக்கூடிய நலன்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் நபாது; (ii) Elevate Textiles நிறுவனத்தில் நீங்கள் 

வகிக்கும் பைவி காரைைாக நீங்கநளா அல்லது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவநரா முதறயற்ற பலன்கதளப் கபறும் நபாது; அல்லது (iii) Elevate 

Textiles நிறுவனம் உங்களுக்நகா அல்லது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்நகா கடன் வசதி கசய்து ைரும்நபாது அல்லது அதுநபான்ற வசதிகளுக்கு 

உத்திரவாைைளிக்கும்நபாது நல முரண்பாடுகள் எழலாம். 

 

Elevate Textiles நிறுவனக் ககாள்தகயின் ஒரு விஷயைாக, நல முரண்பாடுகள் ைவிர்க்கப்பட நவண்டும். நல முரண்பாடு என்பது எப்நபாதுநை 

கைளிவானகைான்றாக இருந்து விடாைல் நபாய்விடலாம். ஆகநவ உங்களுக்கு ஏநைனும் நகள்விகள் இருந்ைால், நிர்வாகத்தில் நைல்நிதலயில் 

உள்ளவர்களிடம் ஆநலாசதன கபற்றுக் ககாள்ள நவண்டும். நைலும் நல முரண்பாடு ஒன்று அல்லது நல முரண்பாடு ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று 

உங்களுக்குத் கைரியவந்ைால், நீங்கள் அதைப் புகாரளிக்க நவண்டும். 

ைனிப்பட்ட வியாபார உறவுகள் 

குறிப்பாக, Elevate Textiles நிறுவனத்திற்கு ைற்ற வணிக நிறுவனத்திற்கும் இதடநயயுள்ள பரிவர்த்ைதனகள் சம்பந்ைைாக நீங்கள் எடுக்கிற சுைந்திரைான 

தீர்ைானத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய எந்ைகவாரு பைவியிநலா அல்லது குறிப்பிடத்ைக்க நலதனக் ககாண்நடா, நவறு எந்ை வணிக நிறுவனத்திநலா நீங்கள் 

இருக்கக்கூடாது.  உங்கள் ைனிப்பட்ட வணிக உறவுகள், நீங்கள் Elevate Textiles நிறுவனத்திற்காக எடுக்கிற முடிவுகதள ஒருநபாதும் பாதிப்பதில்தல 

என்பதை நீங்கள் உறுதிகசய்ய நவண்டும்.  ைற்ற காரணிகள் இல்லாைல், கபாதுவாக வர்த்ைகம் கசய்யப்படுகிற பங்குப் பத்திரங்களின் நிலுதவயிலுள்ள 

வதகயில் ஒரு சைவீைத்தை விடக் (1%) குதறவான அளவிற்கு கவறுைநன பங்குப் பத்திரங்கதள தவத்திருப்பது ஒரு நலன் முரண்பாடாக அதையாது. 
 

உறவினர்கநளாடு வியாபாரம் கசய்ைல் 

ைனிப்பட்ட பலனுக்காக அல்லது ஒரு உறவினரின் பலனுக்காக Elevate Textiles நிறுவனத்நைாடு வணிகத்தை நடத்துவைற்கு, நபாது ஆநலாசகர் ைற்றும் 

ைதலதை இைக்க அதிகாரி அல்லது ைதலதை ைனிைவள அதிகாரியிடமிருந்து Elevate Textiles நிறுவனப் பணியாளர் முன் அனுைதி கபறநவண்டும். 

 

பணிக்ககாதடகள், பரிசுப் கபாருட்கள், ைற்றும் கபாழுதுநபாக்கு 

நம்முதடய வழக்கங்களுக்கு அப்பால் கசல்கிற அல்லது Elevate Textiles நிறுவனத்நைாடு வணிகம் கசய்வது குறித்ை வாடிக்தகயாளர் அல்லது 

சப்தளயரின் நிபந்ைதனயாகப் பார்க்கப்படக்கூடிய, பைம், பரிசுப் கபாருட்கள், கபாழுதுநபாக்கு, அல்லது ைற்ற அனுகூலங்கள் அல்லது தகைாறு 

எதையும் Elevate Textiles நிறுவனப் பணியாளர்கள் யாரும் கபறநவா அல்லது கபற ஒப்புக்ககாள்ளநவா கூடாது.  வணிக உறவுமுதறகளின் இயல்பான 

நபாக்கில் நியாயைான, அவ்வப்நபாைான அல்லது ைற்கசயலான கபாருட்கள் அனுைதிக்கப்படுகின்றன.  இது கைாடர்பாக எந்ைகவாரு பணியாருக்கும் 

ஏநைனும் நகள்வி அல்லது கவதல இருந்ைால், வழிகாட்டுைல் ைற்றும் வழிநடத்ைலுக்காக, கபாது ஆநலாசகர் ைற்றும் ைதலதை இைக்க அதிகாரி 

அல்லது ைதலதை ைனிைவள அதிகாரிதய அணுக நவண்டும். 
 

நபாட்டித் ைகவல்கதளச் நசர்த்ைல் 

முதறயாகச் நசகரித்ை வணிகத் ைகவல்களுக்கு Elevate Textiles நிறுவனம் ைதிப்பளிக்கின்றது. நைது நபாட்டியாளர்கள் குறித்ை ைகவல்கதள, 

ைற்றவர்களுக்கு ைாராளைாகக் கிதடக்கிற கபாது மூலங்களிலிருந்நை நசகரிக்க நவண்டும். Elevate Textiles நிறுவனத்தின் எந்ைகவாரு ஊழியர்களும் 

நபாட்டி ைகவல்கதளப் கபற உளவு பார்க்கநவா அல்லது திருடநவா கூடாது. 

 

உங்கள் கபாறுப்புகள் 
 

 ைனிப்பட்ட, ைனிநபர் ஆைாயத்திற்கு நைற்பட்டு சட்டங்களுக்கும் நன்கனறிக் நகாட்பாடுகளுக்கும் இைங்குைல். 

 உங்களது Elevate Textiles நிறுவனக் கடதைகள் அல்லது கபாறுப்புகநளாடு குறுக்கிடக்கூடிய வதகயில் இன்கனாரு வணிகத்தில் பைவி 

வகிக்கநவா அல்லது நிதிசார்ந்ை நலதனக் ககாண்டிருக்கநவா கசய்யாதீர்கள். 

 Elevate Textiles நிறுவனத்திற்கும், உறவினர் ஒருவருவருக்கும் இதடநய வணிகத்தை நடத்ைாதீர்கள். 

 நல முரண்பாட்டுக் ககாள்தககளின் எந்ை விதிமீறல்கதளயும் புகாரளித்திடுங்கள். 

 சப்தளயர்கள் அல்லது வாடிக்தகயாளர்கநளாடு ககாடுக்கல் வாங்கலில் ஈடுபடும் நபாது, மிைைான ைதிப்பிற்கு நைநல ககாடுக்கிற பரிசுகள் 

எதையும் ஏற்றுக் ககாள்வதைத் ைவிர்த்து விடுங்கள். 

 உைாரைத்தின் மூலைாக இைக்கம் ைற்றும் நன்கனறிகதள நைம்படுத்துங்கள் - நவறு விைைாகச் கசால்நவாைானால், நாையத்நைாடு 

கசயல்படுவது என்றால் என்ன அர்த்ைம் என்பதை உங்கள் பழக்க வழக்கத்தின் மூலைாகநவ கவளிக்காண்பியுங்கள். 

 

Elevate Textiles வணிகத்தில் நநர்தை 
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சர்வநைச வர்த்ைகச் சட்டங்கள் 

Elevate Textiles நிறுவனம் உலககங்கிலும் வணிகத்தை நடத்துகிறது. சில நநரங்களில் ஒரு நாட்டில் எடுக்கிற கசயல்பாடுகள், இன்கனாரு நாட்டின் 

சட்டங்களின் கீழ் Elevate Textiles நிறுவனத்திற்கு சட்டச் சிக்கதல உண்டாக்கலாம். இது குறிப்பாக அகைரிக்கச் சட்டங்களின் கீழ் உண்தையாகிறது. 

நபாட்டிக்கு எதிரான ைற்றும் வர்த்ைக ஒழுங்குமுதறச் சட்டங்கள் சிக்கலானதவயாகும் நைலும் அவற்தற இந்ை வழிகாட்டியில் முழுதையாக விளக்கிச் 

கசால்ல முடியாது. இந்ைக் காரைத்திற்காகத் ைான், Elevate Textiles நிறுவனம் ஒருசில உலகளாவிய வர்த்ைகத் துதறக் ககாள்தககள் ைற்றும் 

நதடமுதறகதள உருவாக்கியிருக்கின்றது அநைாடு ைங்களது பணிதய நைற்ககாள்ளும் நபாது இத்ைதகய சட்டங்கதளச் சந்திக்க வாய்ப்புள்ள Elevate 

Textiles நிறுவன ஊழியர்களுக்கான கூடுைல் பயிற்சிதயயும் வழங்குகிறது. ஆயினும், இத்ைதகய சட்டங்களின் கீழ் எழுகிற பிரச்சிதனகள் குறித்ைநைார் 

அடிப்பதடயான புரிந்து ககாள்ளுைல் அதனத்து ஊழியர்களுக்கும் இருக்கின்றது என்பது Elevate Textiles நிறுவனத்திற்கு அவசியைாகின்றது. 
 

அயல்நாட்டு ஊழல் பழக்கங்கள் சட்டம் 

Elevate Textiles இயங்கும் பல நாடுகளில், நபாட்டி அனுகூலத்தைப் கபறுவைற்காக லஞ்சம் அல்லது பிற முதறயற்ற தூண்டுைல்களுக்குப் பைம் 

கசலுத்துவதைத் ைதடகசய்யும் ைடுப்புச் சட்டங்கள் உள்ளன அல்லது ஒரு கபறுநரின் முடிகவடுத்ைலில் கடுதையான ைாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. 

அவற்றுக்கான உைாரைங்களில், எந்ைகவாரு அகைரிக்க நிறுவனம் அல்லது அைன் உலகளாவிய துதை நிறுவனங்கள், இதை நிறுவனங்கள், 

பணியாளர்கள் அல்லது முகவர்கள் எவரும், அயல்நாட்டு அதிகாரிகள், அயல்நாட்டு அரசியல் கட்சிகள் அல்லது அவற்றின் அதிகாரிகளுக்கு, 

நநரடியாகநவா அல்லது ைற்கறாரு நபரின் வாயிலாக ைதறமுகைாகநவா, (i) அது நபான்ற அயல்நாட்டு அதிகாரியின் கசயல் அல்லது முடிவில் 

பாதிப்தப ஏற்படுத்தும் நநாக்கங்களுக்காக அல்லது (ii) வணிகத்தை அல்லது வணிக அனுகூலம் எதையும் கபறுவைற்காக அல்லது ைக்கதவத்துக் 

ககாள்வைற்காக பைம் ககாடுப்பதைத் ைதடகசய்கிற அகைரிக்க கவளிநாட்டு ஊழல் நதடமுதறச் சட்டம் (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 

அடங்குகிறது. இங்கிலாந்தின் இலஞ்ச சட்டத்தில் (UK Bribery Act, UKBA) இரு அதிகாரிகளுக்கும் எதிரானதும் (அைாவது, ஈடுபடுகிற அரசாங்க 

அதிகாரிகள்), வர்த்ைக ரீதியிலான லஞ்சத்திற்கும் எதிரான இதைகயாத்ைத் ைதடகள் உள்ளன. அநநக நிதலகளில், அகைரிக்காவில் அல்லது 

இங்கிலாந்தில் அயல்நாட்டு அதிகாரிகளாகக் கருைப்படாை நபர்கள் நவதல பார்க்கும் இடங்கதள அரசாங்கம் நநரடியாகநவா அல்லது 

ைதறமுகைாகநவா கசாந்ைைாக தவத்திருக்கிற பட்சத்தில் அல்லது இயக்குகிற பட்சத்தில், அவர்கதள FCPA சட்டம் அல்லது UKBA சட்டத்தின் 

நநாக்கங்களுக்காக அயல்நாட்டு அதிகாரிகளாகக் கருைலாம். ஆகநவ, கபாருந்துகிற ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டத்தை மீறும் ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிற 

கசயல்பாடுகளில் ஈடுபடக்கூடிய, பைம் கபறுகிற அல்லது பைம்-அல்லாை பலன் ஒன்தறப் கபறுகிற நபர் ஒருவரின் அந்ைஸ்தைத் கைரிந்து 

ககாள்வைற்கும், அநை நபால அயல் நாடுகளில் முகவர்கதள உபநயாகிப்பைற்கும் குறிப்பான கவனம் கசலுத்ை நவண்டும். 
 

FCPA ைற்றும் UKBA சட்டங்களுக்கு ஒருசில வரம்புதடய விதிவிலக்குகளும், சட்டப் பாதுகாப்புகளும் கபாருந்துகின்றன, ஆனால் ககாடுக்கிற பைைானது, 

விதிவிலக்கு ஒன்றின் கீழ் அல்லது பாதுகாப்பின் கீழ் வரத் ைகுதியதடகிறைா என்பது வழக்கைாகநவ ஒரு சட்டக் நகள்வியாகத் ைான் இருக்கின்றது. சில 

நநரங்களில், பயைம் அல்லது ைங்குைல் கசலவுகள் நபான்ற “நியாயைான ைற்றும் உண்தையான” கசலவுகளுக்கு, அச்கசலவு ையாரிப்புகள் அல்லது 

நசதவகதள விளக்கிச் கசால்வைற்கு அல்லது நைம்படுத்துவைற்கு, அல்லது ஒரு ஒரு ஒப்பந்ைத்தை நிதறநவற்றுவைற்குத் கைாடர்புதடயதவயாக 

இருந்ைால், அயல்நாட்டு அதிகாரி ஒருவருக்குப் பைம் ககாடுக்கலாம் அல்லது அவர் கசலவழித்ைதை அவருக்குத் திருப்பிக் ககாடுத்து விடலாம். ஆயினும், 

ஒரு குறிப்பிட்ட கசலதவ ககாடுக்க நவண்டுைா அைதன எந்ைளவிற்குக் ககாடுக்க நவண்டும் என்பைற்கு, ஒரு சட்ட ைதிப்பீடு அவசியைாகும். Elevate Textiles 

நிறுவன ஊழியர்கள் அல்லது இதை நிறுவனத்தைச் நசர்ந்ைவர்கள், எந்ை ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டத்தின் கீழும், ககாடுக்கவுள்ள பைத்தின் சட்டத்திற்கு 

உட்படும் ைன்தைதய ைதிப்பிட முயற்சிக்கக்கூடாது. அைற்குப் பதிலாக, அவர்கள் அயல்நாட்டு அதிகாரி ஒருவருக்கு அல்லது அவரின் நலனுக்காக 

ககாடுக்கும் பைம் எதுவும் உட்பட, ஊழல் எதிர்ப்புக் கவதலகதள ைதறமுகைாகத் கைரிவிக்கக் கூடிய பைம் எதையும் ககாடுப்பைற்கு முன்நப Elevate 

Textiles கபருநிறுவன சட்டத்துதறயில் ஆநலாசதன கபறநவண்டும். FCPA அல்லது UKBA சட்டத்தின் கீழ் ைனிநபர் ஒருவதர “அயல்நாட்டு அதிகாரி” ஒருவர் 

என்பைாகக் கருைலாைா என்பது குறித்ை நகள்விகதள, Elevate Textiles கபருநிறுவனச் சட்டத்துதறயில் நகட்டுத் கைரிந்துககாள்ள நவண்டும். 
 

உங்கள் கபாறுப்புகள் 
 

 FCPA, UKBA சட்டங்கள் ைற்றும் ைற்ற ஊழல் எதிர்ப்பு விதிகதளப் புரிந்து ககாள்வைற்கும், ஏற்ற நடவடிக்தகதய எடுப்பைற்கும் Elevate Textiles 

கபருநிறுவனச் சட்டத்துதறயில் ஆநலாசதன கபறுங்கள். 

 அயல்நாட்டு அதிகாரி ஒருவர் ைதிப்புதடய ஒன்தறத் ைருைாறு நாடினால், Elevate Textiles கபருநிறுவனக் கூட்டாண்தையின் சட்டத்துதறதயத் 

கைாடர்பு ககாள்ளுங்கள். 

 ஒரு நவதள இன்கனாரு நிறுவனம் இைதனச் கசய்திருக்கிறது என்பைாநலநய இப்பழக்கம் ஏற்றுக் ககாள்ளக்கூடியது என்பைாக கருைாதீர்கள். 

 உங்கள் நைலாளர் ைற்றும் Elevate Textiles கபருநிறுவனச் சட்டத்துதறயின் அனுைதியில்லாைல், ைதிப்புள்ள எதையும் அயல்நாட்டு அதிகாரி 

ஒருவருக்குக் ககாடுக்கநவா அல்லது ககாடுப்பைாக வாக்குறுதியளிக்கநவா கசய்யாதீர்கள். 

 

நம்பிக்தகயின்தை ைற்றும் நியாயைான நபாட்டி 

Elevate Textiles நிறுவனத்தின் அதனத்து கசயல்பாடுகளும், நடவடிக்தககளும், வர்த்ைக விவகாரங்களும், அகைரிக்காவிலும், Elevate Textiles நிறுவனம் 

இயங்குகிற ைற்ற அதனத்துப் பகுதிகளிலும் கபாருந்துகிற அதனத்து நம்பிக்தகக்கு எதிரானைற்றும் நியாயைான நபாட்டிச் சட்டங்களுக்கு 

முழுதையாக இைங்கநவ நடத்ைப்படுகிறது என்பதை Elevate Textiles நிறுவனத்தின் ககாள்தக உறுதிகசய்ய நவண்டும். நபாட்டியாளர்கநளாடு 

சட்டவிநராைைான ஒப்பந்ைங்கதளச் கசய்துககாள்ளுைல் அல்லது சப்தளயர்கநளாடு, விநிநயாகஸ்ைர்கநளாடு, அல்லது வாடிக்தகயாளர்கநளாடு 

சட்டவிநராைைான ஏற்பாடுகதளச் கசய்துககாள்ளுைல் உட்பட, ஆனால் இதவ ைட்டும் ைான் என்றில்லாைல், நபாட்டியிடும் ைன்தைக்கு தீங்கிதழக்கிற 

சட்டவிநராை பழக்கவழக்கம் எதிலும் Elevate Textiles நிறுவனம் ஈடுபடாது. என்கனன்ன ையாரிப்புகதளக் ககாடுப்பது, அவற்தற எங்நக ைற்றும் 

எவ்விைம் ககாடுப்பது, ைற்றும் அவற்றுக்கு எவ்வளவு கட்டைம் விதிப்பது நபான்றதவ குறித்ை ைனது கசாந்ைைான, சுைந்திரைான முடிவுகதள 

எடுப்பநை Elevate Textiles நிறுவனத்தின் ககாள்தகயாக இருந்து வந்திருக்கிறது நைலும் அவ்வாநற எப்நபாதும் இருக்கும். 
 

விதலகள், விதலயிடல் ககாள்தககள், ைள்ளுபடிகள், படிகள், அல்லது நவறு ஏநைனும் விற்பதன விதிகள் சம்பந்ைைாக நபாட்டியாளரின் பிரதிநிதி 

எவருடனும் எவ்விை ஒப்பந்ைமும் (அல்லது ஒப்பந்ைம் கசய்வைற்கான முயற்சிகளும்) இருக்கக் கூடாது என்பைாகநவ Elevate Textiles நிறுவனக் 

ககாள்தக கசால்கிறது. கூடுைலாக, நபாட்டியாளர்கள் வாடிக்தகயாளர்கள், சந்தைகள் அல்லது பிரநைசங்கதளத் ைங்களுக்குள் ஒதுக்கீடு கசய்து 

ககாள்வைற்நகா அல்லது சப்தளயர் அல்லது வாடிக்தகயாளர் எவதரயும் புறக்கணிப்பைற்நகா, அல்லது நபாட்டிக்குத் தீங்கு விதளவிக்கிற நவறு 

ஏநைனும் நடவடிக்தகதய எடுப்பது அல்லது எடுக்காைல் இருப்பைற்நகா ஒப்புக் ககாள்ளாைல் இருந்து ககாள்ளலாம். 

 

எந்ைச் சட்டத்திலும் இருப்பதைப் நபான்நற, இச்சட்டத்திற்கும் இைங்கத் ைவறுவது, Elevate Textiles நிறுவனத்திற்கும், அைன் அதிகாரிகளுக்கும், 

கூட்டாளிகளுக்கும் குறிப்பிடத்ைக்க அளவிற்கு ஆபத்துக்கதள விதளவிக்கும். நம்பிக்தகக்கு எதிரான சட்டத்தை மீறுவைற்கான அபராைங்கள் குறிப்பாகக் 

கடுதையானதவயாக இருக்கலாம். நைலும் சம்பந்ைப்பட்ட இரு நபர்கள் மீதும், கைாத்ைைாக Elevate Textiles நிறுவனத்தின் மீதும் நீண்டகாலத் ைாக்கங்கதள 

அதவ உண்டாக்கலாம்.  அைற்நகற்ப, அதனத்து Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்களும், இந்ை நம்பிக்தகக்கு எதிரான ககாள்தகக்கு இைங்கி நடப்பைற்குக் 

கடதைப்பட்டுள்ளார்கள். கபாருந்துகிற அதனத்து நம்பிக்தகக்கு எதிரான சட்டங்களுக்கும் இைங்கநவ Elevate Textiles நிறுவன வணிகம் 

நடத்ைப்படுகின்றது என்பதை உறுதி கசய்வைற்கு ஒவ்கவாரு அதிகாரியும், கூட்டாளியும் கபாறுப்பானவர்களாக இருக்கிறார்கள். 
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நம்பிக்தகக்கு எதிரான சட்டம் ைற்றும் நியாயைான நபாட்டிச் சட்டங்கள், ஒங்கு சந்தை நிதலதய உபநயாகித்து, அைதன ஒற்தறையப்படுத்ைதல 

அல்லது விதலகதளக் கட்டுப்படுத்துவதை அல்லது இயற்தகயான சந்தை விதசகளிலினால் அல்லாைல் ைன்னிச்தசயாகப் நபாட்டியாளர்கள் அந்ைச் 

சந்தைக்குள் நுதழவதைத் ைவிர்ப்பதைத் ைதட கசய்கின்றன. 

 

நபாட்டிச் சட்ட இைக்கம் என்பது, ஒரு சிக்கலானதும், சட்டத்தின் உயர்ந்ைளவு கைாழில்நுட்பைான பகுதியுைாகும். நம்பிக்தகக்கு எதிரான சட்ட 

இைக்கம் குறித்து உங்களுக்குக் நகள்விகள் ஏதுமிருந்ைால், ையவுகசய்து உங்கள் நைற்பார்தவயாளர் அல்லது Elevate Textiles நிறுவனக் கபருநிறுவனச் 

சட்டத்துதறதயத் கைாடர்பு ககாள்ளுங்கள்.  இந்ைக் ககாள்தகதய மீறுவைாகக் கண்டுபிடிக்கப்படுகிற Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்கள், 

நவதலநீக்கம் வதரயானதும், அது உள்ளிட்டதுைான ஒழுங்கு நடவடிக்தகக்கு உட்படுத்ைப்படுகிறார்கள் நைலும் அவர்கள் குடிதையியல் ைற்றும் 

குற்றவியல் அபராைங்களுக்கும் உட்படுத்ைப்படலாம். 

 

உங்கள் கபாறுப்புகள் 

 

 விதலகள் அல்லது ையாரிப்புகதள, முதறயாகநவா அல்லது முதறப்படி அல்லாைநலா, Elevate Textiles நிறுவனத்தின் நபாட்டியாளர்களின் 

பணியாளர்கள் எவருடனும் ஒருநபாதும் விவாதிக்காதீர்கள். 

 Elevate Textiles நிறுவனப் நபாட்டியாளர்கள் குறித்ை உண்தையில்லாை அல்லது உண்தைக்குப் புறம்பான அறிக்தககதள ஒருநபாதும் 

விடுக்காதீர்கள். 

 

வர்த்ைகத் ைதடகள் 

எப்நபாைாவது, அயல்நாடுகளிலிருந்து இறக்குைதி கசய்வதில் அல்லது அயல்நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி கசய்வதில் அரசாங்கள் வர்த்ைக அல்லது பயைக் 

கட்டுப்பாடுகதள விதிக்கின்றது.  Elevate Textiles நிறுவன அகைரிக்கச் கசயல்பாடுகள், அகைரிக்க ஏற்றுைதிச் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டதவயாகும். 

அச்சட்டங்கள் ைதடகசய்யப்பட்டநைார் நாட்டிற்கு அல்லது கதடமுதனப் பயனருக்கு, அயல்நாட்டிருந்து ையாரிப்புகதள ைறு-ஏற்றுைதி கசய்வது 

உட்பட, முைன்தையாக Elevate Textiles நிறுவனத் ையாரிப்புகள் நபாய்ச்நசரும் இடங்கதளயும், அவற்தற உபநயாகிக்கும் கதடமுதனப் பயனதரயும் 

கட்டுப்படுத்துகின்றன. சில நிதலகளில், ையாரிப்புகள் எங்கிருந்து வருகின்றன என்பதைப் கபாருட்படுத்ைாைல், ஒருசில இடங்களுக்கு எந்ைத் 

ையாரிப்புகதளயும் அனுப்பி தவக்கநவ கூடாது. ஒருசில நாடுகநளாடு கசய்கிற வர்த்ைகத்தைக் கட்டுப்படுத்துவைற்குத் நைாற்றுவித்துள்ள அதனத்துச் 

சட்டங்களுக்கும் இைங்கி நடப்பநை Elevate Textiles நிறுவனத்தின் ககாள்தகயாக உள்ளது. நைலும் ஏற்றுைதிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அதனத்து Elevate 

Textiles நிறுவன ஊழியர்களும் ைனது வணிகச் கசயல்பாடுகளுக்குப் கபாருந்துகிற அதனத்து ஒழுங்குமுதறகதளயும் நதடமுதறகதளயும் நன்கு 

கைரிந்து தவத்துக் ககாள்வதும் முக்கியைானைாகும். 

 

உங்கள் கபாறுப்புகள் 

 

 அகைரிக்க விற்பதன அல்லாைவற்றுக்கு ஏற்றுைதிக் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் கபாருந்ைாது என்பைாக கணித்துக் ககாள்ளாதீர்கள். 

 வர்த்ைகச் சட்டங்களுக்கு இைங்கி நடப்பது குறித்ை நகள்விகள் அல்லது கவதலகள் ஏதும் உங்களுக்கிருந்ைால், Elevate Textiles நிறுவனக் 

கபருநிறுவனச் சட்டத்துதறயில் ஆநலாசதன கபறுங்கள். 

 

புறக்கணிப்பு-எதிர்ப்பு 

அகைரிக்க புறக்கணிப்பு எதிர்ப்புச் சட்டங்கள், அகைரிக்க அரசாங்கம் விதிக்காைநைார் புறக்கணிப்தப ஆைரிக்கும் முகைாக இன்கனாரு நபநராடு வணிகம் 

கசய்ய ைறுப்பது அல்லது ைற்ற நடவடிக்தககதள எடுப்பது நபான்றவற்றிலிருந்து Elevate Textiles நிறுவனத்தைத் (இந்நிறுவனம் கட்டுப்படுத்துகிற 

அயல்நாட்டுத் துதை நிறுவனங்கள் ைற்றும் இதைப்பு நிறுவனங்கள் உட்பட) ைதட கசய்கின்றது.  ஒரு புறக்கணிப்பில் ஈடுபடுைாறு Elevate Textiles 

நிறுவனமும், இந்நிறுவனம் கட்டுப்படுத்துகிற அயல்நாட்டுத் துதை நிறுவனங்களும் கபறுகிற நவண்டுநகாள்கள் எதையும் அகைரிக்க அரசாங்கத்திற்கு 

அறிவிப்பது அகைரிக்கச் சட்டத்திற்கு அவசியைாகின்றது. புறக்கணிப்பு எதையும் நைற்ககாண்டு எடுத்துச் கசல்கிற அல்லது ஆைரவு கைரிவிக்கிற 

நடவடிக்தக எதையும் எடுக்குைாறு அல்லது நடவடிக்தகதய எடுக்காைல் இருக்குைாறு ஒரு எழுத்துப்பூர்வைான அல்லது வாய்மூலைான நவண்டுநகாதள 

Elevate Textiles நிறுவனப் பணியாளர் எவரும் கபற்றுக் ககாள்கிற பட்சத்தில், அவ்நவண்டுநகாளுக்கு எவ்விைம் பதிலளிப்பது என்பது குறித்ை 

வழிகாட்டுைலுக்கு அவர் அைதன அப்நபாநை கபருநிறுவனச் சட்டத்துதறக்கு அறிவிக்க நவண்டும். 

 

உங்கள் கபாறுப்புகள் 

 

 ஒரு புறக்கணிப்பில் பங்நகற்குைாறு கபறப்படுகின்ற நவண்டுநகாள்கள் எதையும், Elevate Textiles நிறுவனக் கபருநிறுவனச் சட்டத்துதறக்குத் 

கைரிவிக்கவும். 

 
பாதுகாப்பு 

எங்களது உற்பத்தி, இருப்பு தவத்ைல் ைற்றும் அனுப்பி தவத்ைல் நதடமுதறகளுக்குத் கைாடர்புதடயைாக இருக்தகயில், மிகச்சிறந்ை அணுகல் 

பழக்கங்கள், ைனிப்பட்ட பழக்கங்கள், நதடமுதற சார்ந்ை பழக்கங்கள் ைற்றும் இயல்ரீதியிலான பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்கு இைங்கி நடப்பதைக் 

கதடபிடிப்பைற்கு Elevate Textiles நிறுவனம் ைன்தன அர்ப்பணித்துக் ககாண்டுள்ளது. 

 

சரக்குப் பட்டியலில் கவளியிடாை, வாங்கிய ைற்றும் உற்பத்தி கசய்ைதவ இருவிைத்திலுைான சரக்குகதள (உைாரைைாக, நபாதை ைருந்துகள் ைற்றும் 

ைற்ற சட்டவிநராைப் கபாருட்கள்) நிறுவனத்தின் ையாரிப்புகதள அனுப்பி தவக்தகயில் அவற்நறாடு நசர்ப்பைற்கு எதிராக பாதுகாப்பைற்கான, 

அகைரிக்காவிற்குப் கபாருட்கதள அனுப்பிதவப்பைற்கான பயங்கரவாைத்திற்கு எதிரான சுங்க-வர்த்ைகக் கூட்டுத் (Customs-Trade Partnership Against 

Terrorism, C-TPAT) நைதவகளுக்கு இைங்கி நடப்பது உட்பட, ஆனால் இதவ ைட்டும் என்றில்லாைல், பாதுகாப்பு நதடமுதறகதள Elevate Textiles 

நிறுவன அலுவலகங்கள் ைற்றும் அதிகாரிகள் கதடப்பிடிப்பர். 

 

உலககங்கிலும் உள்ள உரிய சுங்க அதிகாரிகநளாடு நசர்ந்து பணியாற்றுதகயில், Elevate Textiles நிறுவன அலுவலகங்கள் உரிய அதனத்து சுங்கச் 

சட்டங்கநளாடும் இைங்கிச் கசல்லும் நைலும் சட்டத்திற்கு எதிராக ையாரிப்புகதள அனுப்பி தவப்பைற்கு எதிராக பாதுகாப்பளிக்கிற திட்டங்கதள 

நிதலநாட்டி அைதனப் பராைரித்துக் ககாள்ளும். 

அரசியல் கசயல்பாடு ைற்றும் பங்களிப்புகள் 

Elevate Textiles நிறுவனத்தின் நிதி ைற்றும் ைற்ற வளங்கதள, அரசியல் பைவிக்காகப் நபாட்டியிடுகிற எந்ைகவாரு நவட்பாளருக்கும் நநரடியாகநவா 

அல்லது ைதறமுகைாகநவா ஆைரவு கைரிவிக்கும் நநாக்கத்திற்காகநவா, எந்ைகவாரு ைனிநபரும் கசய்ை நநரடியான அல்லது ைதறமுகைான அரசியல் 

பங்களிப்புகள் எைற்கும் பைத்தைத் திருப்பிக் ககாடுப்பைற்காகநவா அல்லது அரசாங்க அதிகாரிகளுக்நகா அல்லது பணியாளர்களுக்நகா பைம் 

ககாடுப்பது, அன்பளிப்புகள் அல்லது பரிசுப்கபாருட்கள் ககாடுக்கும் நநாக்கத்திற்காகநவா உபநயாகிக்கக் கூடாது. Elevate Textiles நிறுவன 
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ஊழியர்கள் அதனவதரயும், ைங்களது கசாந்ை நநரம் ைற்றும் வளங்கதளக் ககாண்டும் கூட, அரசியல் விஷயங்களில் ைனிப்பட்ட விைைாக ஈடுபடுவதை, 

Elevate Textiles நிறுவனம் ஊக்குவிப்பதில்தல. 

சட்டத்திற்கு இைங்கி நடத்ைல் 

இந்நிறுவனத்தின் அதனத்து கசயல்பாடுகளும், நடவடிக்தககளும், வர்த்ைக விவகாரங்களும், அகைரிக்காவிலும், Elevate Textiles நிறுவனம் இயங்குகிற 

ைற்ற அதனத்துப் பகுதிகளிலும் கபாருந்துகிற அதனத்து சட்டங்களுக்கு முழுதையாக இைங்கநவ நடத்ைப்படுகிறது என்பதை உறுதி கசய்வநை 

Elevate Textiles நிறுவனத்தின் ககாள்தகயாகும். 

 

எழுத்திலும், எண்ைத்திலுைான இரண்டிலுநை, சட்டத்திற்குக் கீழ்படிந்து நடப்பநை Elevate Textiles நிறுவன நன்கனறித் ைரநிதலகளாகும். கபாருந்துகிற 

அதனத்து சட்டங்கள் குறித்ை விவரங்கள் நாம் அதனவரும் கைரிந்து தவத்திருக்க நவண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதில்தல என்கிற நபாதிலும், எப்நபாது 

நைற்பார்தவயாளர்கள், நைலாளர்கள் அல்லது Elevate Textiles நிறுவனக் கபருநிறுவனச் சட்டத்துதறயிடமிருந்து ஆநலாசதனதய நாடுவது என்பதைத் 

தீர்ைானிக்கப் நபாதுைான அளவிற்குத் கைரிந்து தவத்துக் ககாள்வது முக்கியைானைாகும்.  

ைரம் ைற்றும் பரிநசாைதன 

வாடிக்தகயாளர் நைதவகதளப் பூர்த்தி கசய்யக்கூடியதும், அவற்தற விஞ்சுகிறதுைான உலகத்ைரைான ையாரிப்புகதளயும், நசதவகதளயும் 

வழங்குவைற்காக Elevate Textiles நிறுவனம் ைன்தன அர்ப்பணித்துக் ககாண்டுள்ளது. உலகத்ைரம் என்பது, நைது கவற்றிக்கு மிக முக்கியைானைாகும், 

நைலும் அைதன நதடமுதறகதளத் கைாடர்ச்சியாக நைம்படுத்துவைன் வாயிலாகநவ அதடகிநறாம், அநைாடு அது குதறந்ைபட்ச வித்தியாசத்நைாடு 

இலக்கின்பால் நிற்பது என்நற வதரயறுக்கப்படுகிறது. அதனத்துப் பரிநசாைதன ஆவைைாக்கதலயும், துல்லியைாகவும், உரிய நநரத்திலும் 

பூர்த்திகசய்ய நவண்டும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elevate Textiles பணியாளர்களாக நாம் எவ்விைம் வாழ்கிநறாம் ைற்றும் எவ்விைம் பணியாற்றுகிநறாம் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிற விதிகள் 

ைக்கதள நியாயைாக நடத்துைல் 

சை வாய்ப்புப் பணியைர்த்தும் நிறுவனம் 

Elevate Textiles நிறுவனம், சைைான பணிவாய்ப்பு (அநைாடு அகைரிக்காவில், உறுதியான நடவடிக்தகயுடன்) ைருகிறநைார் நிறுவனைாகும். ைகுதியுதடய 

அதனத்துக் கூட்டாளிகளுக்கும், ைகுதியுதடய விண்ைப்பைாரர்கள் அதனவருக்கும், இனம், நிறம், ைைம், பாலினம், நைசியப் பூர்வீகம், வயது, உடல் 

இயலாதை, அனுபவ நிதல அல்லது உரிய சட்டம் பாதுகாக்கிற ைற்ற எந்ை வதகப்பாட்டிற்கும் சட்ட விநராைைான கரிசதன ைராைல், நவதலக்கான சை 

நவதலவாய்ப்பிதன வழங்குவநை Elevate Textiles நிறுவனத்தின் ககாள்தகயாக உள்ளது. இந்ைக் ககாள்தக, நவதலக்கு ஆட்கதள அைர்த்துைல், பலன்கள், 

பணி ைாற்றம், இழப்பு, பணி உயர்வு, நவதலக்கு வராைல் இருந்ை விடுப்பு, பணி நீக்கம், பணிக்குச் கசல்லாைல் இருத்ைல் நபான்றதவ உட்பட, ஆனால் 

இதவ ைட்டும் ைான் என்றில்லாைல், நவதலவாய்ப்பின் அதனத்து விதிகள் ைற்றும் நிபந்ைதனகளுக்குப் கபாருந்துகின்றது. 

 

பாகுபாடு காண்பிக்காதை / துன்புறுத்ைல் ககாடுக்காதை 

சைைான பணிவாய்ப்பு என்ற நைது குறிக்நகாள்கதள அதடவதிலும், சட்டவிநராைைான வன்ககாடுதை அல்லது பாகுபாடு காண்பித்ைல் எைற்கும் 

எதிராக பூஜ்ஜிய அளவு சகிப்புத் ைன்தை ஆகியவற்றில் Elevate Textiles ஊழியர்கள் அதனவரும் ைங்களது ஆைரதவத் ைருைாறு நாங்கள் நவண்டிக் 

நகட்டுக் ககாள்கிநறாம். விதிமீறல் எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அைற்கான நடவடிக்தக உடனடியாக எடுக்கப்படும். நைலும் அது நபான்ற 

பழக்கவழக்கத்தில் ஈடுபடுகிற Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்கள், நைலாளர் அல்லது நைற்பார்தவயாளர் உட்பட்ட எவரும், பணிநீக்கம் வதரயிலான 

ைற்றும் பணிநீக்கம் உள்ளிட்ட உரிய ஒழுங்கு நடவடிக்தக எடுக்கப்படுவைற்கு உட்படுத்ைப்படுவார்கள். 

 

அதனத்து Elevate Textiles ஊழியர்களும், கண்ணியத்நைாடும், ைரியாதைநயாடும் நடத்ைப்படுவைற்குத் ைகுதியுதடயவர்கள். ஆகநவ இனம், நிறம், ைைம், 

பாலினம், நைசியப் பூர்வீகம், வயது, உடல் இயலாதை, அனுபவ நிதல அல்லது உரிய சட்டம் பாதுகாக்கிற ைற்ற எந்ை வதகப்பாட்டின் அடிப்பதடயில் 

அல்லது அது கைாடர்பான எந்ை வதகயான சட்ட விநராைைான வன்ககாடுதை, மிரட்டல் ைற்றும் வற்புறுத்ைல் இல்லாை பணிச்சூழதல வழங்குவைற்கு 

இந்நிறுவனம் ைன்தன அர்ப்பணித்துக் ககாள்கிறது. அதுநபான்ற பழக்கவழக்கைானது, அதனத்து Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் பரஸ்பர 

ைரியாதை என்ற நைது இலட்சியத்திற்கு ஒத்ைைாக இல்லாைல் இருக்கின்றது. நைலும் அைதனச் சகித்துக் ககாள்ள முடியாது. 

 

முதறயற்ற வன்ககாடுதை ைற்றும் ைற்ற ைதடகசய்ை பழக்க வழக்கங்களில் பின்வருபதவ அடங்குகின்றன ஆனால் இதவ ைட்டும் ைான் என்றில்தல: 

 

 ஒரு நபரின் நைாற்றம், உடல் அல்லது ைனிப்பட்ட வாழ்க்தக குறித்து வரநவற்கத்ைகாை விைர்சனங்கதளக் கூறுைல் 

 நகாபமூட்டுகிற அல்லது துஷ்பிரநயாகைான உடல் ரீதியிலான கைாடுைல் 

 வரநவற்கத்ைகாை, நகாபமூட்டுகிற பட்டப் கபயர்கள் அல்லது சிறுபிள்தளத்ைனைான நபச்சுகளின் உபநயாகம்  

Elevate Textiles நிறுவனப் பணியிடத்தில் நநர்தை 
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 நகாபமூட்டுகிற நதகச்சுதவகள் அல்லது வரநவற்கத்ைகாை குத்ைல் நபச்சுகள், நகவலைான விைர்சனங்கள் அல்லது இனம், நிறம், ைைம், 

பாலினம், நைசியப் பூர்வீகம், வயது, ஊனம், சாைதன நிதல அல்லது உரிய சட்டம் பாதுகாக்கிற ைற்ற எந்ை வதகப்பாடு சம்பந்ைைான அச்சுறுத்ைல் 

 பாலியல் கசயல்பாடுகள், இனம், நிறம், ைைம், பாலினம், நைசியப் பூர்வீகம், வயது, ஊனம், சாைதன நிதல அல்லது உரிய சட்டம் பாதுகாக்கிற 

ைற்ற எந்ை வதகப்பாடு ஆகியதவ ஒருவரின் நவதல, பணி உயர்வு, கசயல்திறன் ைதிப்பாய்வு அல்லது நவதல பார்க்கும் நிதலதைகதளப் 

பாதிக்கிற ஆநலாசதன எதுவும் 

 நகாபமூட்டுகிற கபாருட்கதள அல்லது படங்கதளக் காட்சிக்கு தவத்ைல், வினிநயாகித்ைல் அல்லது சுற்றறிக்தகக்கு விடுைல்; அல்லது 

 சில Elevate Textiles ஊழியர்களுக்கு ஆட்நசபகரைானைாக இல்லாை நபாதிலும், ைற்றவர்களால் நியாயைான அளவிற்குக் நகாபமூட்டுவைாக 

அல்லது பதகயுள்ளைாக கருைப்படக்கூடியநைார் பணிச்சூழதல உருவாக்கிற ைற்ற நடத்தை. பால் ரீதியிலான வன்ககாடுதை, குறிப்பாக, 

பின்வரும் ஒன்று அல்லது அைற்கு நைலானதவ நதடகபறும் நபாது, வரநவற்கத்ைகாை பால் ரீதியிலான தகமீறிய கசயல்கள், பால் ரீதியிலான 

அனுகூலங்களுக்கான நவண்டுநகாள்கள், அல்லது ைற்ற வாய் வார்த்தை மூலைான அல்லது உடல் ரீதியிலான நடத்தைதயக் ககாண்டிருக்கக் 

கூடியது: 

o அது நபான்ற நடத்தைக்கு உட்படுவது, அல்லது அைதன நிராகரிப்பது அல்லது சகித்துக் ககாள்வது என்பது, ஒரு நபரின் 

நவதலவாய்ப்பிற்கான கவளிப்பதடயான அல்லது ைதறமுகைான நிபந்ைதன அல்லது விதியாக ஆக்கப்படுகின்றது; 

o அது நபான்ற நடத்தைக்கு உட்படுவது, அல்லது அைதன நிராகரிப்பது அல்லது சகித்துக் ககாள்வது என்பது, பணி உயர்வு, பணி 

இறக்கம், பணி நீக்கம், அல்லது சம்பளம் நபான்ற நவதலவாய்ப்பு முடிவு ஒன்றின் அடிப்பதடக்காக உபநயாகிக்கப்படுகின்றது; 

அல்லது 

o அது நபான்ற நிபந்ைதன, நியாயைற்ற விைத்தில், கூட்டாளி ஒருவரின் நவதலச் கசயல்திறநனாடு குறுக்கிடுகின்றது அல்லது ஒரு 

பதகமிகுந்ை, அச்சுறுத்துகிற அல்லது நகாபமூட்டுகிற பணிச் சூழதல உருவாக்குகின்றது. 

 

நைற்படி உருப்படிகள், முதறயற்றநைார் பழக்கவழக்கத்திற்கான உைாரைங்கநளயாகும். வரநவற்கத்ைகாை துஷ்பிரநயாகம், பாகுபாடு காண்பித்ைல் 

அல்லது துன்புறுத்ைலின் வடிவம் என்னவாக இருந்ைாலும், அைதன Elevate Textiles நிறுவனம் கடுதையானைாகநவ எடுத்துக் ககாள்கின்றது. அைற்கு 

Elevate Textiles நிறுவனத்தில் இடநைதும் இல்தல அவ்வளவுைான். 

 

நபாதை ைருந்து இல்லாை பணியிடம் 

பணியிடத்தில் சட்டவிநராை நபாதைப்கபாருள் நடவடிக்தகயில் ஈடுபடுவதைத் அதனத்து ஊழியர்களும் ைவிர்ப்பதை உறுதிகசய்வைற்கு Elevate 

Textiles உறுதிபூண்டுள்ளது. இந்ை இலக்தக அதடவைற்கு, நபாதைப்கபாருள் ைடுப்புக் ககாள்தகதய வகுத்துள்ளது. 

 

இந்ைக் ககாள்தகதய மீறுகிற பணியாளர் எவருக்கும் எதிராக, பணிநீக்கம் வதரயான, ைற்றும் பணிநீக்கம் உள்ளிட்ட உரிய ஒழுங்கு நடவடிக்தகதய 

Elevate Textiles நிறுவனம் எடுக்கும். உங்கள் பகுதி சட்டம் அனுைதிக்கிற இடங்களில், சந்நைகத்திற்கிடைான சட்டவிநராை நபாதை ைருந்து உபநயாகம் 

அல்லது கட்டுப்படுத்திய ைருந்துப் கபாருதளத் துஷ்பிரநயாகம் கசய்ைைன் காரைைாக நவதல கசய்வைற்குத் ைகுதியில்லாைவராகத் நைான்றுகிறாரா 

என்பதைப் பார்க்க எந்ை Elevate Textiles நிறுவனப் பணியாளதரயும் நசாதித்துப் பார்ப்பைற்கான உரிதை Elevate Textiles நிறுவனத்திற்கு உள்ளது. 

 

அதனத்து Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்களுக்கும், இந்ைக் ககாள்தகயின் கைரிந்ை எந்ை ைற்றும் அதனத்து அல்லது சந்நைகத்திற்கிடைான 

விதிமீறல்கதளயும் உரிய ைனிை வளத்துதற அதிகாரியிடம் அறிவிப்பைற்கான உறுதியான கடதை உள்ளது. 

 

ைனிை உரிதைகள் ைற்றும் கைாழிலாளர் பழக்கங்கள் 

Elevate Textiles நிறுவனம், ைனது வழங்கல் சங்கிலி முழுவதிலும், அடிதைத்ைனம் ைற்றும் ஆட்கடத்ைல் ஆகியவற்தறத் ைடுப்பைற்குத் ைன்தன 

அர்ப்பணித்துக் ககாண்டுள்ளது, இதில் இந்நிறுவனத்தின் உலகளாவிய உற்பத்தி ைற்றும் விநிநயாக அலுவலகங்களும் அடங்குகின்றன. ைனிை 

உரிதைகள் ைற்றும் கைாழிலாளர் நதடமுதறகள் சம்பந்ைைாக, ைனது ஊழியர்கள், ஒப்பந்ைைாரர்கள், சப்தளயர்கள் ைற்றும் வணிகக் கூட்டாளிகள் 

ஆகிநயார் கபாருந்துகிற அதனத்துச் சட்டத் நைதவகளுக்கும் இைங்கி நடக்க நவண்டும் என்று Elevate Textiles நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது. 

குழந்தைத் கைாழிலாளர் ைற்றும் கட்டாயத் கைாழிலாளர் 

Elevate Textiles நிறுவனம், ைனது பணியிடத்தில் குழந்தைகதளச் சட்ட விநராைைாகப் பணியைர்த்துவதில் ஈடுபடாது அல்லது அைதனக் 

கண்டுககாள்ளாைல் விடாது அல்லது கட்டாயப் பணியாளர் முதறயில் ஈடுபடாது அல்லது அைதனக் கண்டுககாள்ளாைல் விடாது. Elevate Textiles 

நிறுவனத்தில் நவதலவாய்ப்புக்கான குதறந்ைபட்ச வயது 16 வயைாக உள்ளது. இது குதறந்ைபட்ச அல்லது கட்டாயப் பள்ளிப் படிப்பின் வயைாகும். 

ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வநைச ைனிை உரிதைகள் பிரகடனத்தையும் நாங்கள் ஆைரிக்கிநறாம். 
 

கபாறுப்பான ஆட்நசர்ப்புக்கான உறுதிப்பாடு 

நைது வழங்கல் சங்கிலியில் உள்ள பணியாளர்கள் நியாயைாக நடத்ைப்படுவைற்கு நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்நளாம். இந்ைத் கைாடர்ச்சியான முயற்சியின் 

ஒரு பகுதியாக, ையாரிப்புகதளக் ககாள்முைல் கசய்கின்ற நாடுகளில் கட்டாயத் கைாழிலாளருக்கு வழிவகுக்கும் நிதலதைகதள அகற்றுவைற்கு நைது 

ஒப்பந்ைக்காரர்கள், சப்தளயர்கள் ைற்றும் வணிகக் கூட்டாளர்களுடன் இதைந்து கசயல்படுகிநறாம். 
 

நைது பணியாளர்களும் நைது வழங்கல் சங்கிலிக் கூட்டாளர்களும் பின்வரும் வதகயில் பணி நிதலதைகதள உருவாக்குவதை உறுதி கசய்வதில் 

நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிநறாம்: 

 

 எந்ைத் கைாழிலாளர்களும் பணியிடங்களால் பாதிக்கப்படாைல் இருத்ைல்; 

 கைாழிலாளர்கள் ைங்களின் பயை ஆவைங்கதளக் கட்டுப்பாட்டில் தவத்திருத்ைல் ைற்றும் முழுச் சுைந்திரத்துடன் இயங்குைல்; ைற்றும் 

 ைங்கள் ைாய்நாட்தட விட்டுச் கசல்லும்நபாது ைனது பணியின் அடிப்பதட விதிமுதறகள் குறித்து ைகவலறிந்து இருத்ைல். 

 

நவதல நநரங்கள் 

கபாருந்ைக்கூடிய சட்டத்ைால் அனுைதிக்கப்பட்ட வழக்கைான ைற்றும் கூடுைல் நநர நநரங்கதள விட அதிகைாக நநரத்திற்கு Elevate Textiles கூட்டாளர் 

நவதல கசய்யக்கூடாது. விதிவிலக்கான சூழ்நிதலகளில் ைவிர, ஒவ்கவாரு ஏழு நாள் காலகட்டத்திலும் அதனத்து கூட்டாளர்களுக்கும் கைாடர்ச்சியாக 

24 ைணிநநர ஓய்வு அனுைதிக்கப்பட நவண்டும். எல்லா மிதகப் பணியும் பரஸ்பர ஒப்புைலுடன் இருக்க நவண்டும். மிதகப் பணி நநரங்கதள Elevate 

Textiles கவனைாகக் கண்காணித்து, அதனத்து மிதக நநர நவதலகதளயும் கூடுைல் கட்டை விகிைத்தில் ஈடுகசய்யும். விதிவிலக்கான சூழ்நிதலகளில் 

ைவிர, ஒரு வாரத்தில் வழக்கைான ைற்றும் மிதகப் பணி நநரங்களின் கூட்டுத்கைாதக 60 ைணி நநரத்திற்கு நைல் இருக்காது. 

 

சம்பளங்கள் 

ைனது வணிக இடங்கள் ஒவ்கவான்றிலும் நிலவுகிற சம்பளங்கநளாடு நபாட்டியிடும் விைத்தில் சம்பளம் வழங்குவைற்கு Elevate Textiles நிறுவனம் 

ைன்தன அர்ப்பணித்துக் ககாண்டுள்ளது. ஆனால் அந்ைச் சம்பளங்கள் ைனது கசயல்பாடுகள் ஒவ்கவான்றுக்கும் கபாருந்துகிற சட்டங்களின்படி 
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ஒருநபாதும் உங்கள் பகுதிக் குதறந்ைபட்ச சம்பளத்தை விடக் குதறவாக இருக்காது என்பதை உறுதிகசய்து ககாள்ளும். அதனத்து சம்பளம் ைற்றும் 

நவதல நநர விதிவிலக்குப் கபறாை கூட்டாளிகள், அவ்வியக்கத்திற்குப் கபாருந்துகிற உங்கள் பகுதி சட்டங்களின் அடிப்பதடயில் உரிய கூடுைல் 

நவதல நநர ஊதியத்தைப் கபற்றுக் ககாள்வார்கள். 

 

பணியிட அச்சுறுத்ைல்கள் ைற்றும் வன்முதற 

பணியில் இருக்கும்நபாநைா Elevate Textiles நிறுவனச் கசாத்தில் இருக்கும்நபாநைா, Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்களுக்கு, வாடிக்தகயாளர்களுக்கு, 

விற்பதனயாளர்களுக்கு, அல்லது ைற்ற ைனிநபர்களுக்கு எதிராகச் கசய்யப்படும் அச்சுறுத்ைல்கள், அச்சுறுத்தும் பழக்கவழக்கங்கள், பதகயுண்டாக்கும் 

கசயல்கள், அல்லது வன்முதறச் கசயல்கள் ைதட கசய்யப்படுகின்றன. கூடுைலாக, பணியில் இல்லாை நபாது கூட்டாளிகளுக்கு எதிராகச் கசய்கிற 

அச்சுறுத்ைல்கள், அச்சுறுத்தும் பழக்கவழக்கங்கள், பதகயுண்டாக்கும் கசயல்கள், அல்லது வன்முதறச் கசயல்களும் ைதட கசய்யப்படுகின்றன. இந்ைக் 

ககாள்தகதய மீறுகிற நபர், பணிநீக்கம் வதரயிலான ைற்றும் பணிநீக்கம் உள்ளிட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்தகக்கு உட்படுத்ைப்படுவார். 

 

கூட்டு நபரம் 

பணியாளர்கள் கசால்வதைக் நகட்பைற்கும், கூட்டாகப் நபரம் நபசுவைற்கும் அவர்களுக்குள்ள உரிதைகதள Elevate Textiles நிறுவனம் அங்கீகரித்து, 

அைற்கு ைதிப்பளிக்கின்றது. எங்களது கூட்டாளிகள் ைங்களுக்குப் பிரதிநிதியாகச் கசயல்படுவைற்கு, வர்த்ைக யூனியன்கள், வர்த்ைகச் சங்கங்கள் ைற்றும் 

ைற்ற அதைப்புகதளத் நைர்ந்கைடுப்பார்கள் என்றால், நல் விசுவாசத்தில் அவர்நளாடு நசர்ந்து அல்லது ைற்றபடி கபாருந்துகிற சட்டம் நகாருகிறபடி, 

உரிய சட்ட வடிவிற்குள் உதழக்கநவ நாங்கள் நாடுகிநறாம். 

நைாசடியான நடத்தை 

ஒரு பரிவர்த்ைதனயில் இன்கனாரு நபதர அல்லது வணிக அதைப்தப நவண்டுகைன்நற வஞ்சிக்கிற அல்லது நைாசடி கசய்கிற Elevate Textiles நிறுவன 

ஊழியர்கள், Elevate Textiles நிறுவனம் வணிகம் கசய்கிற அதனத்திலும் இல்தல என்றாலும், கபரும்பாலான ஆட்சி எல்தலகளின் குற்றவியல் ைற்றும் 

குடிதையியல் சட்டங்கள் இரண்தடயும் மீறுவைற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. கூடுைலாக, அதுநபான்ற வஞ்சதனயான பரிவர்த்ைதனகதளச் சுற்றிலும் 

கைாதலநபசி, கைாதலநகல், மின்னஞ்சல் அல்லது ைபால் அஞ்சல் வழியாக நதடகபறுகிற விவாைங்கள் அம்நைாசடி நடந்ைைாகக் நகாருவதை 

உறுதிப்படுத்ைலாம். நைாசடி குறித்ை அகைரிக்கச் சட்டங்கள் பரந்ை கசயல் விதளவுகதளயுதடயதவ. நைலும் அவற்தற மீறி நடப்பது, அந்ை Elevate 

Textiles நிறுவன ஊழியர்கதளக் கடுதையான அபராைங்கள் ைற்றும் சிதற ைண்டதனக்கு உட்படுத்தும். அதுநபான்ற கடப்பாடு எதையும் ைவிர்ப்பைற்கு, 

வாடிக்தகயாளர்களுக்குக் ககாடுக்கிற சலுதககளில், அரசாங்கங்கள் அல்லது வங்கிகள் எைற்கும் ககாடுக்கும் நகாப்புகளில் அல்லது அறிக்தககளில், 

அல்லது அதைகயாத்ை ஆவைங்கள் எதிலும், Elevate Textiles நிறுவனத் ையாரிப்புகள் சம்பந்ைைாக நவண்டுகைன்நற ைவறான பிரதிநிதித்துவம் எதுவும் 

கசய்யவில்தல என்பதைப் பார்த்துக் ககாள்ள Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்கள் கபரிதும் கவனகைடுத்துக் ககாள்ள நவண்டும். நைாசடியான 

நடத்தை எதையும் Elevate Textiles நிறுவனம் கண்டுககாள்ளாைல் விடாது நைலும் அதனத்து Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்களும் கபாருந்துகிற 

சட்டங்கள் அதனத்திற்கும் ஏற்பநவ கசயல்பட நவண்டும் என்பது ைவிர்க்க முடியாைைாகும். 

சுற்றுச்சூழல் சுகாைாரம் ைற்றும் பாதுகாப்புக் ககாள்தககள் 

சுகாைாரம் ைற்றும் பாதுகாப்பு 

பணியிடச் சுகாைாரம் ைற்றும் பாதுகாப்பு சம்பந்ைைாக, அதனத்து ைத்திய, ைாகாை, ைாநில ைற்றும் அவ்வப்பகுதிக்குரிய சட்டங்கதளப் பின்பற்றுவநை 

Elevate Textiles நிறுவனக் ககாள்தகயாக உள்ளது.  Elevate Textiles கூட்டாளிகள், ைங்களது பணிகதளச் கசய்தகயில், அதனத்து சுகாைாரம் ைற்றும் 

பாதுகாப்பு விதிகள் ைற்றும் ஒழுங்குமுதறகளுக்கு இைங்கி நடப்பைற்கும், கைாடர்ச்சியாக பாதுகாப்தபக் கதடபிடிப்பைற்கும் 

கபாறுப்பானவர்களாவர். Elevate Textiles நிறுவனம், பாதுகாப்பான பணி நிதலதைகதள ஏற்படுத்தித் ைரவும், அதனத்து சாைனம், கருவிகள் ைற்றும் 

எந்திரங்கதள நல்ல பழுைற்ற நிதலயில் பராைரித்துத் ைரவும், பாதுகாப்பான பணி முதறகளில் பயிலவும், நைம்படுத்ைவும் பயிற்சியளிக்கவும் ைன்தன 

அர்ப்பணித்துக் ககாண்டுள்ளது. கூடுைலாக, Elevate Textiles நிறுவனச் கசாத்தில் துப்பாக்கிகள் அல்லது ஆயுைங்கதள தவத்திருப்பதையும் Elevate Textiles 

நிறுவனம் ைதட கசய்கிறது. 

 

இத்ைதகய சட்டங்கதள மீறி நடக்கிற Elevate Textiles ஊழியர்கள், ைங்களுக்கு ைட்டுநை தீங்கிதழத்துக் ககாள்ளாைல், ைற்றவர்களுக்கும் 

தீங்கிதழக்கிறார்கள். பாதுகாப்பு நதடமுதறகளின் சந்நைகத்திற்கிடைான விதிமீறல்கள் எதையும் அல்லது பாதுகாப்புக் கவதலகள் எதையும், அவற்தற 

உரிய விைத்தில் தீர்க்கும் வதகயில், உடனடியாக உங்களது நைற்பார்தவயாளரிடம் அறிவித்துவிட நவண்டும். 
 

சுற்றுச்சூழல் ககாள்தககள் 

சுற்றுச்சூழதலப் பாதுகாக்கும் விைைாக நைது கசயல்பாடுகதள நடத்துவநை Elevate Textiles நிறுவனக் ககாள்தகயாக உள்ளது. குதறந்ைபட்சம், இைற்கு 

Elevate Textiles நிறுவனம் நாங்கள் இயங்குகிற ஒவ்கவாரு நாட்டிலும் உள்ள கபாருந்துகிற அதனத்துச் சட்டங்களுக்கும், ஒழுங்குமுதறகளுக்கும் 

இைங்கி நடக்கும் என்நற அர்த்ைைாகிறது. உங்கள் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள் ைற்றும் ஒழுங்குமுதறகள் அைலில் இல்தல என்றால் அல்லது 

குதறந்ைளநவ கண்டிப்பானதவயாக இருந்ைால், Elevate Textiles நிறுவன சர்வநைச் சுற்றுச்சூழல், சுகாைாரம் ைற்றும் பாதுகாப்புக் ககாள்தககள் ைற்றும் 

ைரநிதலகநள பின்பற்றப்படும். 

 

கபரும்பாலும் நிறுவனங்கள், ைங்களது சப்தளயர்கள் சந்திக்க நவண்டியது அவசியைாகிற உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல், சுகாைாரம் ைற்றும் பாதுகாப்புத் 

ைரநிதலகதளத் நைாற்றுவிக்கின்றன. எங்களது சுற்றுசூழல், சுகாைாரம் ைற்றும் பாதுகாப்புக் ககாள்தககள் ைற்றும் நதடமுதறகள், அது Elevate Textiles 

நிறுவன வாடிக்தகயாளர்கள் அைல்படுத்துகிற ைரநிதலகதளச் சந்திக்கிற அல்லது அவற்தற விஞ்சுகிற வதகயிநலநய வடிவதைக்கப்படுகின்றன. 

 

பாதுகாப்பான ைற்றும் சுகாைாரைான சுற்றுச்சூழல் என்பது ஒவ்கவாரு குடிைகனின் ைற்றும் ஒவ்கவாரு கபாறுப்புள்ள நிறுவனத்தின் கடதை என்நற 

Elevate Textiles நிறுவனம் நம்புகிறது. நைலும் அைன் கபாருள் இந்ை சந்ைதிக்காகவும், எதிர்வரும் சந்ைதிக்காகவும் சுற்றுச்சூழதலப் பாதுகாப்பதில் Elevate 

Textiles நிறுவனம் ஓர் ைதலதைப் கபாறுப்தப வகிக்க நவண்டும் என்பநையாகும். சுற்றுச்சூழலுக்கான Elevate Textiles நிறுவனத்தின் அர்ப்பணிப்பு, 

உற்பத்தி நதடமுதறயின் உபகபாருட்கள், காற்று, நிலம் அல்லது ைண்ணீதர எதிர்ைதறயாகப் பாதிக்கவில்தல என்பதைப் பார்த்துக் ககாள்வைற்காக 

சாைனம் ைற்றும் திட்டங்களுக்குச் கசலவிடுகிற கசலவுகளினாநலநய கவளிப்படுத்ைப்படுகின்றன. 

 

Elevate Textiles நிறுவனம், ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய நபக்நகஜிங்தக உதடய ையாரிப்புகதள வாங்குவைற்கும் அவற்தற ஏற்றுக் ககாள்வைற்கும் நைது 

வாடிக்தகயாளர்கதள ஊக்குவிப்பைற்கு அவர்கநளாடு உதழக்கவும், ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய ையாரிப்புகள் ைற்றும் ையாரிப்பு நபக்நகஜிங்தக 

வடிவதைக்கவும் சப்தளயர்கநளாடு உதழக்கவும் ைன்தன அர்ப்பணித்துக் ககாண்டுள்ளது. 

 

நைது இயற்தக வளங்கதளப் நபணிக்காக்கவும், ைங்களது அன்றாட வாழ்வில் சுற்றுச்சூழதலச் சிறப்பாகப் நபணிக் காக்கவும், நைது சமுைாயங்கள், 

குடும்பங்கள் ைற்றும் கூட்டாளிகதள ஊக்குவிப்பதில் Elevate Textiles நிறுவனம் ைன்தன அர்ப்பணித்துக் ககாண்டுள்ளது.  

 

உலகளாவிய நபண்ைதகதைக்கு Elevate Textiles நிறுவனத்தின் கைாடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பு 

சுற்றுச்சூழல், சுகாைாரம் ைற்றும் பாதுகாப்பிற்கான (Environmental, Health and Safety, EHS) Elevate Textiles நிறுவனத்தின் நீண்ட காலத்திய அர்ப்பணிப்பும், 

சமுைாயப் கபாறுப்புைர்வும்ைான், உலககங்கிலும் உள்ள இந்நிறுவனம் அதனத்திலும் முைல் முன்னுரிதையாகத் கைாடர்ந்து இருந்து வருகின்றது. 

நைது இயக்கங்களிலும், வழங்கல் சங்கிலியிலும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்ை நபணியலுதகதய விரிவாக்குவது, “கசய்ய நவண்டிய சரியான காரியம்” 
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என்பைாகநவ பரவலாகநவ அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நைலும் இது வாடிக்தகயாளர்கள் ைற்றும் பங்குைாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகதளச் 

சந்திப்பதில் அத்தியாவசியைானைாக இருக்கின்றது. 

 

நபணியலுதக என்பது, “எதிர்கால சந்ைதியினர் ைங்களது கசாந்ைத் நைதவகதளச் சந்திப்பைற்கான திறதன சைரசம் கசய்யாைநலநய 

ைற்காலத்ைவர்களின் நைதவகதளச் சந்தித்ைல்” என்பைாகநவ வதரயறுக்கப்படுகின்றது. நபணியலுதக என்பது, ைக்கள் கைாதகப் கபருக்கம் 

கைாடரத்ைான் கசய்யும் என்பதை புரிந்துைர்ந்து ககாண்டு, கபாருளாைார, சமுைாயப் கபாறுப்புைர்வு ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைாக்கங்கதள 

சைநிதலப்படுத்ைநவ நாடுகிறது. 

 

Elevate Textiles நிறுவனத்தின் கட்டுப்படுத்ைப்பட்ட கபாருட்களின் பட்டியல் (Restricted Substances List, RSL) ககாள்தக 

ைனது வாடிக்தகயாளர்களுக்குப் பாதுகாப்பான ைற்றும் ைரைான ையாரிப்புகதள வழங்குவது என்ற Elevate Textiles நிறுவனத்தின் கைாடர்ச்சியான 

அர்ப்பணிப்பானது, ைனது ையாரிப்புகதள உற்பத்திகசய்வைற்கு உலகளாவிய அளவில் பயன்படுத்ைப்படுகின்ற அதனத்து இதழகள், நவதிகபாருள் 

ைற்றும் ைசகு எண்தைகள் ஆகியவற்றில் கடுதையான வழிகாட்டுைல்கதள உருவாக்குவதை அவசியைாகியிருக்கின்றது. கட்டுப்படுத்திய 

கபாருட்கள்” என்பதவ, தவத்திருப்பைற்குப் பல்நவறு நாடுகளில் உள்ள சட்டங்களினாநலா அல்லது பிராண்டுகளினாநலா ைதட 

கசய்யப்பட்டிருக்கின்ற அல்லது ைற்றபடி கட்டுப்படுத்ைப்பட்டிருக்கின்ற நவதிப்கபாருட்கள் அல்லது ைற்ற கபாருட்களாகும். 

 

RSL ககாள்தகதயப் பின்பற்றுவது, வாடிக்தகயாளர் ஆபத்துக்கதளக் குதறத்து, ஜவுளித் துதறயில் ஓர் உலகளாவிய முன்னணித் ையாரிப்பாக Elevate 

Textiles நிறுவனத் ையாரிப்புகதள நைம்படச்கசய்யும். Elevate Textiles நிறுவன RSL -ஐ www.elevatetextiles.com என்ற இதைய முகவரியில் காைலாம். 
 

உங்கள் கபாறுப்புகள் 
 

 Elevate Textiles சுற்றுச்சூழல் ககாள்தககதள அறிந்திடுங்கள். 

 Elevate Textiles நிறுவனம் அைன் சுற்றுச்சூழல் நகாட்பாடுகதள எந்கைந்ைப் பகுதிகளில் இன்னும் சிறப்பாக்கலாம் என்பதைக் 

கண்டறிந்திடுங்கள். 

 எந்ைகவாரு ைவறான சுற்றுச்சூழல் புகாதரயும் அல்லது எந்ைகவாரு சுற்றுச்சூழல் சிக்கல்கதளயும் Elevate Textiles நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்கு 

ககாண்டு வாருங்கள். 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

நிறுவன வளங்கள் ைற்றும் கசாத்துக்கதளப் பாதுகாப்பைற்கான விதிகள் 

இரகசியத் ைகவல் 

ைனது அன்றாட வணிகத்தில் பயன்படுத்ைப்படும் ைதிப்புமிக்க இரகசியத் ைகவல்களில், Elevate Textiles குறிப்பிடத்ைக்க முைலீட்தடச் கசய்துள்ளது. 

இரகசியத் ைகவல்களின் அங்கீகரிக்கப்படாை கவளிப்பாட்தடத் ைடுப்பைற்காக வடிவதைக்கப்பட்ட நதடமுதறகள் மூலம் அந்ை முைலீட்தட நாங்கள் 

பாதுகாப்நபாம். Elevate Textiles நிறுவனத்தின் கசயல்பாடுகள், நடவடிக்தககள் ைற்றும் வணிக விவகாரங்கள், நைது வாடிக்தகயாளர்கள் ைற்றும் நைது 

சப்தளயர்கள் ஆகியதவ கூடிய ைட்டும் மிகப்கபரிய அளவிற்கு இரசியைாகநவ தவக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பார்த்துக் ககாள்வநை Elevate Textiles 

நிறுவனத்தின் ககாள்தகயாகும். Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்கள் ைங்களது நவதலவாய்ப்பின் நபாது, Elevate Textiles நிறுவனத்தை, அைன் 

வாடிக்தகயாளர்கதள, அைன் சப்தளயர்கதளக் குறித்ை இரகசியைான ைகவல்கதளப் கபற்றுக் ககாள்வார்கள். அதுநபான்ற ைகவல்கதள அவர்கள் 

கடும் இரகசியத்ைன்தையில் தகயாள நவண்டும். நைலும் அைதன கவளியாட்கநளாடு விவாதிக்கக் கூடாது. அது நபான்றத் ைகவல்களின் உள்ளான 

பாதுகாப்பிற்கும் கூட்டாளிகநள கபாறுப்பானவர்கள். இரகசியத் ைகவல்கள் என்பதவ பின்வருபதவ உள்ளிட்ட, ஆனால் இதவ ைட்டும்ைான் 

என்றில்லாை, Elevate Textiles நிறுவனத்திற்குச் கசாந்ைைானதும், கபாதுைக்களுக்குத் கைரியாைதுைான ைகவநலயாகும்: 

 

 

 Elevate Textiles வணிகத் திட்டங்கள் 

 விதல நிர்ையிக்கும் ைகவல்கள் 

 முன்னறிவிப்புகள் 

 சந்தைப் பகுப்பாய்வுகள் 

 பயிற்சியளிக்கும் விஷயங்கள் 

 கைாழில்நுட்பக் தகநயடுகள் 

 விற்பதனத் ைரவு 

 வாடிக்தகயாளர் ைகவல்கள் 

Elevate Textiles ைகவல் ைற்றும் கசாத்தின் நநர்தை 
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 ஊழியர் / சம்பளத் ைகவல் 

 உற்பத்தித் ைகவல் 

 ககாள்முைல் ைகவல் 

 நசதவ ைற்றும் ைரச் கசயல்திறன் 

 உற்பத்தி கசய்யும் குறிப்புகள் ைற்றும் நதடமுதறகள் 

 உற்பத்தி கசய்யும் கசலவு ைற்றும் உற்பத்தித்திறன் ைகவல் 

 பரிநசாைதன முதறகள் 

 விற்பதனயாளர் சான்றளிப்புத் ைரவு 

 ைனிப்பட்ட ஆநராக்கியத் ைகவல்கள் 

 

அதுநபான்ற ைகவல்களில், இரகசியைாக தவத்துக் ககாள்வார்கள் என்ற கவளிப்பதடயாகச் கசான்னநைாடு Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிற ைகவல்கள் எதுவும் அடங்குகின்றன. கபாதுவாக, இரகசியத் ைகவல்கதள, ைகவல்கதள தவத்துக் ககாள்வைற்கு அனுைதி கபற்ற 

ைற்றவர்கதளத் ைவிர்த்து, கவளிப்பதடயான அனுைதியின்று யாருக்கும் கவளிப்படுத்ைக் கூடாது. 

 

Elevate Textiles நிறுவனத்திற்குச் கசாந்ைைான இரகசியத் ைகவல்களுடன் கூடுைலாக, Elevate Textiles நிறுவனத்தின் வணிக உறவுகநளாடு நசர்த்து 

அந்நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்படுகிற வாடிக்தகயாளர்கள், சப்தளயர்கள் ைற்றும் Elevate Textiles நிறுவன வணிகக் கூட்டாளிகள் குறித்ை 

கபாதுைக்களுக்கல்லாை இரகசியத் ைகவல்கதள Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்கள் நபணிக்காக்க நவண்டியுள்ளது. அது நபான்ற ைகவல்களில், 

வாடிக்தகயாளரின் உற்பத்தி ைற்றும் ையாரிப்புத் ைரவு அல்லது சப்தளயர்களின் விதல நிர்ையத் ைகவல்கள் அடங்கலாம். கபாதுவாகநவ, அதுநபான்ற 

ைகவல்களின் இரகசியத்ைன்தைதய Elevate Textiles நிறுவனம் நபணிக்காக்கும் என்பைாகவும், Elevate Textiles நிறுவனத்தின் CEO, Elevate Textiles 

நிறுவனத்தின் கபருநிறுவன முதுநிதலத் துதைத் ைதலவர்களின் அல்லது Elevate Textiles நிறுவனத்தின் CEO-வுக்கான ைற்ற நநரடி 

அறிவிப்பாளர்களின் கவளிப்பதடயான எழுத்துப்பூர்வ அனுைதியில்லாைல் கூட்டாளிகள் அைதன கவளித் ைரப்பினர்களுக்கு கவளிப்படுத்ை 

ைாட்டார்கள் என்பைாகவும், இத்ைரப்பினர்களுக்கு உத்திரவாைைளிக்கின்றனர். 

 

இந்ைக் ககாள்தகதய மீறுவைாகக் கண்டுபிடிக்கப்படுகிற கூட்டாளிகள் எவரும், பணிநீக்கம் வதரயானதும், அது உள்ளிட்டதுைான ஒழுங்கு 

நடவடிக்தகக்கு உட்படுத்ைப்படுவர். நைலும் அவர்கள் ைற்றதவகளின் ைத்தியில், கபாருந்துகிற பங்குப் பத்திரச் சட்டங்கதள மீறியைற்காகக் 

குடிதையியல் ைற்றும் குற்றவியல் அபராைங்களுக்கும் உட்படுத்ைப்படலாம். 

நிதி அறிக்தக ைற்றும் பதிவு பராைரித்ைலின் துல்லியத்ைன்தை 

கபாதுைக்களுக்குத் ைாங்கள் கவளியிடுகிற அல்லது ஒழுங்குமுதற முகதைகளில் சைர்ப்பிக்கிற அறிக்தககளிலும், ஆவைங்களிலும் முழுதையான, 

நியாயைான, துல்லியைான, உரிய நநரத்திலான ைற்றும் புரிந்து ககாள்ளக்கூடிய கவளிப்பாட்தடச் கசய்வது Elevate Textiles நிறுவனக் ககாள்தகயாக 

உள்ளது. பரிவர்த்ைதனகள் அதனத்தும் புத்ைகங்களிலும், பதிவுகளிலும் துல்லியைாகப் பிரதிபலிக்கப்பட்டு வருகின்றன ைற்றும் கைாடர்ந்து 

அவ்விைைாகநவ இருந்து வரும் என்பது Elevate Textiles நிறுவனத்தின் ககாள்தகயாக உள்ளது. நைற்ககாண்டு, அதனத்துப் புத்ைகங்களும், 

பதிநவடுகளும், வங்கிக் கைக்குகளும் அல்லது ைற்ற Elevate Textiles நிறுவனச் கசாத்துக்களின் ைற்ற பதிவகங்களும், அதனத்து சாைாரை கைக்கியல் 

ைற்றும் ைணிக்தகக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படுத்ைப்படும் ைற்றும் ைனது புத்ைகங்கள் ைற்றும் பதிவுகள் அல்லது இரகசிய வங்கிக் கைக்குகள் அல்லது 

பதிவகங்கள் எதையும் பராைரிப்பது கண்டிப்பாகத் ைதட கசய்யப்படுகின்றது என்பதும் Elevate Textiles நிறுவனக் ககாள்தகயாக உள்ளது. 

கபாறுப்புள்ள வணிக முடிவுகதள எடுப்பைற்காக, ைகவல்கதள நநர்தையாகவும் துல்லியைாகவும் பதிவு கசய்வதும் அறிவிப்பதும் Elevate Textiles 

நிறுவனத்திற்கு அவசியைாகின்றது. Elevate Textiles நிறுவனத்தின் பதிவு ைக்கதவக்கும் ககாள்தககளுக்கு ஏற்ற விைத்தில் ைட்டுநை பதிவுகதளத் 

ைக்கதவக்கநவா அல்லது அழிக்கநவா கசய்ய நவண்டும். 

நிறுவன வளங்கள் ைற்றும் அறிவுசார் கசாத்து 

Elevate Textiles நிறுவனத்தின் அறிவுசார் கசாத்து என்பது ைதிப்புமிக்க கசாத்ைாகும். நிறுவனப் கபயரும், சின்னமும் Elevate Textiles நிறுவனத்தைநய 

குறிக்கின்றன. நைலும் அைதன முதறயற்ற விைத்தில் உபநயாகிப்பது நிறுவனத்திற்குக் ககட்ட கபயர் கிதடப்பதில் அல்லது கபாருளாைாரப் 

பின்விதளவுகள் ஏற்படுவதில் நபாய் முடிந்து விடலாம். கூடுைலாக, நிறுவனப் கபயதரத் ைாங்கி வருகிற ையாரிப்பு எைற்கும் நபாதுைான ைரநிதலகள் 

சந்திக்கப்படுகின்றன என்பதை நிறுவனம் உறுதி கசய்ைாக நவண்டும். ைத்தியச் சட்டத்தின் கீழும், சில அயல்நாட்டுச் சட்டங்களின் கீழும், காப்புரிதை 

கபற்ற கண்டுபிடிப்புகதளத் ையாரிக்கவும், உபநயாகிக்கவும், விற்பதன கசய்யவும், நகலுரிதை கபற்ற கபாருட்களின் நகல்கதள விநிநயாகிக்கவும் 

Elevate Textiles நிறுவனத்திற்குத் ைனிப்பட்ட உரிதை உள்ளது. இத்ைதகய உரிதைகதள அைல்படுத்துவது என்பது, Elevate Textiles நிறுவனம் 

அனுபவிக்கிற நபாட்டி அனுகூலத்தைப் பராைரிப்பதில் உள்ள ஒரு முக்கியைான படியாகும்.  கூடுைலாக, Elevate Textiles நிறுவனமும் Elevate Textiles 

நிறுவன ஊழியர்களும் ைங்களது நவதலயில் உருவாக்கிய அல்லது நிறுவன வளங்கதள உபநயாகித்து உண்டாக்கிய அதனத்துக் 

புதுக்கண்டுபிடிப்புகள், கண்டுபிடிப்புகள், நயாசதனகள் ைற்றும் வர்த்ைக இரகசியங்கதளயும் கசாந்ைம் ககாள்கிறது. 

 

நிறுவன வணிகத்தை நடத்துவைற்கு, பின்வருபதவ உள்ளிட்ட பல்நவறு விைைான மின்னணு அதைப்புகதள Elevate Textiles நிறுவனம் இயக்குகிறது: 

கைாதலநபசி, கசல்லுலர் ஃநபான்கள், நபகஜர்கள், குரல் அஞ்சல் வசதிகள், Elevate Textiles நிறுவனம் சப்தள கசய்ை ைனிநபர் கணினிகள், PDA-கள் 

(கபர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்கடண்டு), நலப்டாப்கள், கைாதலநகல் இயந்திரங்கள், நைாடம்கள், நசதவயகங்கள் ைற்றும் Elevate Textiles நிறுவனம் 

சப்தள கசய்ை மின்னஞ்சல் ைற்றும் இதைய அணுகல். இந்ைக் கருவிகளின் பயன்பாடு உலகளாவிய நடத்தை விதிக்கும், இந்ை உலகளாவிய நடத்தை 

விதி அத்ைதகய ககாள்தககளில் உள்ள எந்ைகவாரு முரண்படுகின்ற விதிமுதறகதளயும் ைாற்றீடு கசய்ைாகலாழிய அைனுடன் கைாடர்புதடய 

எந்ைகவாரு Elevate Textiles ககாள்தககளுக்கும் இைங்க நவண்டும். நைலும், எந்ை நநரத்திலும் Elevate Textiles நிறுவன ஊழியர்கள் இத்ைதகய 

கருவிகதள அவதூறுண்டாக்கும் நகாபமூட்டும், நகடு விதளவுக்கும் அல்லது முதறயற்ற விைத்தில் உபநயாகிக்கக் கூடாது அல்லது Elevate Textiles 

நிறுவனக் ககாள்தக அல்லது கபாருந்துகிற சட்டம் எதையும் மீறும் விைத்தில் உபநயாகிக்கக்கூடாது. 

அரசாங்கத்துடனான ைகவல்கைாடர்புகள் 

அரசாங்க முகதைகளின் கசயல்பாடுகளின் முதறயான கசயல்திறனில் அைன் முகதைகளின் கசயல்பாடுகளுடன் ஒத்துதழப்பது Elevate Textiles 

நிறுவனக் ககாள்தகயாக உள்ளது. ஆனால் அரசாங்க விசாரதைகளுக்குப் பதிலளிப்பது Elevate Textiles நிறுவனத்திற்குள் ஒருங்கிதைக்கப்பட 

நவண்டும் என்பது மிக முக்கியைானைாகும். ைத்திய, ைாநில, உங்கள் பகுதி அல்லது நகராட்சி அரசாங்க அதிகாரிகளிடமிருந்து வருகிற 

நவண்டுநகாள்கதள (வழக்கைான நவண்டுநகாள்கதளத் ைவிர்த்து ைற்றதவ), அவற்தறப் கபறுகிற நபர் குறித்து தவத்துக் ககாண்டு, உரிய 

கருத்துக்களுடன் நசர்த்து அவற்தற உடனடியாக Elevate Textiles நிறுவனக் கபருநிறுவனச் சட்டத்துதறக்குத் கைரிவிக்க நவண்டும். Elevate Textiles 

கபருநிறுவனச் சட்டத்துதற ைன், வழக்கைானது அல்லாை அதனத்து நவண்டுநகாள்கதளயும் கபறுவைற்கு ஒப்பைளிப்பைற்கும், உரிய நநரத்தில் 

இைங்கி நடப்பைற்காக உரிய நடவடிக்தகதயத் துவக்குவைற்கும் கபாறுப்பானைாகும். 
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கபாதுைக்களுடனான ைகவல்கைாடர்புகள் 

Elevate Textiles நிறுவன CEO நியமித்ை நபர்கள் ைட்டுநை, Elevate Textiles நிறுவனத்தின் சார்பாக கசய்தி ஊடகத்திடம், பகுப்பாய்வு நிபுைர்களிடம் 

அல்லது கபாது ைக்களிடம் நபசுவைற்கு அனுைதிக்கப்படுகிறார்கள். கபாதுைக்கநளாடு Elevate Textiles நிறுவனத்திற்கு உள்ள உறவில் இந்நிறுவனம் 

நநர்தைதயத் ைக்கதவத்துக் ககாள்கிறது என்பதைப் பார்த்துக் ககாள்வைற்காக, கசய்தி ஊடகத்திற்கும், கபாதுைக்களுக்கும் கைளிவான ைற்றும் 

துல்லியைான ைகவல்கதள வழங்குவைற்கு Elevate Textiles நிறுவனம் எல்லாவிைைான முயற்சிகதளயும் எடுத்துக் ககாள்கின்றது. கசய்தி ஊடகம், 

பகுப்பாய்வு நிபுைர்கள் அல்லது ைற்ற நபர்கள் நகள்விகதளக் நகட்டுத் கைாடர்பு ககாண்டால், அவர்களுக்குப் பதிலளிக்கப்படுவைற்கு அவர்கதள 

ைதலதை ைனிைவளத் துதற அதிகாரியிடம் அனுப்பிதவக்க நவண்டும். 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ைரம், நசதவ, ைதிப்பு & நநர்தை. இதில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கின்றது. 

Elevate Textiles நிறுவனத்தில் உள்ள ஒவ்கவாருவருநை, ஒரு நன்கனறி சார்ந்ை விைத்தில் கசயல்படவும், ைங்களது கடதைகதள நிதறநவற்றவும், 

அவர்களது கசயல்பாடுகளுக்குப் கபாறுப்நபற்றுக் ககாள்ளவும் கபாறுப்பானவர்களாவர். எைது ைதிப்புகளும் ககாள்தககளும், அவற்றின் 

எதிர்நநாக்கில் உலகளாவியதவயாகும் நைலும் இத்ைதகய ைதிப்புகதளயும் ககாள்தககதளயும் நாம் அதனவரும் முழுதையாகப் புரிந்து ககாள்ளவும் 

அவற்தறப் பயன்படுத்ைவும் நநரகைடுத்துக் ககாள்வது அவசியைானைாகும். நாம் ஒவ்கவாருவருக்கும் இது ைருகிற சவாதல Elevate Textiles நிறுவன 

நிர்வாகம் புரிந்துககாள்கிறது. ஆனால் நைது நிறுவனத்தின் கவற்றிநய, சந்தையிலும், ஒவ்கவாருவநராடும் நைக்குள்ள உறவுகளிலும், சமுைாயத்தில் 

நைக்குள்ள உறவுகளிலும் உள்ள நைது நநர்தைதயநய சார்ந்துள்ளது. 

 

ைனது ைற்ற ககாள்தககள் ைற்றும் நதடமுதறகளுடன் கூடுைலாக, இந்ை உலகளாவிய நடத்தை விதிக்கு இைங்கி நடப்பதை Elevate Textiles நிறுவனம் 

அயராது கைாடர்ந்து கண்காணிக்கும். இதில், Elevate Textiles நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளின் தீர்ைானத்தின் நபரில், உலககங்கிலும் உள்ள Elevate Textiles 

நிறுவன ஊழியர்களுக்கான இைக்கப் பயிற்சியும் அடங்குகிறது. நைற்ககாண்டும், ஒழுங்குமுதற அல்லது அகைரிக்க பங்குப்பத்திரச் சட்ட இைக்க 

ைதறமுகத் ைாக்கங்கள் உள்ள ைனது ககாள்தககள் ைற்றும் நதடமுதறகதள அைல்படுத்துவது ைற்றும் அவற்றுக்கு இைங்கி நடப்பதில் Elevate Textiles 

நிறுவனம் ைணிக்தககதளயும் நடத்ைலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நீண்டநாள் நிதலக்கும் அர்ப்பணிப்பு 
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இந்ைப் பகுதிதய ையவுகசய்து உங்கள் பகுதி ைனிைவள நைலாளர் அல்லது உங்கள் பகுதி கபாது நைலாளரிடம் திருப்பி அனுப்புங்கள் (உங்களது 

கூட்டாளியின் நவதலவாய்ப்புக் நகாப்பில் தவப்பைற்கு). 

 

இந்ை Elevate Textiles நிறுவனத்தின் உலகளாவிய நடத்தை விதியின் நகல் ஒன்தற நான் கபற்றுக்ககாண்நடன். இதில் விவரித்துள்ள எனது நவதலக்குப் 

கபாருந்துகிற நடத்தைத் ைரநிதலகதள நான் புரிந்து ககாண்டு, அவற்றுக்கு இைங்கி நடக்கச் சம்ைதிக்கிநறன். 

 
 

தககயாப்பம்  

  

  

அச்சிட்ட 

கபயர் 

 

  

  

நைதி  

  

  

துதற  

  

  

இடம்  

  

  

 
 

 

 

 

உலகளாவிய நடத்தை விதி குறித்ை எந்ைகவாரு நகள்விகளும் கவதலகளும் Elevate Textiles கபருநிறுவனச் சட்டத்துதறயிடம் 

(compliance@elevatetextiles.com) அல்லது கபாது ஆநலாசகர் ைற்றும் ைதலதை இைக்க அதிகாரியிடம்  

(Kristen.hughes@elevatetextiles.com; +1-704-951-2655) கைரிவிக்கப்பட நவண்டும். 

 

 

 

 

கூட்டாளி உறுதிப்படுத்ைல் 
 

mailto:compliance@elevatetextiles.com
mailto:Kristen.hughes@elevatetextiles.com
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இந்ைப் பக்கம் நவண்டுகைன்நற காலியாக 

விடப்பட்டுள்ளது. 
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