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1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸੰ ਦੇਸ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ Fluidra ਦਾ ਪਧ ਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1969 ਧਵੱ ਚ ਸਥਾਧਪਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਕ ਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱ ਕ ਬ ਤ ੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਧਾਰ
ਅਤੇ ਧਨਰਧਾਧਰਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰ ੇ ਨ :ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਧਵੱ ਚ ਧਵਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ,
ਸਾਨੰ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ,ਆਪਣੇ ਸੌਧਦਆਂ ਧਵੱ ਚ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਸਪਲਾਇਰ ,ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ।ੈ ਇ ਮੱ ਢ ਤੋਂ ੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨ ਅਤੇ Zodiac ਦੇ ਨਾਲ ਧਵਲਯ
ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇ Fluidra ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰ ੀਆਂ ਨ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਇ ਅੱ ਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨ ,ਧਜਸ
ਨੇ ਸਾਨੰ ਪਲ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਧਵੱ ਚ ਧਵਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ।ੈ
ਉਨਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧਵਧਭੰ ਨਤਾ ,ਧਜਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰ ਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਾਂ ,ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੰ ਨ ਅਤੇ ਧਨਯਮ ਧਜਨਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਾਂ ,ਇ ਪਧ ਲਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਰਰੀ ਬਣਾ ਧਦੰ ਦੇ ਨ ਧਕ ਇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ
ਕਰ, ਜਦੋਂ ਉ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਕਰਦੇ ਨ।
Fluidra ੇਠਾਂ ਧਦੱ ਤੇ“ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ”ਪਰਤੀ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਚਨਬੱ ਧ :ੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ,ਕਾਨੰ ਨ ਅਤੇ ਮਨੱ ਖੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਸਧਤਕਾਰ ,ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ।
ਇ

ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੰ ਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਲੋ ਬਲ ਕੰ ਪੈਕਟ (ਧਵਸ਼ਵਧਵਆਪੀ ਸਮਝੌਤੇ) ਧਵੱ ਚ ਧਨਰਧਾਰਤ 10 ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ

ੈ। ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ Fluidra ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨਯਾਮਕ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਧਵਚੋਂ ਉੱਚ-ਪੱ ਧਰ ਦਾ ,ਮਾਨਕ-ਧਨਰਧਾਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ੈ। ਨੈਧਤਕਤਾ
ਕੋਡ ਧਵੱ ਚ ਧਨਰਧਾਰਤ ਧਸਧਾਂਤ Fluidra ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ,ਧਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧਵਕਧਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਨ ,ਇ

ਸਭ

ਕਨੰ ਨ ਅਤੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਨੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨ ਧਜਸ ਦਾ ਇ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ੈ।
Fluidra

ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ

ੈ ਧਕ ਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਪਰਤੀ

ਵਚਨਬੱ ਧ ਰਧ ਣਾ। ਜੇ ਤ ਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ,ਪੱ ਛਧਗੱ ਛਾਂ ਜਾਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ,ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੰ ਸਾਡੇ ਗਪਤ ਚੈਨਲ ਰਾ ੀਂ ਸੰ ਬੋਧਧਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ੋ। ਸਾਰੇ ਖਲਾਸੇ ਪਰੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧਨਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ੋਏ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬ ਤ ਸਧਤਕਾਰ ਨਾਲ
ਧਵ ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।ੈ
Fluidra

ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ,ਗਾ ਕਾਂ ,ਧਵਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰ ਜਾਇਸ਼ ਨੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ੈ।

ਮੈਂ ,ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਵੱ ਲੋਂ ,ਸਾਡੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਨ ਧਵੱ ਚ ਤ ਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਤ ਾਡੇ
ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾ ੰ ਦਾ ਾਂ।
ਸ਼ੱ ਭ ਇੱ ਛਾਵਾਂ
ਏਲੋ ਪ੍ਲੇ ਨਸ (Eloi Planes)
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2. ਉਦੇਸ਼ ਅਿੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਿਰ
ਇਸ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਉਨਹਾਂ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਧਤਧਬੰ ਬ

ੈ ਧਜਨਹਾਂ ਨੰ Fluidra ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਧਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਧਵ ਾਰ ਨੰ

ਸੰ ਚਾਧਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ।ੈ

ਕੋਡ ,ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ,ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ Fluidra ਕੰ ਪਨੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰ ਧਨਕਾਰੀ

ੈ ,ਉ ਨਾਂ ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਦੇ ਧਬਨਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਜਾਂ

ਰਜਗਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ੈ ,ਧਜਨਹਾਂ ਨੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱ ਗੇ Fluidra ਦੇ"ਮੈਂਬਰ"ਧਕ ਾ ਧਗਆ ੈ ,ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇ ਨੈਧਤਕ
ਅਤੇ ਧਜੰ ਮੇਵਾਰ ਧਵ ਾਰ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ੈ।
ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਨਾ ਤਾਂ

ਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ,ਨਾਗਧਰਕ ,ਅਪਰਾਧਕ ,ਰਜਗਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ

ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਵੱ ਚ ਲਾਗ ਧਵਧਾਨ ,ਅਤੇ ਨਾ ੀ ਅੰ ਦਰਨੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਧ ਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਲਾਗ ੋ
ਸਕਦੇ ਨ ,ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਂ ਲੈਂ ਦਾ ੈ ਅਤੇ ਨਾ ੀ ਇਨਹਾਂ ਨੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦਾ ੈ।

ਧਕਸੇ ਵੀ Fluidra ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਜਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ ਕਰਨ ਤੇ ,ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ
ਪਰਾਪਤ ੋਏਗੀ ,ਧਜਸ ਨੰ ਉ ਨਾਂ ਨੰ ਇਸ ਧਵੱ ਚ ਧਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸਬੰ ਧੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ

ੈ। ਕੋਡ Fluidra ,ਦੇ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਧਤ

ਧਸਖਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ।ੈ

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ,ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ
ਨ ,ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਨ।

Fluidra ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਮੇਸ਼ਾਂ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਤਰੰ ਤ ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱ ਚ
ਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਦੀ ੈ ਧਜਸ ਧਵੱ ਚ ਉ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨ ਧਕ ਕੀ ਉ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ
ਧਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ Fluidra ਧਵਚਲੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਰਾ ੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਧਵੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਨੈਧਤਕ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ
ਟਕਰਾਅ ੋ ਸਕਦਾ ।ੈ

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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3. ਸਾਡਾ ਤਮਸਨ, ਤਦਰਸਟੀ ਅਿੇ ਮੁਿੱ ਲ
ਸਾਡਾ ਤਮਸਨ ਹੈ ਤਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰ ਪ਼੍ੂਰਨ ਪ਼੍ੂਲ ਅਿੇ ਿੰ ਦਰੁਸਿੀ ਦਾ ਿਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਸਪਨਾ ਇਨੋਵੇਤਟਵ ਅਤੇ ਤਟਕਾਊ ਹੁੱ ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨਭਵ ਤਵੁੱ ਚ ਸਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਤਸਹਤ
ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
Fluidra ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਹਾਂ ਧਵੱ ਚ ਤੀਜੀਆਂ ਧਧਰਾਂ ਅਤੇ ਧ ੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਤੀਬੱ ਧਤਾਵਾਂ ਨੰ ਮਜਬਤ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਆਰਾ ,ਧਟਕਾਊ ਧਵਕਾਸ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਧਵੱ ਚ ਆਰਧਥਕ ,ਵਾਤਾਵਰਧਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਧਜਕ ਪਰਗਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਯੋਗਦਾਨ ਧਵੱ ਚ ਲ
ੌ ੀ- ੌਲੀ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਨਾ ।ੈ
ਇਸ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ,ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਾਂ।

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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4. ਸਾਡੀਆਂ ਵਚਨਬਿੱ ਧਿਾਵਾਂ
ਸਾਡੇ ਤਸਧਾਂਤ, ਲਾਗ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਟਕਾਊ ਤਵਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Fluidra ਦਆਰਾ ਇੁੱ ਕ
ਚੰ ਗੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਨੰ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰਨ ਤਵੁੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਚਨਬੁੱ ਧਤਾਵਾਂ ਪਿਤੀਤਬੰ ਬਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

4.1.

ਸਮਾਜ ਅਿੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਵਿੱ ਲ

Fluidraਧਜੱ ਥੇ ਇ

ਕੰ ਮ ਕਰ ਰ ੀ

ੈ ਉੱਥੇ ਕੰ ਮ ਨ ੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਆਰਾ ਉਸਨੰ ਪਰਵਾਨਗੀ

ਨ ੀਂ ਧਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ।
Fluidraਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਧਵੱ ਚ ਸੰ ਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਧ ਯੋਗ ਲਈ ਕੋਧਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੀ ।ੈ

Fluidraਮੈਂਬਰ ,ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ,ਮਨੱ ਖੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਵਸ਼ਵਧਵਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਨ

ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਨ।
ਇਸ ਲਈ Fluidra ,ਇ ਸਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰਦੀ ੈ ਧਕ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇ ਨਾਂ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਧਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ੋਣ ,
ਧਜਵੇਂ ਧਕ ੇਠਾਂ ਸਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ੈ ,ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾ ਕਾਂ ਨੰ ਵੀ ਇ ਨਾਂ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍
ੈ।
-

ਮਨੁਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ
ਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਧਧਕਾਰ ੈ ਧਕ ਨਸਲ ,ਰੰ ਗ ,ਧਲੰਗ ,ਭਾਸ਼ਾ ,ਧਰਮ ,ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਜਾਂ ੋਰ ਰਾਏ ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਧਜਕ

ਉਤਪਤੀ ,ਆਰਧਥਕ ਰਤਬਾ ,ਜਨਮ ,ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ੋਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲਾ ਸਧਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਧਤਸ਼ਠਾ ਨਾਲ
ਧਵ ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਮਨੱ ਖੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਵਸ਼ਵਧਵਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਧਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਧਗਆ ।ੈ

Fluidraਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾ ਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰ ਗੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਸਧਤਕਾਰ
ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਨ।
-

ਜਬਰਦਸਿੀ ਮਜਦ਼ੂਰੀ ਦਾ ਖਾਿਮਾ
ਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰ ਅਧਧਕਾਰ

ੈ ਧਕ ਉ

ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਸਤੰ ਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ , ਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ

ਅਨਸਾਰ ,ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਕਰੇ।

Fluidra ਰ ਧਕਸਮ ਦੀ ਗਲਾਮੀ ਦੇ ਧਵਰੱ ਧ ੈ ,ਅਤੇ ਨਾਲ ੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਜਦਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ ਦੇ ਧਵਰੱ ਧ ੈ ,ਧਜਵੇਂ

ਧਕ ਸੰ ਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਲੋ ਬਲ ਸੰ ਧੀ ਦ )4( ਚੌਥੇ ਧਸਧਾਂਤ ਧਵੱ ਚ ਧਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ੈ।

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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ਬਾਲ ਮਜਦ਼ੂਰੀ ਦਾ ਖਾਿਮਾ

ਇਸ ਦੀ ਧਕਸੇ ਵੀ ਵਰਕਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੰ ਬਾਲ ਮਜਦਰੀ ਦੀ ਅਧਜ ੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਧਕ ਬਾਲ ਮਜਦਰੀ ਦੇ ਮਾੜ੍ੇ
ਢੰ ਗਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ILO (ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇ ਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਮਝੌਧਤਆਂ ਅਤੇ ਧਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ੈ ,ਲਈ ਆਧਗਆ ਨਾ
ਦੇ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜਦਰੀ ਬਾਲ ਮਜਦਰੀ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ੈ।
4.2.

Fluidra ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱ ਲ

ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ਼ਿਾਂ ਤਵਚਲੇ ਮੌਜਦਾ ਲੇ ਬਰ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱ ਧ ਹਨ ਤਜਸ
ਤਵੁੱ ਚ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਤਤਕਾਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਰੁੱ ਤਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। Fluidra ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਤਲਿੇ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ:
-

ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਧ ਲਾਂ Fluidra ,ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਨਿੱਜੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ੈ ,ਅਤੇ ਰ ਧਕਸੇ
ਦੀ ਇੱ ਜਤ ਅਤੇ ਧਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱ ਧਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ,ਕੰ ਮ ਦਾ ਉ ਮਾ ੌਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ੈ ਜੋ ਡਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ
ਮਕਤ ੈ।

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਧਜੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਧ ਲਆਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਇ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ੈ ਧਕ ਉ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅ ਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਦਧਜਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ।
-

ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰਾਂ ਅਿੇ ਤਬਨਾਂ-ਪ੍ਿੱ ਖਪ੍ਾਿ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ

ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ

ੈ ,ਸੰ ਸਥਾ ਧਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਣ
ੋ ਅਤੇ ਇਸ ਧਵੱ ਚ ਤਰੱ ਕੀ

ਲੈ ਣ ਲਈ ,ਦੋਵਾਂ ਾਲਤਾਂ ਧਵਚ।
Fluidraਧਵਖੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ,ਆਪਸੀ ਸਧਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨ। ਇਸ ਲਈ ,ਉਮਰ ,ਰਾਜਨੀਧਤਕ
ਧਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ,ਧਰਮ ਜਾਂ ੋਰ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ,ਜਾਤੀ ਮਲ ,ਜਾਤ ਜਾਂ ਮਲ ਦੇਸ਼ ,ਭਾਸ਼ਾ ,ਧਲੰਗ ,ਧਜਨਸੀ ਰਝਾਨ ,ਪਧਰਵਾਰਕ ਰਤਬਾ ,ਧਬਮਾਰੀ
ਜਾਂ ਅਪਾ ਜਤਾ ਜਾਂ Fluidra ਧਵੱ ਚ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਤੀਧਨਧੀ

ਣ
ੋ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯਨੀਅਨ ਦਾ ਨਮਾਇੰ ਦਾ

ੋਣ ,ਜਾਂ ਦਜੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਧਤ ਣ
ੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਧਵਤਕਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ੈ।
-

ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਰਿੱ ਕੀ ਅਿੇ ਤਵਕਾਸ
Fluidraਆਪਣੀਆਂ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਧਵੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸ ਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ

ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਕੇ ,ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬ ਤ ਸਾਰੇ ਅਵਸਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ੈ ਤਾਂ ਧਕ ਉ ਆਪਣੇ ਮਨੱ ਖੀ
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਧਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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Fluidraਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ,ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਆਰਾ ਧਗਆਨ
ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ , ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਧਵਕਾਸ ,ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਧਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਧਵਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਧਸਖਲਾਈ ਧਵੱ ਚ ਧ ੱ ਸਾ ਪਾਉਣ ਦਆਰਾ ਉਨਹਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ੈ।

-

ਗੋਪ੍ਨੀਯਿਾ ਅਿੇ ਤਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ

Fluidra ਉਨਹਾਂ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰੁੱ ਤਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲਾਗ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਆਪਣੇ
ਤਵਹਾਰ ਸਮੇਂ, ਆਪਣਾ ਤਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ Fluidra ਨਾਲ ਸਬੰ ਤਧਤ ਤੀਜੀ ਤਧਰਾਂ ਤੋਂ ਤਨਿੱਜੀ ਅੰ ਕੜੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਕ ਇਹ ਡੇਟਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਤਹਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰ ਤਧਤ ਤਧਰ ਨੰ ਪਿੋਸੈਤਸੰ ਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਉਦੇ਼ਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਵੁੱ ਚ ਤਨਿੱਜੀ
ਡੇਟਾ ਸਰੁੱ ਤਿਆ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
-

ਸਿੱ ਚਾਈ, ਗੁਪ੍ਿਿਾ ਅਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਕਰਨਾ

Fluidraਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰੱ ਧਖਆ ,ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੱ ਚਾਈ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ,ਜੋ ਧਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਧਜੰ ਮੇਵਾਰੀ

ਵ
ੋ ੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਧਜਤ ।ੈ

ਨ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਗਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਧਕਾਰਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ

ਜਾਣਕਾਰੀ ,ਸਰੱ ਧਖਆ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਆਰਾ ਸਰੱ ਧਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਗਪਤਤਾ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਅਨਸਾਰ ਢੱ ਕਵੇਂ
Fluidraਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਨ ,ਅਤੇ

ਾਰਡ ਜਾਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਧਕਸੇ ਵੀ

ਬਾ ਰੀ ਜਾਂ ਅੰ ਦਰਨੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ,ਇਸ ਦੀ ਅਣਅਧਧਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ,ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੰ ਸੰ ਭਾਲਨ ਜਾਂ ਇਰਾਦਤਨ ਜਾਂ
ਦਰਘਟਨਾਪਰਨ ਨਸ਼ਟ ੋਣ ਤੋਂ ਸਰੱ ਧਖਆ ਲਈ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਸਰੱ ਧਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਧਪਤ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਜੰ ਮੇਵਾਰ ੰ ਦੇ ਨ।
Fluidraਦੀ ਆਰਧਥਕ ਅਤੇ ਧਵੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਧਵੱ ਤੀ ਧਬਆਨ – ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਧਥਤੀ ,ਧਵੱ ਤ ਅਤੇ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸ ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਯ
ੇ ਗ
ੋ ਪਰਤੀਧਬੰ ਬ ਣ
ੋ ੇ ਚਾ ੀਦੇ ਨ।

Fluidraਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਧਵੱ ਚ ਗਪਤਤਾ ਦਾ ਫਰਜ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਬੰ ਧਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਤੋਂ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ,ਉਨਹਾਂ

ਾਲਤਾਂ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੰ ਨ ਦਆਰਾ ਖਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ੰ ਦੀ ,ਜਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਜਾਂ

ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ ,ਜਾਂ ਇਸ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱ ਚ ਸਬੰ ਧਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਧਜ ੇ ਖਲਾਸੇ ਲਈ ਸਧ ਮਤੀ ਧਦੱ ਤੀ ।ੈ
-

ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ, ਅਿੇ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰਿੱਤਖਆ

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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Fluidraਨੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ,ਧਕੱ ਤਾਮਖੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰ ਸਥਾਧਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ

ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਸ ਤ ਅਤੇ ਸਰੱ ਧਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਬਧਨਆਦੀ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਧਦੱ ਤੀ ੈ।

ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ,ਧਸ ਤ ਅਤੇ ਸਰੱ ਧਖਆ ਬਾਰੇ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ
ਖਤਰੇ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ

ੈ ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ,ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰ ਭਾਧਵਤ ਧਕੱ ਤਾਮਖੀ ਖਤਧਰਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ
ਕੇਂਦਰਤ ।ੈ

Fluidraਦੇ ਪਧਰਸਰ ਧਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧਕੱ ਤਾਮਖੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸ

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਜਰਰੀ ਸਰੱ ਧਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰਰੀ ੈ ਧਜੱ ਥੇ Fluidra ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ।ੈ

Fluidraਦਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਜੋਖਮ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਭਆਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ,ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਧਸ ਤ ਅਤੇ ਸਰੱ ਧਖਆ ਦੀ ਰੱ ਧਖਆ ਲਈ
Fluidraਦਆਰਾ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਧਨਿੱਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਧਜੰ ਮੇਵਾਰ ਮੰ ਧਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਅਧਜ ੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਆਰਾ ਧਸ ਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ੈ, ਉ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਧਟਆਂ ਦੌਰਾਨ,
ਨਾਲ

ੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾ ਨਾਂ ਧਵੱ ਚ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਰਧਜਤ

ੈ। ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਧਲਆਉਣੀ ਜਾਂ

ਕੰ ਮਕਾਰੀ ਘੰ ਧਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਾ ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਣ
ੋ ਾ ਪਰਤੀਬੰ ਧਤ
ੈ, ਇਸ ਧਵੱ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਧਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਧਵਚ ਅਲਕੋ ਲ ਦੀ ਮੱ ਧਮ ਅਤੇ ਧਜੰ ਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਸ਼ਾਮਲ ੈ, ਧਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਕੋ ਲ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੰ ਕਾਨੰ ਨ ਦਆਰਾ ਆਧਗਆ ਧਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ Fluidra ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਸ ਤ ਅਤੇ ਸਰੱ ਧਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ

ੈ। ਧਕਸੇ ਵੀ

ਸਧਥਤੀ ਧਵੱ ਚ ਉ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਰੱ ਧਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਅਰਗੋਨੋਧਮਕ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰ ਟਾ ਨ ੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ
ਉਲੰਘਣਾ ਨ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਧਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਧਵਧੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਯੰ ਤਰਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਧਸੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਧਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਧਵਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਧਜਆਂ ਦੇ ਜਧ ਰੀਲੇ ਪਨ ਜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਕਸੇ ੋਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਧਸ ਤ ਅਤੇ ਸਰੱ ਧਖਆ ਲਈ
ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ।
ਮਜਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਧਵੱ ਚ Fluidra ,ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਧਜਕ ਸਰੱ ਧਖਆ ਦੀਆਂ ਉ

ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨ ੀਂ ਲਗਾਏਗੀ ਜੋ ਕਾਨੰ ਨੀ ਧਵਵਸਥਾਵਾਂ ,ਸਮ ਕ ਸੌਦਬ
ੇ ਾਜੀ ਦੇ ਸਮਝੌਧਤਆਂ ਜਾਂ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮਝੌਧਤਆਂ ਦੇ ਤਧ ਤ ਮਜਦਰਾਂ ਦੇ
ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ

ਨ ,ਇਨਹਾਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ

ਨ ਜਾਂ ਪਰਧਤਬੰ ਧ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ

ਨ ,ਅਤੇ ਇ

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ

ਮਜਦਰ ਸਬੰ ਧੀ ,ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਧਜਕ ਸਰੱ ਧਖਆ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲਾਗ ੰ ਦੇ ਨ।
ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ ਧਵਚ ,ਇੱ ਕ ਧਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੱ ਚਾਈ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ
ਧਦੰ ਦਾ ੈ ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਗੰ ਮਰਾ ਕਨ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉ ਸਧਥਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ

ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰੀਖ:
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ਸੰ ਗਠਨ ਅਿੇ ਸਮ਼ੂਤਹਕ ਸੌਦਬ
ੇ ਾਜੀ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ

ਧਵਚਾਰ ,ਪਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰ Fluidra ,ਧਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਧਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਧਧਕਾਰ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ੈ ,ਧਜਸ ਧਵੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੰ ਨ ਅਨਸਾਰ ਡਰਾਉਣ ,ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਡਰ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਟਰੇਡ ਯਨੀਅਨ ਧਵੱ ਚ ਧ ੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਧਧਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ੈ ,ਅਤੇ ਨਾਲ ੀ ਖਾਸ ਟੀਧਚਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਥਾਈ ਗੈਰ-ਮਨਾਫਾ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧ ੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ,ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਖਾਸ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ੈ ਜੋ ਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਧਵੱ ਚ
ਲਾਗ ੋ ਸਕਦੇ ਨ ਅਤੇ ਧ ੱ ਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰ ਧੀ Fluidra ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ੈ।

-

Fluidra ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਤਚਿ ਵਰਿੋਂ
Fluidraਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ,ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ

ੈ ਧਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀਆਂ

ਧਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰ ਧਨਭਾਉਣ ਲਈ ਜਰਰਤ ੰ ਦੀ ੈ। ਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਸ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ

ੈ ,ਇ

ਸਮਧਝਆ ਜਾ ਧਰ ਾ

ੈ ਧਕ ਇ

ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾ ਰ

ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਧਚਤ ਨ ੀਂ ੈ ,ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਧਜ ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਧ ਲਾਂ ਤੋਂ ਆਧਗਆ ਮੰ ਗੀ ਨ ੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਧਨਯਮ ਦੇ ਉਲਟ
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ੋਏ।

ੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰਪ ਧਵਚ Fluidra ,ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰ ਟਰਾਨੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ

ਅਨਸਾਰ ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ।ੈ

Fluidraਨੇ ICTs ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ੋਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਨਯੰ ਤਰਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ੈ ,
ਧਜਵੇਂ ਧਕ:
•

ਪਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ,ਗਾ ਕਾਂ ,ਜਾਂ ਧਕਸੇ

ੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱ ਕ

ਅਣਅਧਧਕਾਰਤ ਪ ੰ ਚ;
•

ਕੰ ਧਪਊਟਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜੋ ਧਕ ਭੌਧਤਕ ਜਾਂ ਅਭੌਧਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੰ ਨਕਸਾਨ ਪ ੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਨ;

•

ਆਨਲਾਈਨ ਘਟਾਧਲਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਧਫਧਸ਼ੰ ਗ ਅਤੇ ਫਾਰਧਮੰ ਗ ਸਮੇਤ);

•

ਇੰ ਟਰਨੈਿੱਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾ ੀਂ ਅਫਵਾ ਾਂ ,ਅਲੋ ਚਨਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪਰਸਾਰ;

•

ਗੰ ਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ਼ਧਤ ਾਰ ਮਧ ੰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਧਵਧਗਆਪਨ ਚਲਾਉਣੇ;

•

ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਧਸਆਂ ਦੀ ਬੌਧਧਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਧਗਕ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਜਾਸਸੀ;

•

ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕਰਨਾ।

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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Fluidraਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਜੋ Fluidra ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਦੰ ਦਾ
ੈ।
-

ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸਿਾ ਅਿੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਤਰੰ ਗ) ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ੈਸੇ (ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਧਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਵੱ ਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਧਧਰ ਦੇ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਧਵਰੱ ਧ ਧਕਸੇ ਵੀ ੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਨੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਜਰਰੀ ੈ।
Fluidraਮੈਂਬਰ ਇ

ਵਚਨ ਧਦੰ ਦੇ

ਨ ਧਕ Fluidra ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾ ਰ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ,ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ,

ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਧ ਯੋਗ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਧਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ Fluidra ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਕਸੇ ਵੀ Fluidra ਮੈਂਬਰ ਦਆਰਾ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱ ਚ ਨਕਦ ਤੋ ਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨ।

ਨਾ ਤਾਂ Fluidra ਅਤੇ ਨਾ ੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਸੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਧਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਧਰੰ ਗ( ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ )ਨਾਲ ਜੜ੍ੀਆਂ
ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ੈ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਧਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ੋ ਸਕਦਾ ੈ। Fluidra ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱ ਥ ਅਧਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਧਵੱ ਚ ਲਾਗ ਮਨੀ
ਲਾਂਡਧਰੰ ਗ(

ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ )ਧਵਰੱ ਧ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਧਰੰ ਗ(

ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ )ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ

ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨੰ ਧਵੱ ਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਧਜੱ ਠਣ ਲਈ ਧਜੰ ਮੇਵਾਰ ਅਧਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਧ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

Fluidraਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਆਰਾ ਉਸ ਧਕਸੇ ਵੀ ਗਾ ਕ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ
ੈ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਧਰੰ ਗ( ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ )ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ Fluidra ਦੇ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ

ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ੈ।
ਧਜੱ ਥੋਂ ਤਕ ਸੰ ਭਵ

ਵ
ੋ ੇ Fluidra ,ਦਆਰਾ ਕੋਈ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ

ੈ। ਧਕਸੇ ਵੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ

ਧਵਸਧਤਰਤ ਧਰਕਾਰਡ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾ ੀਦੇ ਨ। ਇਨਹਾਂ ਧਰਕਾਰਡਾਂ ਧਵੱ ਚ ,ਭਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ,ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ,
ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਧਬਓਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਜਰਰੀ ਨ।

ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱ ਚ ,ਉ ਧਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰ ਬੰ ਧਧਤ ਚਲਾਨ ਤੇ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰ ਦੇ ਨ ,ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੰ ਨੀ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਨੰ ਭਗਤਾਨ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ ਜਾਂ ਉਗਰਾ ੀ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ੈ।

ਜੋਖਮ ਦੀ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਸਧਥਤੀ ਨੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਆਰਾ ਤਰੰ ਤ ਧਕਸੇ ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ
ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਸਧਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ੈ।
-

ਸਹੀ ਪ੍ਰਤਿਯੋਤਗਿਾ ਦੇ ਤਨਯਮ

Fluidra ਤਨਰਪੁੱ ਿ ਮਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਤਕਆਂ ਦੇ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤਵੁੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤਵੁੱ ਚ ਗਾਹਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਪਿਤੀਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹੁੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਇੁੱ ਕ ਅਣਉਤਚਤ
ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ ਲਾਭ, ਮਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਤਵਚ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ਼ਿ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਨੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰ ਉਨਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ ਸਮਝੌਤਤਆਂ ਤਵੁੱ ਚ ਤਹੁੱ ਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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ਨੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਜਸ ਤਵੁੱ ਚ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੁੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਨੰ ਅਨੈਤਤਕ ਮੰ ਤਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ:
•

ਦਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁੱ ਕ ਅਣਅਤਧਕਾਰਤ ਪਹੰ ਚ;

•

ਉਦਯੋਤਗਕ ਜਾਸਸੀ;

•

ਵਪਾਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਿਲਾਸਾ;

•

ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਕਸਮ ਦੇ ਲੈ ਣਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦੇ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਤਧਰ ਦੀ ਅੰ ਦਰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;

•

ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਤਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ;

•

ਤੀਜੀ ਤਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸਚੀਬੁੱ ਧ ਼ਿੇਅਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਤਨਰਧਾਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ;

•

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਰੀਦ ਪਿਤਕਤਰਆਵਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਦਿਲ।

Fluidra ਆਪਣੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਧਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਧਨਰਪੱ ਖ ਮਕਾਬਲੇ ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਪਰਤੀਯੋਧਗਤਾ ਧਵਰੋਧੀ ਅਧਭਆਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ
ਤੋਂ ਪਰ ੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।

ਜੇ ਇਸ ਧਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰ ਕਾਵਾਂ ਨ ,ਤਾਂ ਸਲਾ

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ,ਸਾਨੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੈਨਲਾਂ ਦਆਰਾ ਧਕਸੇ

ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।
-

ਪ੍ਾਬੰ ਧੀਆਂ ਲਈ ਤਨਯਮ

Fluidraਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ,ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਧਨਰਯਾਤ ਧਨਯੰ ਤਰਣ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ੈ ਧਜਥੇ ਇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ
ੈ।

ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ,Fluidra ,ਯਰਪੀਅਨ ਯਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰ ਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ,ਅਤੇ ਨਾਲ ੀ ਸੰ ਯਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਦਆਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ੈ।
-

ਤਭਰਸਟਾਚਾਰ ਤਵਰੋਧੀ ਅਿੇ ਤਰਸਵਿਖੋਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਤਨਯਮ

Fluidra ਆਪਣੇ ਸਬੰ ਧਾਂ ਨੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਤਨਿੱਜੀ ਿੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੇ਼ਿ-ਤਵਦੇ਼ਿ ਦੋਵਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਪਾਰਦਰਤਿਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਤਕਆਂ
ਦੇ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤਵੁੱ ਚ ਗਾਹਕਾਂ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਤਨਿੱਜੀ ਬੋਲੀਆਂ (ਤਬਡਜ਼) ਤਵੁੱ ਚ
ਗੈਰ-ਕਾਨੰ ਨੀ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੇ ਉਦੇ਼ਿ ਨਾਲ ਤਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ ਸੌਦੇ ਨੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਿ ਲਈ ਇਸਦੀ ਇੁੱ ਕ ਤਭਿ਼ਿਟਾਚਾਰ

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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ਤਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੈਤਤਕਤਾ ਦੇ ਤਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਸਧਾਂਤ ਤੇ ਅਧਾਤਰਤ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ Fluidra ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਸੰਗ ਤਵਚ, ਜਨਤਕ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਤਰ਼ਿਵਤ
ਦੇਣ ਲਈ, ਤਸੁੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਤਸੁੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੌਹਤਫ਼ਆਂ, ਭਗਤਾਨਾਂ, ਕਤਮ਼ਿਨਾਂ, ਪੁੱ ਿਪਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ, ਜੋ ਅਤਧਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਤਗਆ ਹੈ, ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਦ ਰਪ ਤਵੁੱ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਰਪ ਤਵੁੱ ਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕਸੇ ਤੀਜੀ ਤਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਤੀਜੀ ਤਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਿਕਿਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ Fluidra ਮੈਂਬਰ, ਕੰ ਪਨੀ ਤਵੁੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਤਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੀਜੀ ਤਧਰਾਂ) ਹੋਰਾਂ ਤਵਚ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਗਾਹਕ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਜਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ) ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤਵਹਾਰ, ਲਾਭ, ਕਰਜ਼ੇ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਤਰ਼ਿਵਤ ਦੀ ਮੰ ਗ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਰੁੱ ਤਿਅਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਿਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ, ਤੌਹਫੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਹੇਠ ਤਲਿੀਆਂ
ਤਤੰ ਨ ਼ਿਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:
a. ਉ ਬ ਤ ਘੱ ਟ ਧਵੱ ਤੀ ਮੱ ਲ ਦੇ ੰ ਦੇ ਨ;

b. ਉ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਵੱ ਚ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਰਚਧਲਤ ਧਚੰ ਨਹ ਨ;
c. ਉ ਕਾਨੰ ਨ ਦਆਰਾ ਵਰਧਜਤ ਨ ੀਂ ਨ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਧਭਆਸ ਨ;
ਧਕਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ,ਉਪ ਾਰ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧ ਲਾਂ , ੇਠਾਂ ਧਦੱ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਛਣੇ ਮ ੱ ਤਵਪਰਨ ੰ ਦੇ
ਨ:
•

ਕੀ ਮੈਂ Fluidra ਅਤੇ ਤਨਯਤ ਪਿਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਤਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ?

•

ਕੀ ਰਕਮ ਉਤਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤਵੁੱ ਚ ਹੈ ਤਜਸ ਨੰ ਆਮ ਮੰ ਤਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

•

ਜੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤਵੁੱ ਚ ਪਿਕਾ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੰ ਜਾਂ Fluidra ਨੰ ਸੰ ਕਟ ਤਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ?

ਜੇ ਇਸ ਧਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰ ਕਾਵਾਂ ਨ ,ਤਾਂ ਸਲਾ

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ,ਸਾਨੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੈਨਲਾਂ ਦਆਰਾ ਧਕਸੇ

ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।
-

ਤਹਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਤਨਯਮ

Fluidra ਇ ਸਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਧਕ ਉ ਉਨਹਾਂ ਧ ੱ ਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਧਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਾ ੋਣ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਧਦਆਂ ਧਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਪਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਧਵਰੱ ਧ ਜਾਂਦੇ ਨ।
ਧ ੱ ਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਧਥਤੀ ਨੰ ਮੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ੈ ਧਜਸ ਧਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ Fluidra ,ਧਵੱ ਚ

ਧਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ ਧਵੱ ਚਲੇ ਧਕਸੇ ਧਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਧਰ ਦੇ ਧਨਿੱਜੀ ਧ ੱ ਤਾਂ ,ਧਜਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਧਨਿੱਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧ
ੋ ਸਕਦਾ ੈ ,ਦਆਰਾ ਪਰਭਾਧਵਤ ੋ ਸਕਦਾ ੈ।

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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ਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ ਧਕ ਉ ਆਪਣੇ ਚੰ ਗੇ ਧਨਰਣੇ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਜ ੀਆਂ ਸਧਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜੋ ਇੱ ਕ

ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਧਵਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨ ,ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ Fluidra ਧਵੱ ਚ ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੰ ਨਕਸਾਨ ਪ ੰ ਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨ।
ਜੇ ਇਸ ਧਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰ ਕਾਵਾਂ ਨ ,ਤਾਂ ਸਲਾ

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ,ਸਾਨੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੈਨਲਾਂ ਦਆਰਾ ਧਕਸੇ

ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੈਧਤਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।
-

ਬੌਤਧਕ ਅਿੇ ਉਦਯੋਤਗਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰ ਧੀ ਤਨਯਮ

Fluidra ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਅਪਿਤੁੱਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਬਿਾਂਡ, ਪੇਟੈਂਟਸ, ਉਦਯੋਤਗਕ ਤਡਜ਼ਾਈਨ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਤਗਕ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦਆਰਾ ਸਰੁੱ ਤਿਅਤ ਹੋਰ ਸੰ ਪਤੀਆਂ (ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰ ਉਤ਼ਿਾਤਹਤ
ਕਰਨ ਤੇ ਰੁੱ ਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਤਧਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਤਗਕ ਅਤੇ ਬੌਤਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ
ਕਰਨ ਤੇ ਰੁੱ ਿਦੀ ਹੈ।
Fluidra ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਇਸ ਦੀ ਉਦਯੋਤਗਕ ਅਤੇ ਬੌਤਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, Fluidra ਦਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਤਵਕਤਸਤ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਕੋਈ ਕੰ ਮ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤਭਆਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਤਧਰਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਹੋਵ,ੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੀ-ਤਧਰ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਭਾਤਵਤ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, Fluidra ਨੇ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰ ਦਰਨੀ
ਪਿਤਕਤਰਆਵਾਂ ਨੰ ਪਤਰਭਾਤਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਼ਿਰਆਤ ਤਜਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਜਨਹਾਂ ਦੀ Fluidra
ਤਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਤਧਕਾਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਪੇਿਗੀ ਤਲਿਤੀ ਸਤਹਮਤੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੰ ਪਤਰਭਾਤ਼ਿਤ ਼ਿਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਧਕਾਰਤ
ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਤਹਮਤੀ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ, ਤੀਜੀ ਤਧਰ ਦੀ ਪਿਤੁੱਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਰੇ ਜਾਂ ਅੰ ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਮੜ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤਜਹੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੰ ਤਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਤਗਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦਆਰਾ ਸਰੁੱ ਤਿਅਤ ਟਿਡ
ੇ ਮਾਰਕ, ਪੇਟਟ
ੈਂ ਸ, ਉਦਯੋਤਗਕ ਤਡਜ਼ਾਈਨ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਿਤੁੱਿ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮਾਨ ਸਰੁੱ ਤਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
4.3.

ਸਾਡੇ ਤਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱ ਲ

ਰ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਧਮਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਣ
ੋ ਾ ੈ। ਇਸ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ,ਇ ਬ ਤ ਮ ੱ ਤਵਪਰਨ ੈ ਧਕ ਤੀਜੀਆਂ

ਧਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਬੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਣ
ੋ ।

ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਤੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Fluidra ,ਮੰ ਗ ਕਰਦੀ ੈ ਧਕ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧ ੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਪਰਤੀ

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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ਸਧਤਕਾਰਪਰਵਕ ਧਵ ਾਰ ਧਦਖਾਉਣ ਜੋ Fluidra ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਧਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਨ।
-

ਸੇਅਰ ਧਾਰਕ Fluidra ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਪਿਤੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇ਼ਿ ਆਉਣ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਪੇ਼ਿਵ
ੇ ਰ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ
ਹੈ।

-

ਉਪ੍ਭੋਗਿਾ Fluidra ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ (raison d’être) ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਉੱਤਮ ਗਣਵੁੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱ ਧ ਹੈ। Fluidra ਇਸ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਸਤਤਕਾਰ ਨਾਲ ਤਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰਤਦਆਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵੁੱ ਲ ਉਤਚਤ
ਤਧਆਨ ਦੇਣ। Fluidra ਉਨਹਾਂ ਦੇ਼ਿਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਤਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਤਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਜਿੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

-

ਸਪ੍ਲਾਇਰ Fluidra ਲਈ ਬਹਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਹਨ, ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਉੱਚ
ਗਣਵੁੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇੁੱ ਕ ਮਜ਼ਬਤ, ਸਿਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ
ਤਵਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧ ਆਪਸੀ ਸਤਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਵ਼ਿਵਾਸ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-

ਸਰਕਾਰੀ ਤਵਭਾਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੁੱ ਕ ਜ਼ਰਰੀ ਭਤਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ
ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਤਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸਫਾਰ਼ਿਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਤਸੁੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਤਸੁੱ ਧੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਿਭਾਤਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

-

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੀਯੋਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਭਤਮਕਾ ਤਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਮੁੱ ਲ ਪਿਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਤਨਰਪੁੱ ਿ ਮਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਨਰਪੁੱ ਿ ਮਕਾਬਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਸਧਾਂਤ ਹੈ ਤਜਸ ਨੰ Fluidra
ਦੀ ਮਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨੰ ਤਨਯੰ ਤਤਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨਾਂ
ਅਤੇ ਤਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ਼ਿਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਮੌਜਦ ਹਨ ਤਜਨਹਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Fluidraਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ ਨੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੱ ਧਖਆ ,ਅਣਉਧਚਤ ਮਕਾਬਲੇ ਬਾਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਧਨਯਮ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਸਰੱ ਧਖਆ ਲਈ ਲਾਗ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ।

4.4.

ਵਾਿਾਵਰਣ ਵਿੱ ਲ

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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Fluidra ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਕਦਰਤੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਤਲਨ ਦੇ ਸਧਤਕਾਰ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧ ੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇ ਉ ਨਾਂ
ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨੰ ਪਰੋਤਸਾਧ ਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ

ਨ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ Fluidra ,ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱ ਧਖਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੀ

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਧਦਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਤੀ ਸਧਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧਨਰੰ ਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਜਾਗਰਕ ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ
ੈ ,ਇਨਹਾਂ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।

ਆਪਣੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਧਵਚ Fluidra ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਤੀ ਸਧਤਕਾਰ ,ਧਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ

ੋ ਸਕੇ ਘੱ ਟ ਕਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ

ਤਰਕਸੰ ਗਤ ਖਪਤ ,ਧਨਰੰ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰਭਾਵ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਨੰ ਧਧਆਨ ਧਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੀ ੈ।
-

ਸਾਫ ਿਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ

Fluidra ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨਕਲ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ੈ ,
ਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ,ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਧਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ,ਧਵਵ ਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ੈ।
-

ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਤਟਕਾਊ ਵਰਿੋਂ ਅਿੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

Fluidra ਕੱ ਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨਕਾਸ ,ਧਰਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਰਧ ੰ ਦ-ਖੰ ਦ ਦੇ ਸ ੀ ਪਰਬੰਧ
ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ੈ।
ਪਾਣੀ Fluidra ਦੀ ਦ
ੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ੈ। ਇਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ,ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਪ ਧਵੱ ਚ ਮੌਜਦ ਨ ੀਂ ੋਵਾਂਗੇ ,ਅਤੇ ,ਇਸ
ਲਈ ,ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ੈ ਧਕ ਉ ਇੱ ਕ ਧਜੰ ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਧਟਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਧ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ।
-

ਕੁਦਰਿੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਿੁਲਨ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾ ਰ ,ਧਸੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਧਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨਕਾਸ ਜਾਂ ਕੜ੍ੇ ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ,ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਧਨਸ਼ਕਰਣਾਂ
ਵਾਲੇ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ,ਧਰਤੀ ,ਧਰਤੀ ੇਠ ਧਮੱ ਟੀ ,ਪਾਣੀ ,ਧਰਤੀ ੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਮੰ ਦਰ ਨੰ

ਨਕਸਾਨ ਪ ੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਨ ,ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਧਕਸੇ ਵੀ ਾਲਾਤ ਧਵੱ ਚ ਅਧਜ ੀਆਂ ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਰੱ ਖਣੇ ਚਾ ੀਦੇ ਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਧਕਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾ ੀਂ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਤਰੰ ਤ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।

4.5.

ਕਾਨ਼ੂੰਨੀ ਅਨੁਪ੍ਾਲਣ ਲਈ

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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Fluidraਉਨਹਾਂ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ,ਧਨਯਮਾਂ ,ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ,ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਮ ੱ ਤਤਾ ਨੰ ਪਛਾਣਦੀ ੈ ਧਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇ ( ਜਾਂ
ਤਾਂ ਅੰ ਦਰਨੀ ਜਾਂ ਬਾ ਰੀ ) ੈ ਅਤੇ ਇ

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ

ੈ। Fluidra ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਨ( ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਜ ੜ੍ੇ ਮਜਦਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ,ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਆਰਧਥਕ ਅਤੇ ਧਵੱ ਤੀ ਮਾਮਧਲਆਂ ਤੇ ਅਸਰ
ਪਾਉਂਦੇ ਨ ,)ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾ ਤ ਕਰਦੇ ਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਣ
ੋ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਤਮ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧਕੀ ਧਨਯਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨ।

Fluidraਮੈਂਬਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ,ਸਮਾਜਕ ,ਸਧਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਕਰਤ-ਸਬੰ ਧਧਤ ਮਾਮਧਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ

ਦੇ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਧਵੱ ਚ ਉਦਯੋਧਗਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨ ੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੀਂ ਕਰਨਗੇ।
5. ਨੈਤਿਕਿਾ ਕਮੇਟੀ ਅਿੇ ਗੁਪ੍ਿ ਚੈਨਲ
ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ੈ ਧਕ ਉ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਧਥਤੀ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਸ਼ੰ ਕਾ ਬਾਰੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨੰ ਸਧਚਤ ਕਰਨ ਧਜਸ ਧਵੱ ਚ
ਨੈਧਤਕਤਾ ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ,ਲਾਗ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ,ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਧਵਤ ਮ ੱ ਤਵਪਰਨ ਬੇਧਨਯਮੀਆਂ ,
ਧਜਨਹਾਂ ਧਵੱ ਚ Fluidra ਧਵੱ ਚ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਧਵੱ ਤੀ ਜਾਂ ਲੇ ਖਾਕਾਰੀ ਬੇਧਨਯਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨ।
"ਪੱ ਛ-ਧਗੱ ਛ "ਦਾ ਅਰਥ ੇਠ ਧਲਧਖਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਧਵੱ ਚ ਧਕਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ੈ )i( :ਇਸ ਦੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਧਵੱ ਚ ਨੈਧਤਕਤਾ
ਕੋਡ ਦੀ ਧਵਆਧਖਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ )ii( Fluidra ;ਦੇ ਧਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਵਆਧਖਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ;ਅਤੇ )iii( ਇਸ ਧਵਧੀ ਦਆਰਾ ਪਰਭਾਧਵਤ
ਧਵਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਧਵਆਧਖਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰ ਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ੈ ਜਾਂ ਇਸ
ਦੇ ੱ ਲ ਲਈ ਨੈਧਤਕ ਦਧਚੱ ਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ੈ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ" ,ਧਸ਼ਕਾਇਤ "ਦਾ ਅਰਥ ਧਕਸੇ ਵੀ ਤੱ ਥ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ੈ ਜੋ ਕਧਥਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਅੰ ਦਰਨੀ ਜਾਂ ਬਾ ਰੀ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ੈ ਧਜਸ ਦਾ ਇ

ਵਾਲਾ ਧਦੰ ਦੀ ੈ ,ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਨੈਧਤਕਤਾ ਦਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਕਸੇ ੋਰ

ਧਨਯਮ ਧਜਸ ਅਨਸਾਰ Fluidra ਨੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ,ਦੇ ਉਲਟ ੈ।
ਜੇ ਤ ਾਨੰ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ੈ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾ ੰ ਦੇ ੋ:
•

ਤਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਧਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ੋ। ਬ ਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਵੱ ਚ ,ਉ ਸ਼ਾਇਦ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ੋਣ ,ਅਤੇ ਤ ਾਨੰ ਇ ਦੱ ਸ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ੋਣ ਧਕ ਅੱ ਗੇ ਧਕਵੇਂ ਵਧਣਾ ੈ।

•

ਜੇ ਤ ਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨ ੀਂ

ੈ ,ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਇਸ ਨੰ ਧਸੱ ਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ

ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਧਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ੋ ,ਜਾਂ
•

Fluidraਦੇ ਗਪਤ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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ਗਪਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਧਵਸਲਬਲੋ ਇੰਗ( ਮਖਧਬਰੀ ਵਾਲਾ )ਚੈਨਲ ੇਠ ਧਦੱ ਤੇ ਅਨਸਾਰ ਨ:
ਤਵਸਲਬਲੋ ਇੰਗ (ਮੁਖਤਬਰੀ ਵਾਲਾ) ਚੈਨਲ

ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦੇ ਸਾਧਨ

Fluidra ਕਾਰਪ੍ੋਰਟ
ੇ ਵੈਬਸਾਈਟ

"ਫਲਡਰਾ/ਨੈਤਤਕਤਾ ਬਾਰੇ" ਜਾਂ "ਸੰ ਪਰਕ" ਭਾਗਾਂ ਤਵੁੱ ਚ

https://www.fluidra.com/abo
ut-fluidra/ethics

ਫਾਰਮ ਤੁੱ ਕ ਤਸੁੱ ਧੀ ਪਹੰ ਚ

MyFluidra ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਇੰਟਰਾਨੈਟ

ਫਾਰਮ ਤੁੱ ਕ ਤਸੁੱ ਧੀ ਪਹੰ ਚ

ਈਮੇਲ

ethics@fluidra.com

ਗਪਤ ਚੈਨਲ ਦੋ-ਪੱ ਖੀ ਸੰ ਚਾਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਾਧਨ ੈ ,ਧਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਜ ੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
Fluidraਧਵੱ ਚ ਸਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਧਜੱ ਠਣਾ ੈ।

ਗਪਤ ਚੈਨਲ ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਲਾਸੇ ਸਾਰੇ Fluidra ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾ ੀਦੇ ਨ। ਕਝ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਵੱ ਚ ,ਖਲਾਸੇ ਗਮਨਾਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਨ ਜੇ ਸਮਰਥਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲਬਧ ਨ ਅਤੇ ਉ ਗੰ ਭੀਰ ਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਧਤ ਨ।

ਗਪਤ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਧਦਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਕਸੇ ਵੀ ਖਲਾਸੇ ਦੀ ਰੱ ਧਖਆ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦਆਰਾ ਗਪਤਤਾ ਦੀ ਧਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ ,ਜੋ ਇਸ ਨੰ ਸੰ ਭਾਲਦੇ
ਸਰੱ ਧਖਆਵਾਂ ਧਵਚੋਂ ਇੱ ਕ ੈ।

ਨ ,ਧਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਰੱ ਧਖਆ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਗਪਤਤਾ ਇਸ ਪਰਧਕਧਰਆ ਦੀਆਂ

Fluidraਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਜੋ ਚੰ ਗੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਧਵਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ਸਧਚਤ ਕਰਦਾ

ੈ ,ਦੇ ਧਵਰੱ ਧ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ

ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨ ੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੰ ਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਖਲਾਸੇ ਧਵੱ ਚ ਸ ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਧਵਵਸਥਾ ੰ ਦੀ ੈ। ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਖਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ੈ।

ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਗਪਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾ ੀਂ ਜਮਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਧਜੱ ਠਣ ਲਈ
ਧਜੰ ਮੇਵਾਰ

ੋਵੇਗੀ। ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱ ਚ ,ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਗਪਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਨੰ ਧਕਸੇ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਕੋਲ

ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ੈ।

ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ,ਅੰ ਦਰਨੀ ਆਧਡਟ ਅਤੇ ਮਨੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਧਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ੈ ,ਇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਅਤੇ ੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ੈ।
ਇ

ਕਮੇਟੀ ਆਧਡਟ ਕਮੇਟੀ ਦਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ Fluidra ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰ ਡਲ ਨੰ ਬਾਕਾਇਦਾ

ਧਰਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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ਤਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਸਧਾਂਿ
ਨੈਤਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਸਧਾਂਤ ਹੇਠਾਂ ਤਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ:
•
•

ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰੀ ਗਪਤਤਾ ਨਾਲ ਨਧਜੱ ਠਣਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣ ਦ
ੋਂ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਧਕਸੇ ਵੀ ਕਧਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਰਾ ਧਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਧਕ ਧਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਤੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱ ਧਤਾ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ।

•

ਬੇਗਨਾ ੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕਧਥਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ।

•

ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਧਵੱ ਚ ਸਖਤ ਰਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ,ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱ ਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਧਨਆਂਪਰਨ ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ।

6. ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਅਿੇ ਤਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਾਨੰ ਨ ,ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਧਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇ

ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧ ੰ ਦਾ

ੈ ਧਜਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ

ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗ ੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਵੀ Fluidra ਦੇ ਅੰ ਦਰਨੀ ਧਨਯਮਾਂ ,ਜਾਂ ਲਾਗ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰਧ ਣ ਤੇ ,ਪਰਧਕਧਰਆ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਧਵਭਾਗ ਦਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਧਕਸੇ ਧਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਲਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ

ੋਵੇਗੀ ,ਧਜਸਦੇ ਅਸਫਲ

ੈ। ਅਧਜ ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ

ੋਰ ਧਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ

ਣ
ੋ ਗੀਆਂ ਧਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਧਤਕ

ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਧਵੱ ਚ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ੈ।
7. ਅਪ੍ਡੇਟ ਅਿੇ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਨੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ Fluidra ਧਵੱ ਚ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੰ
ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਵਚਾਰੇ ਗਏ ਸਧਾਰਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਧਡਟ ਕਮੇਟੀ ,ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ,ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰ ੇ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਧਨਰੰ ਤਰ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ,ਅਤੇ
ੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਸਧਥਤੀਆਂ ਧਵੱ ਚ ਢੱ ਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗੀ:
a. ਜਦੋਂ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕੋਡ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਧਰਤ ਅਧਧਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮਖ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ੰ ਦੀਆਂ ਨ।
b. ਜਦੋਂ Fluidra ਧਵੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ੰ ਦੀਆਂ ਨ।
c. ਜਦੋਂ Fluidra ਦੇ ਧਨਯੰ ਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਧਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ੈ।
ਜੇ ਧਕਸੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸਧਾਰ ਲਈ ਧਕਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਬਣਾ ਧਦੰ ਦਾ ੈ ,ਤਾਂ ਨੈਧਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਸਧਾਰ

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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ਲਈ ਉਸ ਅਨਸਾਰ ਪਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ,ਧਜਸ ਨੰ ਸਬੰ ਧਧਤ ਧਵਭਾਗ ਨੰ ਭੇਧਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ,ਧਜਥੇ ਇੱ ਕ ਧਜੰ ਮੇਵਾਰ ਧਵਅਕਤੀ ਧਨਯਕਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਧਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ
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