V. எச்சரிய் யவன்
கேபிடல் ப்க ோட் ஒருமைப்போடு, அர்ப்பணிப்பு ைற்றும் கேேத்மை ேழங்ேக்கூடிய ைற்றும் செயல்படக்கூடிய ேமேயில் ைைிப்பிடுேிறது, அகை கேரத்ைில்
ைோியோமை கைோெடி, செயல்முமற ைற்றும் சேோள்மேே ின் அப்பட்டைோன ைீறல்ேள், ேம்பனி சேறிமுமறேள், ைற்றும் ேிறுேனத்ைின் ேிர்ணயிக்ேப்பட்ட
ைரங்ேம துஷ்பிரகயோேம் செய்ைல் கபோன்றேற்றுக்கு “பூஜ்ஜிய ெேிப்புத்ைன்மை” சேோண்டிருக்ேிறது.

1. சேோள்மேயின் கேோக்ேம்
“Whistle blowing ” குறித்ை ேிறுேனத்ைின் சேோள்மேமயயும், செயல்முமறமயயும் அமைச் செய்யும்கபோது ேமடபிடிக்ே கேண்டிய
ேழிமுமறேம யும் சே ிப்படுத்துேகை, சேோள்மேயின் கேோக்ேம் ஆகும்.

2. இந்ை சேோள்மே
இந்ைக் சேோள்மே ேிறுேனத்ைின் ஊழியர்ேளுக்கு அேர்ே ின் ேேமைேள் ைற்றும் சைோழில் முமறகேடு குறித்ை குமறேம அஞ்ெோைல் ேண்டிப்பைற்கு
ஒரு ை த்மையும் ஒரு ேருேிமயயும் ேழங்குேிறது, ேிறுேனத்ைின் ஊழியர், முேேர்ேள், ேிற்பமனயோ ர்ேள் ைற்றும் ேிறுேனத்துடன் சைோடர்புமடய
ேிறுேனத்துடன் சைோடர்புமடய மூன்றோம் ைரப்பினோின் ைேறோன ேடத்மை. கபோன்ற சைோழில்முமற ேிஷயத்ைில் ைங்ேள் குமறேம ேிேர்த்ைி செய்ய
அேர்ேளுக்கு ேோய்ப்பு அ ிக்ேிறது..
சேோள்மே ஒரு உேந்ை சூழ்ேிமைக்கு ேழிேகுக்ேிறது, அது சபோறுப்போன ைற்றும் போதுேோக்ேப்பட்ட ேிெில் ஊதுேமை ஊக்குேிக்ேிறது. செயல்முமற,
சேோள்மேேள், ேிறுேனத்ைிற்கு சபோருந்தும் ெட்டங்ேள் , ேிறுேனத்ைின் ைைிப்புேள், சேறிமுமறேள் அல்ைது ேடத்மை ேிைிமுமறேம ைீறுேைோே
கைோன்றும் ெந்கைேங்ேம புேோர் அ ிக்ே கேண்டிய ேடமை பற்றியும் இது ஊழியர்ேளுக்கு ேிமனவூட்டுேிறது. இது ேிறுேனத்ைின் பல்கேறு
ைட்டங்ே ில் என்ன ைேறு ேடக்ேக்கூடும் என்பது பற்றிய ைேேல்ே ின் ைோறும் ஆைோரைோேவும் இருக்ேைோம், இது ேிறுேனத்ைிற்கு ேல்ைோட்ெி
ேமடமுமறயின் ஒரு பகுைியோே,ேிேர்த்ைி செய்யும் ேடேடிக்மேேம எடுக்ே உைவும்.

3. சேோள்மேயின் பயன்போடு
இந்ை சேோள்மே கேபிடல் ப்க ோட்டின் அமனத்து ஊழியர்ேளுக்கும் சபோருந்தும் கைலும் ேடந்ை அல்ைது ேடக்ேப்கபோேைோே ெந்கைேிக்ேப்படும்
ேீழ்ேண்ட அமனத்து ேிேழ்வுேளுக்கும் சபோருந்தும்:
a. அைிேோர துஷ்பிரகயோேம்
b. ஒப்பந்ை ைீறல்
c. ேிறுேனத்ைின் பைிவு ைற்றும் ைரமே சூழ்ச்ெியுடன் மேயோளுைல்
d. கைோெடி அல்ைது ெந்கைேத்ைிற்ேிடைோன கைோெடி கபோன்ற ேிைி முமறகேடுேள்
e. ேிோிைினல் குற்றம்
f. ரேெிய / ைனியுோிை ைேேல்ேம ப் பறித்ைல்
g. ெட்டம் / ஒழுங்குமுமறேம அப்பட்டைோே ைீறுைல்
h. ேிறுேனத்ைின் ேிைி / செோத்து முமறகேடு
i.. ேடத்மை ேிைிமுமற / சேறிமுமறேள் / சேோள்மே அல்ைது ேிறுேனத்ைின் போிந்துமரக்ேப்பட்ட ேிைிமுமறேம ைீறுைல்
j. சேறிமுமறயற்ற, பக்ேச்ெோர்போன, ஆைரேோன அல்ைது ஒரு ேிகேேைற்ற ேிேழ்வு
k. கைற்கூறிய எந்ைசேோரு செயமையும் செயல்படுத்துைல்

4. ேிெில் ப்க ோேர் யோர்?
ஒழுக்ேைற்ற செயல்போடு அல்ைது ேிறுேனத்ைின் ேடத்மை ேிைிமுமறேள், சேறிமுமறேள், செயல்முமற ைற்றும் சேோள்மேேள் அல்ைது அைன் ைைிப்புேம
ைீறுேைற்கு ேழிேகுக்கும் எந்ைசேோரு ேடத்மைமயயும் சே ிப்படுத்தும் அல்ைது ேிரூபிக்கும் ஒரு மூன்றோம் ைரப்பு / ஊழியர் ஆேோர்.

5. போதுேோப்பு
ேிெில் ப்க ோேர் (மூன்றோம் ைரப்பு / பணியோ ர்) அமடயோ போதுேோப்பு / சே ிேரோைல் இருக்குைோறு இந்ை செயல்முமற ேடிேமைக்ேப்பட்டுள் து, இது
ஒரு ேிெில் ப்க ோேர் செய்ை சே ிப்போடு / ேேமை / குற்றச்ெோட்டுேள் ேம்பும்படி இருப்பைோேவும், கூறப்படும் ேடேடிக்மே அல்ைது ேடேடிக்மே
அல்ைோைமே கபோன்றமே ேிறுேனத்ைின் சைோகுப்புக் சேோள்மேேள், அைன் முக்ேிய ைைிப்புேள் அல்ைது அைன் ேடத்மை சேறிமுமறே ின் உண்மையோன
ைீறலுக்கு உத்ைரேோைம் அ ிக்ேிறது.
ெோியோன ஆர்ேத்துடன் ஒரு ேேமைமய எழுப்பியைற்ேோே எந்ைசேோரு ேிெில் ப்க ோேமரயும் அபரோைம் ேிைிக்ே அனுைைிக்ேோது என்று ேிறுேனம் கைலும்
ஒப்புக்சேோள்ேிறது.
ஒரு ேிறுேனைோே இது எந்ைசேோரு ேபருக்கும் எைிரோன எந்ைேிைைோன போகுபோடு, கைோெடி , பழிேோங்ேல் அல்ைது கேறு எந்ை ேியோயைற்ற
ேமடமுமறேம யும் ேண்டிக்ேிறது. ேிெில் ப்க ோேருக்கு எைிரோே பைிைடி, அச்சுறுத்ைல் அல்ைது ைிரட்டல், கெமேமய ேிறுத்துைல் / ேிரோேோித்ைல் ,
ஒழுங்கு ேடேடிக்மே, இடைோற்றம், பைேி ேீக்ேம் அல்ைது பைேி உயர்வு ைறுத்ைல் கபோன்ற ேியோயைற்ற ேமடமுமறேளுக்கு ேிறுேனம் முழுமையோன
போதுேோப்மப ேழங்கும், அல்ைது அைிேோரத்மை கேரடியோேகேோ அல்ைது ைமறமுேைோேகேோ பயன்படுத்துேது உட்பட ேிெில் ப்க ோேர் ைனது
ேடமைேம / செயல்போடுேம இைேெைோேவும் ேியோயைோன முமறயிலும் சைோடர்ந்து செய்ேைற்ேோன உோிமைமயத் ைடுக்கும் ேமடமுமறேளுக்கும்
எைிரோே ேிறுேனம் முழுமையோன போதுேோப்பு ேழங்கும்..

6 ேல்ை ேம்பிக்மேயுடன் அறிக்மே செய்ைல்
ஒவ்சேோரு ேிெில் ப்க ோேரும் குறிப்போே ஊழியரும் இந்ைக் சேோள்மேமயப் படித்து புோிந்துசேோள்ேோர்ேள், அைற்குக் ேட்டுப்படுேோர்ேள் என்று
எைிர்போர்க்ேப்படுேிறது. எந்ைசேோரு ேபரும் புேோர ிக்ே ேிரும்பினோல், அேரது அறிக்மேேம உறுைிப்படுத்ை கபோதுைோன உண்மைேள் / ைரவு ைற்றும்
ைேேல்ேம கெேோித்ை பின்னர் அவ்ேோறு செய்ய போிந்துமரக்ேப்படுேிறது. ேிெில் ப்க ோேர் அற்பைோன அல்ைது ஆைோரைற்ற அடிப்பமடயில் அல்ைது
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ைீங்ேிமழக்கும் கேோக்ேத்துடன் புேோர் செய்யகேோ அல்ைது குற்றச்ெோட்டுேம

கூறகேோ கூடோது என்பமையும் இது ேலியுறுத்துேிறது

இைன் சபோருள் என்னசேன்றோல், புேோர் ேல்ை ேம்பிக்மேயுடன் செய்யப்பட்டு, ேிெோரமணயின் பின்னர் எந்ை முமறகேடும் ேடக்ே ேில்மை என்றோல்
,ேிெில்ப்க ோேர் ைீது எந்ைசேோரு ேடேடிக்மேயும் எடுக்ேப்படக்கூடோது.
ேிெோரமணக்குப் பின்னர் ஒரு புேோர் கபோலித்ைனைோனது, ஆைோரைற்றது அல்ைது ஒரு முரட்டு கேோக்ேத்துடன் அல்ைது ஒரு சே ிப்பமடயோன
கேோக்ேத்துடன் குற்றம் ெோட்டப்பட்டோல், ேிறுேனத்ைின் ேிெில் ப்க ோேர் (ஊழியர்) ைீது ேிறுேனம் ஒரு ஒழுக்கு ேடேடிக்மே எடுக்ேத் சைோடங்கும்.
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7. ேிைக்குே ின் பட்டியல்
இந்ைக் சேோள்மேயின் ேீழ் இவ்ேமே புேோர்ேள் அனுைைிக்ேப்படோது:
a. புோியோை ேமேயில் இருக்கும் மேயோல் எழுைப்பட்ட புேோர்ேள்
b. அற்பைோன ைற்றும் அற்பைோன
c. இயற்மேயில் ைீங்ேிமழக்கும்
d. லிஸ் சபண்சடன்ஸ் (ேிலுமேயில் உள் ெட்ட ேடேடிக்மே, அல்ைது ஒரு முமறயோன அறிேிப்பு)
e. பைேி உயர்வு, ெம்ப அைிேோிப்பு, ைைிப்பீடு கபோன்ற ைனிப்பட்ட குமறேம ப் பற்றிய புேோர்ேள்.

8. அேோைகையத்துடன் மேயோள்ேது
ஒரு ேிெில் ப்க ோேர் ைனது அமடயோ த்மை அேோைகையைோே மேத்ைிருக்ே முடிவு செய்யைோம், அத்ைமேய சூழ்ேிமையில் புேோர் / குற்றச்ெோட்டுேள்
ேலுேோன ெோன்றுேள் ைற்றும் ைரவுே ோல் ஆைோிக்ேப்பட கேண்டும்.

9. ரேெியம்
ேிறுேனம் அமனத்து புேோர்ேம யும் / குற்றச்ெோட்டுேம யும்
ஒரு ரேெிய ைற்றும் உணர்ைிறன் முமறயில் ேடத்தும். ேிெில் ப்க ோேோின் அமடயோ த்மை சே ிப்படுத்துேைற்ேோன ேிைர்ெனமும் அேெியமும்
கைமேப்படும் ைனித்துேைோன ெந்ைர்ப்பங்ே ில், ேிெில் ப்க ோேோின் முன் அனுைைியுடன் ைட்டுகை இது செய்யப்படும்.

10. புேோர் செய்ேைற்ேோன ேமடமுமற
whistle blower@capital float.com க்கு ைின்னஞ்ெல் அனுப்புேைன் மூைம் ேிறுேனத்ைின் சேோள்மே அல்ைது சபோருந்ைக்கூடிய எந்ைசேோரு ெட்ட
ைீறல்ேம யும் அல்ைது ைீறப்பட்டைோே ெந்கைேிக்ேப்படுேமையும் ஒரு ேிெில் ப்க ோேர் புேோர ிக்ேைோம்.
ேியைிக்ேப்பட்ட ைின்னஞ்ெல் ஐடிக்ேோன அணுேல் இமண ேிறுேனர்ேள் / ைனிைே த் ைமைேரோல் ைட்டுகை இயலும்.
ஏகைனும் ேிெில் ப்க ோேோின் அஞ்ெல் அல்ைது சைோடர்புமடய ைேேல்ேம ப் சபற்றோல், இந்ை ேழக்கு ேிறுேனத்ைின் ேிருப்பப்படி , கைோெடி இடர்
கைைோண்மை - ைமைேர் அல்ைது சே ி ேிறுேனத்ைிற்கு, ேிோிேோன ேிெோரமணக்கு, குறிப்பிடப்படும்.
ைீறல் / ெந்கைேத்ைிற்குோிய ைீறல் ைற்றும் சைோடர்புமடய அமனத்து ைேேல்ேம யும் பற்றி கைோெடி இடர் கைைோண்மை குழு (எஃப்ஆர்எம்) ேிோிேோே
ேிெோோிக்கும். ேிெோரமணயின் கபோது ேிமடக்ேக்கூடிய சை ிேோன ைைிப்பின் உண்மைேள் ைற்றும் சபோருள் / ேிெோரமணமய கைற்சேோள்ளும்கபோது
ேழங்ேப்பட்டமே , FRM அத்ைமேய ேிெோரமணயின் ேடுமையோன இரேெியத்ைன்மைமய உறுைி செய்யும். ேிெோரமணமயப் சபோறுத்ைேமர ெோத்ைியைோன
ஒவ்சேோரு ேமேயிலும் ஒத்துமழப்பதும், எஃப்.ஆர்.எம் குழுேின் ேிெோரமணயின் கபோதும் அைற்குப் பிறகும் அது எப்கபோது கேண்டுைோனோலும்
ேழங்ேப்பட கேண்டும் என்பதும் ஒவ்சேோரு ஊழியோின் ேடமையோகும். ஒத்துமழக்ேத் ைேறுேது அல்ைது ேிெோரமணயில் ைேறோன ைேேமை ேழங்ே
கேண்டுசைன்கற முயற்ெிப்பது என்பது, ேிறுேனத்ைின் ைனிைே க் சேோள்மேயின்படி ஒழுங்கு ேடேடிக்மேக்கு ஒரு அடிப்பமடயோே இருக்கும்.
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எஃப்.ஆர்.எம்(FRM) குழு ேிெோரமண முடிந்ைபின் ஒரு ேிோிேோன அறிக்மேமய ெைர்ப்பிக்கும், உண்மைேள் ைற்றும் பணியோ ர் ைற்றும் எஃப்.ஆர்.எம்(FRM)
ஆேிகயோரோல் செய்யப்பட்ட ைேறோன செயல்ேம க் குறிப்பிடுேிறது. பின்ேருேனேற்றின் அடிப்பமடயில் ேிறுேனத்ைின் ைனிைே க் சேோள்மேயின் படி
சபோருத்ைைோன ேடேடிக்மேேம ைனிைே குழுவுக்கு எஃப்.ஆர்.எம்(FRM) போிந்துமரக்கும்
a. ைேறோன ேடத்மையின் ைீேிரம்
b. ேிறுேனத்ைின் ைீைோன ைோக்ேம் (ேற்சபயர், ேிைி ெோர்ந்ைது / ேிைி ெோரோைது)
c. ஊழியோின் ேடந்ை பைிவு
d. இகைகபோன்ற ைீறல்ேம மேயோண்ட ேடந்ைேோை அனுபேம் (அைன் சுருக்ேம் ேிறுேனத்ைின் HR குழுேிடம் சேோடுக்ேப்படும்) ைற்றும்
e. கைலும் ேிறுேனத்ைின் சேோள்மே ைீறல்ேம இனி ேடேோைல் ைடுக்ே ேியோயைோன ைற்றும் கைமேயோன ேடேடிக்மேேம எடுக்ே கேண்டும்
இந்ை ேடேடிக்மே குமறந்ைபட்ெ எழுைப்பட்ட எச்ெோிக்மே, பைட்டம், பைேி உயர்வு ேிறுத்ைம் , ஊழியமர ேிறுேனத்ைின் கெமேே ிலிருந்து ேிடுேித்ைல்
ைற்றும் / அல்ைது ேிைத்ைின் ெட்டத்ைின்படி ேழக்குத் சைோடுப்பது கபோன்றமேயோகும்.

.
11. ஆேணம் மேத்ைிருத்ைல்
இந்ை சேோள்மேயின்படி அறிக்மேயிடல், ேிெோரமண ைற்றும் அைைோக்ேம் சைோடர்போன அமனத்து ஆேணங்ேளும் 1 ஆண்டு முைல் 3 ஆண்டுேள் ேமர
ேிறுேனத்ைின் ைக்ேமேத்ைல் சேோள்மேயின் படி மேத்துக்சேோள் ப்படும்

12. ேிெில் ப்க ோேர் குழு
பின்ேரும் உறுப்பினர்ேள் ேிெில்-ப்க ோேர் குழுேில் உள் னர், கைலும் ேிெோரமண, பின்சைோடர்ைல் ைற்றும் எடுக்ே கேண்டிய கைமேயோன
ேடேடிக்மேேளுக்கு சபோறுப்போேோர்ேள்:
a. பிரெோந்த் ைஞ்சுேோத்
b. அங்ேித் ெத்ெங்ேி
c. ஆர் என் மூர்த்ைி
d. ெோயோ ெர்ைோ
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