ஏட்கன் ஸ்பென்ஸ்
ஒருங்கிணைந்த நிணைத்திருப்புக் பகொள்ணக
இந்த வியாபாரத்தின் நிண்டகால நிலலத்திருப்பு, இலாபமீ ட்டும் தன்லம மற்றும் சிறந்த

தரத்லத உறுதி சசய்வதில் ஒரு முன்னேற்பாட்டு அணுகுமுலறயாக நிறுவே
நிலலத்திருப்லப நாம் அறிகினறாம். பல நாடுகளில் இயங்கும் பல்வலகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு
வியாபாரக்
குழுமமாக,
நாம்
நிலலயாே
அபிவிருத்தி
சதாடர்பாே
உலக
முன்சேடுப்புக்கள் மற்றும் தர நிர்ணயங்களுடன் எமது உபாயாங்கலள ஒன்றிலணப்பதன்
மூலம் எடுத்துக்காட்டாே நிறுவே அலடயாளத்துடோே எமது மரபுரிலமலயத்
சதாடர்வதில் நாம் அர்பணிப்புடன் நிலல சகாண்டுள்னளாம்.
பகொள்ணகப் ெிரகடனம்
ஏட்கன் ஸ்சபன்ஸ் ஆேது;
A. எமது கம்பேியின் சதாழிற்பாடு நிலலயாே மற்றும் அபிவிருத்திக்கு னவண்டிய
சிறந்த சட்ட நலடமுலறகள் மற்றும் ஏலேய ஒழுங்கலமப்புத் னதலவகலள
அலடவதற்காே கட்டலமப்லப நிறுவி பரிபாலே கட்டலமப்லபப் னபணல்.
B. நிலலயாே அபிவிருத்தி இலக்குகலள அலடவதில் வசதிசசய்வதுடன் ஐ.நா உலக
சாசேத்தின் 10 மூலதத்துவங்கலளயும் வலுப்படுத்தி சபண்கலள வலுவூட்டும்
தத்துவங்கள் மற்றும் கம்பேியின் ஏலேய சுனயற்லசயாே உறுதியுலரகலளயும்
ஏற்பலத வலுப்படுத்தல்.

C. னநர்லமயாே வழியில் வியாபாரத்லத னமற்சகாள்வதுடன் எமது பங்காளர்களும்
னநர்லமயாே முலறயில் வியாபாரத்லத னமற்சகாள்வதற்கு ஊக்குவித்து உதவி
சசய்தல்.
D. நிறுவன செயற் பாடுகளின் பபாது சூழல் முகாமைத்துவ

ஒழுங் குமுமறகமளப் பயன்படுத்துவதுடன் சூழலில் பாதகைான
தாக்கங் கமளத் தடுப் பதற் கு ொத்தியைான நடவடிக்மககமள
பைற் சகாள் ளுதல் .
E. காலநிமல ைாற் றை் ைற் றுை் அனர்த்த நிமலமைகளினால் நிறுவன
செயற் பாடுகளிலுை் உரித்தாளர்கள் பைலுை் ஏற் படக்கூடிய தாக்கங் கமள
இனங் காண்பதுடன் அவற் மறத் தணிப் பதற் குை் அவற் றுக்கிமெவமடந்து
நடப் பதற் குை் ஏற் புமடயதான நடவடிக்மககமள பைற் சகாள் ளுதல் .
F. பங்குதாளர்களுடன் சதாடர்பு படுவதுடன் திட்டமிடல் மற்றும் சசயற்பாடுகளில்
னதலவயாே கட்டங்களில் அவர்களது உள்ள ீடுகலள கவேத்தில் சகாள்ளல்.
G. நிலலயாே

உபாயங்கலள

அமுல்படுத்துவதிலும்

விேினயாகச் சங்கிலிலய ஊக்குவித்தல்.

H. உபாயரீதியாே தீர்மாேசமடுத்தலில்
கட்டலமப்லப ஒருகிலணத்தல்.

சமூக

மற்றும்

முகாலமசசய்வதிலும்
சூழலியல்

நிறுவே

J.

உரிய அபாயங்கலளக் கருதிக் சகாண்டு அலமப்பின் சசயற்பாட்டில் நிலலயாே
சசயன் முலறகலளப் பிரனயாகித்தல்.

K. சசயன்

முலறகள்,

உற்பத்திகள்

மற்றும்

னசலவயில் புத்தாக்கத்லத ஊக்குவித்தல்.

L. இலாபத்லத

உறுதிசசய்வதுடன்

வாடிக்லகயாளர்களுக்கு

வாடிக்லகயாளர்களுக்காே

வழங்கும்

உற்பத்திகள்,

னசலவகள் மற்றும் சபறுமாேத்தின் தரத்லத சதாடர்ச்சியாக னமம்படுத்தல்.

M. நிலலயாே சமூக அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் பங்காளர்களாக இருப்பதுடன்
சதாழிலாளர் பங்னகற்ப்லப ஊக்குவித்தல்.

N. சாத்தியமாக இருக்குமிடத்து சதாழில் வாய்ப்புக்கலள வழங்கல் மற்றும் பிரனதச
விநினயாகஸ்தர்களிடமிருந்து
சகாள்வேவு
சசய்வதன்
மூலமும்
பிரனதச
மக்களுக்கு உதவுதல்.
O. சதாழிலாளர்களுக்காேசதாரு
பாதுகாப்பாேதும்
ஆனராக்கியமாேதுமாே
பணியகச் சூழலல வழங்கும் வலகயில் சதாழில் ஆனராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு
முகாலமத்துவ முலறலயப் பிரனயாகித்தல்.

P. ஒரு உறுதியாேதும், ஊக்குவிப்புடோேதும், திறன் மிக்கதுமாக மேித வளத்லத
கட்டிசயழுப்பல்.

Q. ெர்வபதெ அளவில் பிரகடனப் படுத்தப் பட்டுள் ள ைனித உரிமைகளின்

பாதுகாப் புக்கு ஆதரவளித்து அதமன ஊக்குவிப் பதுடன் பணியாளர்கள்
அமனவருக்குை் அமனத்து விதைான பாலினப் பாகுபாடுகள் ைற் றுை்
துன்புறுத்தல் கள் அற் ற பாதுகாப் பான பவமல செய் யுை் சூழமல
ஏற் படுத்திக் சகாடுத்தல் .
R. சர்வனதச தர நிர்ணயங்களுடன் முன்னேற்றத் தகவல்கலள முகாலமசசய்து
பதிவிடல்.
S. உரிய ஒழுங்கு விதிகள், வழிகாட்டல்கள், சகாள்லக கட்டலமப்புகள் மற்றும்
லகத்சதாழில் தரங்கள் மூலம் எமது தகவல் சதாழில்நுட்ப உட்கட்டலமப்லபயும்
நிறுவேத்தின் முக்கிய தகவல்கலளயும் பாதுகாத்தல்.

T. பால், சமயம், இேத்துவம், கலாச்சாரம் அல்லது ஒரு சமூக் குழு மீ தாே பாகுப்பாடு
அல்லது குற்றமிலழத்தல் அல்லது கம்பேியின் சதாடர்பாடல்களில் அரசியல்
ரீதியாக
பக்கச்சார்பாக
இருப்பலத
சவளிக்காட்டும்
உளப்பாங்குகலளத்
தவிர்த்துக்சகாள்ளல்.
U. எல் லா விலங் குகமளயுை் ைனிதாபிைான முமறயில்

நடத்தப் படுவதற் பகற் ற உணர்வுள் ள ஜீவிகளாகக் கருதுவதுடன் ெகல
செயற் பாடுகளின் பபாதுை் விலங் குகளின் நலமன முன்னிமலப் படுத்தல் .
V. வருடாந்த முன்னேற்ற மீ ளாய்வு மற்றும் திட்டமிடலலக் கலடபிடித்தலில்
திடசங்கற்பம் பூண்டுள்ளது.
அமுல்ெடுத்தல்

ஏட்கன் ஸ்சபன்ஸ் PLC பணிக்குழு, னமற்பார்லவக் குழு, முகாலமத்துவக் குழு மற்றும்
நிலலத்திருப்புக் குழு இதற்காே வழிகாட்டல்கலளத் தயாரித்து சநறிப்படுத்துவதற்கு
கடலமப்பட்டுள்ளே.
உள்ளக

சுழற்சியில்,

ஒவ்சவாறு

நிலலயிலும்

அமுலாக்கம்

மற்றும்

விளக்கக்

குறிப்புடோே சசயல் திட்டங்கலள உள்ளடக்கியசதாரு வலரவு இந்தக் சகாள்லகப்
பிரகடேத்துடன் இலணக்கப்பட்டிருக்கும்.
உபாயரீதியாே

வியாபாரப்

(SBU)

பிரிவுகள்

அவற்றின்

வியாபாரத்திற்க்காே

சபாருத்தப்பாட்லடக் கவேத்தில் சகாண்டு அதேது முன்சேடுப்புக்களின் ஊடாக இந்தக்
சகாள்லகலய
னதலவயாே

அலடவதில்

படிப்படியாகப்

கட்டலமப்புகள்,

இயற்லகயுடனும்

நிறுவேத்தின்

தரமாே

பணியாற்றும்.

சசயற்பாட்டு

சசயற்பாட்டுப்

ஒவ்சவாரு

SBUக்களும்

ஒழுங்குவிதிகள்

பரிமாேத்துடனும்

மற்றும்

சதாடர்புபட்ட

வலகயில் சமூக, சூழலியல் மற்றும் சபாருளாதார நிருவாக முன்னுரிலமகள் ஊடாக
இந்த
சசயற்றிட்டங்கலள
அமுல்படுத்துவதில்
முன்ேிலல
வகிப்பது
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
னதலவப்படுமிடத்து,

இந்தக்

சகாள்லக

அமுலாக்கத்லத

வசதியளிக்கும்

விழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சித்திட்டங்கள் முன்சேடுக்கப்படும்.

மறுசீராய் வு திகதி: 26.10.2018
(மிக அண்மையில் முன் சனடுக்கப் பட்ட ைறுசீராய் வு: 22.09.2017)

வலகயில்

