
 

 

நடத்தை விைி மற்றும் அறநநறிகள்   
நம்பிக்கைக்கு எதிராைச் செயல்படுதல் 

&  
பபாட்டித்தன்கை பற்றிய சைாள்கை 

 



 

 

MAGNA INTERNATIONAL INC.   |   நம்பிக்தகக்கு எைிராகச் நெயல்படுைல்  &பபாட்டித்ைன்தம பற்றிய  
நகாள்தக 

2 

 

நம்பிக்கைக்கு எதிராைச் செயல்படுதல்   & பபாட்டித்தன்கை பற்றிய 
சைாள்கை 

Magna  ,பபாட்டித்ைன்தமதய மிகக்கடுதமயாக ெமாளித்ைாலும்  
சுைந்ைிரமான முதறயிலும் நியாயமான முதறயிலும்ஆைரிக்கிறது .
நாங்கள் பபாட்டியிடும் ெட்டவரம்புகளில் அதனத்து  

நபாருந்ைக்கூடிய ெட்டங்களுடனும் இணங்கி நடப்பபாம் .இந்ைக்  
நகாள்தக  Magna   இன்டர்ந நேஷனல் இங்க் மற்றும் அைன் அதனத்து 

இயக்கக் குழுக்களுக்கும்  ,பிரிவுகளுக்கும் ,கூட்டு  
நிறுவனங்களுக்கும் மற்றும் மற்ற ெர்வபைெ அளவிலான  

இயக்கங்களுக்கும்  (கூட்டாக" , Magna  )"நபாருந்தும் . பணியாளர்கள் ,
அைிகாரிகள் ,இயக்குனர்கள் ,ஏஜண்ட்கள்ஆபலாெகர்கள் மற்றும்   

உட்பட Magnaவின் ொர்பாக நெயல்படும் எல்லா நபர்களுக்கும் 
இந்ைக் நகாள்தக நபாருந்தும் . 

 

நம்பிக்கைக்கு எதிராை செயல்படுதலுக்ைான ெட்டங்ைள் 

நம்பிக்தகக்கு எைிராகச் நெயல்படுைல்  ( ெிலபநரங்களில்  " பபாட்டித்ைன்தம "
எனவும் அதைக்கப்படுகிறது )ெட்டங்கள் ,ஒரு ஏகபபாகமான அல்லது 
நபருந்நைாைிலின் அைிகாரத்தை அதடவைற்கு அல்லது அதைத் ைக்கதவத்துக் 
நகாள்வைற்கு விதல நிர்ணயித்ைல் மற்றும் நெயல்பாடுகள் பபான்ற நியாயமற்ற 
முதறயில் வர்த்ைகத்தைத் ைக்கதவக்க நெய்யப்படும் அைிகாரப்பூர்வமான 
மற்றும் அலுவல்ொராை பபாட்டியாளர்களுக்கு இதடபயயான ஒப்பந்ைங்கதளத் 
ைடுப்பைன் மூலம் வணிகப் பபாட்டிதயக் காப்பாற்றவும் வளர்க்கவும் 
வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளன .அபைாடு ,ெந்தையின் -முன்னணி நிதலதய ைவறாகப் 
பயன்படுத்துைல் அல்லது கீழ்படிய நெய்ைல்  ( அைாவது  ,40 % ெந்தைப் பங்கிற்கு 
பமல் )ைதடநெய்யப்பட்டுள்ளது .இந்ைச் ெட்டங்கதள அத்துமீறுைல் என்பது 
ெட்டத்துக்கு எைிரானது மற்றும் Magnaவின் நடத்தை விைி மற்றும் 
அறநநறிகளுக்கு முரணானைாகும் . 

நம்பிக்தகக்கு எைிராகச் நெயல்படுைலுக்கான ெட்டங்கள் ெர்வபைெ மற்றும் 
பைெிய பபாட்டித்ைன்தம ஆதணயங்களால் நெயல்பாட்டுக்குக் 
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நகாண்டுவரப்படுகின்றன ,அவற்றில் பல, ஆய்வுகள் மற்றும் ைண்டதனகளுடன் 
ஒன்றிதணந்துள்ளன .நம்பிக்தகக்கு எைிரான ெட்டங்களால்    (i  ) Magnaஅல்லது 
அைன் ஊைியர்களுக்கு மிகப் நபரிய அபராைம், (ii) மூன்றாம் ைரப்பினரால் 
ஏற்பட்ட பெைங்களுக்கான வைக்குகள், (iii) ஊைியர்கதள ெிதறயில் அதடத்ைல், 
(iv) வணிக ஒப்பந்ைங்கதள ரத்து நெய்ைல் மற்றும் )v) நற்நபயரின் மீைான 
பெைம்.  

நம்பிக்தகக்கு எைிராகச் நெயல்படுைலுடன் இணங்குைல் மிகவும் ெிக்கலான 
பகுைியாகும் .ஒழுங்குமுதறகள் ஒவ்நவாரு ெட்ட வரம்பிற்கும் மாறுபடும் ,
அதவ நைாடர்ந்து உருவாக்கப்படுகின்றன .பல நிதலகளில் ,ஒரு நாட்டில் 
அல்லது பகுைியில் இணக்கமாக இருப்பதை உறுைிநெய்வைற்கான 
நடவடிக்தககள் மற்நறாரு நாட்டில் அல்லது பகுைியில் இணக்கமாக இருப்பதை 
உறுைிநெய்யாது .எல்லா சூழ்நிதலகளிலும் நம்பிக்தகக்கு எைிராகச் 
நெயல்படுவைற்கான ெட்டத்துடன் இணங்குைல் பற்றி நீங்கள் உறுைியாக 
இல்தல என்றால் ,நெயல்படுவைற்கு முன், உங்கள் குழு அல்லது பகுைியின் 
ெட்ட ஆபலாெகதர அல்லது பகுைி இணக்கநிதல அைிகாரிதய ஆபலாெிக்க 
பவண்டும் . 

 

ெட்டத்துக்கு புறம்பான ஒப்பந்தங்ைள்  

 ந ோட்டியோளரக்ளுடனோன ஒ ் ே்தங்கள் ,நம்பிக்தகக்கு எைிரான ெட்டத்ைின் கீழ் 
ெட்டத்துக்குப் புறம்பானைாக இருப்பைன் காரணம் எதுவானாலும் சூழ்நிதல 
எதுவானாலும் அதவ நெயல்படுத்ைப்படக் கூடாது .இைில் அடங்கும் 
ஒப்பந்ைங்களாவன : 

▪ விற்பதன விதலகதள நிர்ணயித்ைல் ,உயர்த்துைல் ,குதறத்ைல் அல்லது 
ெரிபடுத்துைல் ,அல்லது மற்ற பபாட்டித்ைன்தம விைிகதள நிர்ணயித்ைல் 
(விதலயிடும் முதற ,ைள்ளுபடிகள் ,ைிரும்பஅளித்ைல் அல்லது கைிவுகள் ,
மார்ஜின்கள் ,கமிஷன்கள் மற்றும் கடன் விைிகள் உள்ளிட்டதவ) 

▪  ணியோளர  ்ஊதியங்கள் அல்லது இழ ்பீட்டு விதிமுறைகறளச் 

சரிசசய்யவும் அல்லது ஒருவருக்சகோருவரிறடநய  ணியோளரக்றள ் 

 ணியமரத்்துவறதத் தவிரக்்கவும் 

▪ உற்பத்ைிதயக் குதறத்ைல் அல்லது அளதவக் குதறத்ைல்;வோடிக்தகயாளர் 
அல்லது பகுைியின்படி ெந்தைகதளப் பகிர்ைல் அல்லது நியமித்ைல்; 
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▪ விதல நிர்ணயித்ைல் நெயல்பாடுகதள ஒருங்கிதணத்ைல் அல்லது 
"விதல - ஏற்ற இறக்கம் நெய்ைல்( "கீழ் நிதல ெப்தளயர்கள் அல்லது 
கருவிப் பட்டதறகள் உட்பட ;)மற்றும்  

▪ ஏல நடவடிக்தககள் அல்லது “ஏல-பமாெடி” (கீழ் அடுக்கு ெப்தளயர்கள் 
அல்லது கருவி கதடகளுடனான ஒப்பந்ைங்கள் உட்பட( ஒருங்கிதணத்ைல்; 
அல்லது. 

▪ வாடிக்தகயாளர்கள் அல்லது ெப்தளயர்களின் எைிர்ப்பில் 
கலந்துநகாள்ளுைல். 

 

அத்துைீறல்ைள் 

Magna ஒருந ோதும் ேம்பிக்றகக்கு எதிரோன இணக்கநிதல அத்துமீறல்கதள 
ெகித்துக் நகாள்ளாது .அறனத்து அத்துமீறலும் கடுதமயான நெயலாக 
எடுத்துக் நகாள்ளப்பட்டு பணி நீக்கம் வதரயான ஒழுங்கு நடவடிக்தகக்கு 
உள்ளாகும் . 

Magna வின் நடத்தத விதி மற்றும் அறநநறிகள் அல்லது இந்ைக் 
நகாள்தகதய யாராவது அத்துமீறுவதை நீங்கள் ெந்பைகித்ைால்  ( ,i  ) உங்கள் 
பமலாளர்  ( ,ii  ) ஒரு பிரிவு அல்லது குழு நிைி அைிகாரி  ( ,iii  ) ஒரு குழு அல்லது 
பிராந்ைிய ெட்ட ஆபலாெகர்  ( ,iv  )  இணக்கநிதல அைிகாரி மற்றும்    (v  )  VP. 

சேறிமுறைகள் மை்றும் தறலறம இணக்க அலுவலர ,் (vi) Magna Hotline  துதற 
மூலம் உங்கள் குதறபாட்தட நீங்கள் புகாரளிக்க பவண்டும் . 

Magnaவின் நடத்தை விைி மற்றும் அறநநறிகள் அல்லது இந்ைக் நகாள்தகக்கு 
எதிரோன வின் சகோள்றகக்கு இணங்க, எே்தசவோரு ே ருக்கும் ேல்ல 

ேம்பிக்றகயுடன் பழிவாங்குவதத சகோடு ் றத Magnaதறடசசய்கிைது.  

 

உதவிக் குறிப்புைள்  

எப்பபாதும் ...  
✓ ஒரு பபாட்டியாளருடன் சதோடரப்ுசகோள்ளும் ந ோதுஉங்கள் நெயல்பாடுகளில் 

நம்பிக்தகக்கு எைிரான நெயல்கள் இருக்கின்றனவா என்பதைக் கவனிக்கவும். 

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/anti-retaliation-policy
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உங்கள் நெயல்பாடுகள் ெட்டத்துடன் இணக்கமாக இருப்பதை உறுைிநெய்ய, 
குழு அல்லது பகுைி ெட்ட ஆபலாெகதர அல்லது  குதி  இணக்கநிதல 
அைிகாரிதய எப்பபாதும் ஆபலாெிக்க பவண்டும்.  

✓ ேம்பிக்றகக்கு எதிரோன அத்துமீைல்கறளச் சசய் வரக்ள் மீது கிரிமினல் 
குை்ைங்கள் சோட்ட ் டலோம் அல்லது தனி ் ட்ட முறையில் அ ரோதம் 
விதிக்க ் டலோம். 

✓ ஒரு  ரே்த அளவிலோன ேடத்றத என் து ந ோட்டியோளருடன் வணிக ரீதியோக 

முக்கியமோன தகவல்கறள ்  கிரவ்து உட் ட சட்டவிநரோத “ஒ ் ே்தமோக” 

தகுதிச ைக்கூடும் என் றத ேிறனவில் சகோள்ளுங்கள். 

✓ சட்டவிநரோதமோக இருக்க, ஒரு “ஒ ் ே்தம்” முறை ் டுத்த ் டநவோ அல்லது 

எழுத ் டநவோ நதறவயில்றல..  

✓  ந ாதுவாக பபாட்டியாளர்களுடன் நியாயமான வர்த்ைக பநாக்கமில்லாை 
வறர வர்த்ைகத்தைப் பற்றி ஆபலாெிக்கக் கூடாது.   

✓ எந்ைத் ையாரிப்பிற்கும் விதலயிடுைல், ெந்தைப்படுத்ைல் அல்லது விற்பதன 
நெய்ைல் சதோடர ்ோன முடிவுநெய்வைில் Magnaவின் சுைந்ைிரத்தைப் 
பராமரிக்கவும். பபாட்டியாளர்களுடன் எந்ை ஒருங்கிதணப்தபயும் அல்லது 
கூட்டுமுயற்ெிதயயும் நெயல்படுத்துவைற்கான எந்ை நெயதலயும் 
ைவிர்க்கவும். 

✓ ெட்டப்படியான, அறநநறிொர்ந்ை மற்றும் மைிப்புமிக்க முதறயில் ெந்தை 
நிபுணத்தைத் ைவிர்க்கவும். ஏைாவது பபாட்டியாளர் எைிர்ச்நெயல்பாட்டில் 
ஈடுபடுவது பற்றிய மிகுந்ை ைாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ைகவதல அறிந்ைால், 
வைங்கினால் அல்லது நவளிப்படுத்ைினால் )முன்பு பணி நெய்ை நிறுவனம் 
நைாடர்பான இரகெியமிக்க அல்லது நிபுணத்துவமிக்க ைகவல் உட்பட(, உங்கள் 
குழு அல்லது பகுைியின் ெட்ட ஆபலாெகர் அல்லது இணக்கநிதல 
அைிகாரியிடம் இருந்து இந்ை ைகவதலப் பயன்படுத்துவைற்கு அல்லது 
நெயல்படுத்துவைற்கு முன் ஆபலாெதன நாடவும். 

✓ வர்த்ைகப் பபரங்களின் பபாது, பபாட்டியாளர்களுடன் அல்லது மற்ற மூன்றாம் 
ைரப்பு நிறுவனங்களுடன் ஆபலாெிக்கப்பட்ட அல்லது நவளியிடப்பட்ட எந்ை 
ைகவதலயும் ைவிர்க்கவும், அைன் மூலம் பரிவர்த்ைதனதய நிதறவுநெய்வதை 
அல்லது மைிப்பிடுவதைத் ைவிர்க்கலாம். 

✓ சதோழில்துறைச் சங்கங்களில் உறு ்பினரோகுதல் மை்றும் சதோழில்துறை 
மோேோடுகளில் கலே்துசகோள்ளுதல் ேம்பிக்றகக்கு எதிரோனச் சசயல்களில் 
ஈடு டும் ஆ த்துகறள விறளவிக்கலோம், ஏசனன்ைோல் அறவ ஒத்தக் 
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கருத்துறடய விஷயங்கறள ஆநலோசிக்கக்கூடிய ந ோட்டியோளரக்ள் அங்கு 
கூடுவதுண்டு. கூட்டங்களிலும் ேிகழ்ச்சிகளிலும் கலே்துசகோள்றகயில் 
ேியோயமை்ை வரத்்தகச் சசயல் ோடுகளில் ஈடு டுவறதத் தவிர் ் தில் 
கூடுதல் கவனம் நமை்சகோள்ள நவண்டும். வரத்்தகச் சங்கங்களில் 

 ங்நகை் தை்கு முன், உங்கள்  ங்நகை்பு ேம்பிக்றகயை்ை சட்டங்களின் கீழ் 

குறைகறள எழு ் க்கூடும் என்று சதரியோவிட்டோல், குழு அல்லது  குதி சட்ட 

ஆநலோசகர  ்அல்லது  குதி  இணக்க அலுவலருடன் கலே்தோநலோசிக்கவும் . 

✓ ஒரு பபாட்டியாளரின் அலுவலகத்துக்குச் நெல்வது அல்லது ஒரு 
பபாட்டியாளதர அதைப்பது நம்பிக்தகக்கு எைிரான நெயல்பாடுகதள 
ஏற்படுத்ைலாம் என்பைில் கவனமாக இருக்கவும். இந்ை ஆபத்துகளுக்கு 
உள்ளாகும்படி ஈடுபடுபவர்கள் அதை உணர்ந்ைிருப்பதையும் 
நெயல்பாடுகளுக்கான ெட்டங்கதளத் ைடுக்க முதறயான 
முன்நனச்ெரிக்தககள் எடுக்கப்படுவதையும் நீங்கள் உறுைிநெய்து கவனமாக 
இருக்க பவண்டும். உங்கள் குழு மற்றும் பகுைியின் ெட்ட ஆபலாெகர் அல்லது 
 குதி இணக்கநிதல அைிகாரி பைதவயான முன்நனச்ெரிக்தககதள எடுப்பைில் 
உங்களுக்கு உைவலாம். 

✓ முதறயற்ற நடத்தை நைாடங்கினால், அல்லது ஒரு பபாட்டியாளரால் 
பபாட்டித்ைன்தமமிக்க உணர்ச்ெித் ைகவல் வைங்கப்பட்டால் உடனடியாக 
நிர்வாகத்ைிடம் நைரிவிக்கவும் மற்றும்/அல்லது உங்கள் குழு அல்லது பகுைி 
ொர்ந்ை ெட்ட ஆபலாெகரிடம் நைரிவிக்கவும் - நெயல்படத் ைவறுவது 
பபாட்டியாளர் விடுத்ை இரகெிய ெம்மைத்துக்கு இணங்குவைாகக் கருைப்படும். 
அத்ைதகய நடத்தை நிகைக்கூடிய எந்ை சூழ்நிதலக்கும் இது நபாருந்தும், 
இைில் ஒப்பந்ைப் பபரம், நைாைில் வர்த்ைகச் ெங்கக் கூட்டம் அல்லது 
மாநாட்டில் அல்லது ெமுைாய அல்லது அறக்கட்டதள நிகழ்வின் பபாது என 
பல சூழ்நிதலகள் அடங்கும். ஒரு பபாட்டியாளர் அல்லது மற்ற ைரப்பினர் 
நம்பிக்தகக்கு எைிரானச் நெயலுக்கான ெட்டங்கதள அத்துமீறலாம் என 
நம்புதகயில், நீங்கள்: 

▪ ைதலப்தப ்  ை்றி உறரயோடுவறத உடனடியாக நிறுத்ைவும்; 

▪ பபாட்டியாளர் நைாடர்ந்ைால் ,உதரயாடதல நிறுத்ைி  Magna சதோடரே்்து 
றவத்துக் சகோள்வதை்கோக அறனத்து தகவறலயும் உங்கள் 
பகாப்புடன்கூடிய  ஒரு குறிப்தபத் ையார்நெய்யவும்; 

▪ ஒரு வர்த்ைகச் ெங்கக் கூட்டம் பபான்ற ஒரு அலுவல்ொர்ந்ை கூட்டத்ைில் 
நிகழ்ச்ெி நடந்ைால் ,கூட்டத்தை விட்டு உடனடியாக நவளிபயறி உங்கள் 
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நவளிநடப்புக் குறி ்ற  ்  பைிவுநெய்யப்படும்படி பகட்டுக்நகாள்ளவும் ;
பமலும்  

▪  கலே்தோய்வு ேடக்கும் ஒவ்சவோரு சூழலிலும் ,இந்ை நிகழ்ச்ெிதய உங்கள் 
பமலாளரிடம் ,உங்கள் குழு அல்லது பகுைியின் ெட்ட ஆபலாெகரிடம் 
அல்லது ஒரு Magna இணக்கநிதல அைிகாரியிடம் உடனடியாகத் 
நைரிவிக்கவும் . 

✓ Magna ந ோட்டித்தன்றமக்கு எதிரோனச் சசயல் ோட்டு மீைல்களுக்கு 

உள்ளோகக்கூடும் என் றத ேிறனவில் சகோள்ளுங்கள், எடுத்துக்கோட்டோக, 
ச ோருட்கறள வோங்கு வர  ்மை்றும் ச ்றளயரக்ள் மை்றும் 

வோடிக்றகயோளரக்ளிடமிருே்து நசறவகறள வழங்கு வர். . 
ந ோட்டித்தன்றமக்கு எதிரோனச் சசயல் ோடுகளோல் Magna ோதிக்க ் டும் 
என்கிை சே்நதகம் ஏை் ட்டோல் உங்கள் குழு அல்லது  குதிசோரே்்த 
சட்ட ் டியோன ஆநலோசகர் அல்லது  குதி இணக்கேிறல அதிகோரியிடம் 
ஆநலோசிக்க நவண்டும். 

✓ ம  ன்றாம் ைரப்பினர் அல்லது ேம்பிக்றகக்கு எைிரானச் 
நெயல்பாடுகளுக்கான ஆதணயங்கள் மற்றும் நீைிமன்றங்களால் மாற்றிக் 
கூறப்படக்கூடிய உதோரணத்திை்கு, மின்னஞ்ெல்கள் மற்றும் உதரகள், மற்றும் 
ஆவணங்கள், கலந்ைாய்வுகள் மற்றும் நபாது அறிக்தககள் ந ோன்ைறவ உட்பட 
அதனத்து உள் மற்றும் நவளிப் பரிமாற்றங்களிலும் கவனக்குதறவான 
அல்லது துல்லியமற்ற அறிக்தககதளத் ைவிர்க்கவும். எல்லா ைகவல் 
பரிமாற்றங்கதளயும் நிபுணத்துவமிக்கைாக தவத்து நதகச்சுதவயாகப் 
பபசுவது அல்லது பைதவயில்லாமல் உளறுவது பபான்ற முயற்ெிகதளத் 
ைவிர்க்கவும். 

✓ Magna   அல்லது நமது நைாைிற்துதறயில் ஈடுபட்டுள்ள பவறு எந்ை 
நிறுவனத்ைின் நம்பிக்தகக்கு எைிரான நெயல்பாட்தட ஆய்வு நெய்வது 
நைாடர்பாக மீடியாவில் இருந்து எல்லா பகாரிக்தககதளயும் ெரிபார்க்கவும், 
அைில் Magna நிறுவனத் ைகவல்பரிமாற்றங்கள் மற்றும் மீடியா உறவுகள் பற்றி 
எதுவும் குறிப்பிடத் பைதவயில்தல. 

▪ உங்கள் குழு அல்லது பகுைியின் ெட்ட ஆபலாெகதர அல்லது Magna 
இணக்கநிதல அைிகாரிதயத் நைாடர்பு நகாள்ளவும் ,அல்லது உங்களுக்கு 
வெைிபட்டால்   Magna Hotline  இதணப்தபத் நைாடர்பு நகாள்ளவும் : எந்ை 
அத்துமீறல்கள் பற்றி நைரியவந்ைாலும் அல்லது நம்பிக்தகக்கு எைிரானச் 
நெயல்பாட்டுக்கான ெட்டங்கதள நீங்கபளா அல்லதுMagna  ணியோளநரோ 

அல்லது மூன்ைோம் தர ்பினநரோ ஈடு ட்டோல் ; 
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▪ Magna வின் நடத்தை ,அல்லது குறிப்பிட்ட நடத்தை ,அல்லது 
நம்பிக்தகக்கு எைிரானச் நெயல்பாட்டுச் ெட்டங்கதள அத்துமீறுைல் பற்றி 
ஒரு மூன்றாம் ைரப்பிடம் இருந்து  ( ஆைாரத்துடன் அல்லது 
ஆைாரமில்லாமல் )புகார் நபறப்பட்டால்; 

▪ எந்ை வர்த்ைகரீைியான உணர்வுப்பூர்வத் ைகவதலயும் பகிர்வைற்கு முன் 
அல்லது ஒரு பபாட்டியாளருடன் எந்ை விவாைங்களிலும் ஈடுபடுவைற்கு 
முன் அத்ைதகய நடவடிக்தககளுக்கான ைகுந்ை நிதல மற்றும் /அல்லது 
ெட்டத்ைன்தம பற்றிய பகள்விகள் இருந்ைால்; 

▪ வோடிக்றகயோளர  ்அல்லது ச ்றளயருடன் ந ோட்டிறயக் குறைக்கக் கூடிய 

எே்தசவோரு ஒ ் ே்தத்திலும் நுறழவதை்கு முன் (எடுத்துக்கோட்டோக, 
பிரத்திநயக ஒ ் ே்தங்கள், ந ோட்டியில்லோத ஒ ் ே்தங்கள் அல்லது வணிகம் 

ேடத்த ் டக்கூடிய புவியியல்  குதிகளுக்கு கட்டு ் ோடுகறள விதிக்கும் 

ஒ ் ே்தங்கள்); 

▪ உடனடியாக ,எந்ை நடவடிக்தகயும் எடுப்பைற்கு முன் ,மூன்றாம் 
ைரப்புடன் நைாடர்புதடய நம்பிக்தகக்கு எைிரான நெயலுக்கான 
பொைதனகள் உட்பட ,Magna அல்லது உங்கதள ஒரு நம்பிக்தகக்கு 
எைிரானச் நெயலுக்கான ஆதணயம் நைாடர்பு நகாண்டால் ;மற்றும் 

▪ உடனடியாக ,எந்ை நடவடிக்தகயும் எடுக்கப்படுவைற்கு முன் ,
நம்பிக்தகக்கு எைிரான விவகாரங்கள் பற்றிய ஏபைனும் ெந்பைகங்கள் 
அல்லது பகள்விகள் இருந்ைால் . 

 

ஒருபபாதும் செய்யாதீர்ைள் ... 
× ஒரு பபாட்டியாளர்பநரடியான அல்லது மதறமுகமான நைாடர்பு ஏற்படுத்ைி 

)ஏஜன்ட்கள், ெப்தளயர்கள் அல்லது வாடிக்தகயாளர்கள் மூலமாக( 
நியாயமற்ற பபாட்டிதயத் தவிரக்்கவும் எைிர்க்கவும் அல்லது நெயல்படுத்ைவும். 

× ேியோயமில்லோத  பபாட்டிதய ைதட நெய்ய அல்லது குதறப்பைற்கான 
பநாக்கம் அல்லது விதளதவ, குதலக்க, குதலப்பைற்கு முயற்ெிக்க அல்லது 
ஒரு பபாட்டியாளர் அல்லது பின்வரு றவ உட் ட பவறு மூன்றாம் ைரப்புடன் 
ஒப்பந்ைம் ஏற்படுத்ை: 
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▪ விற்பதன நெய்ை ெரக்குகள் அல்லது பெதவகளின் விதலகதள 
நிர்ணயித்ைல் ,உயர்த்துைல் ,குதறத்ைல் அல்லது நிதலநிறுத்துைல்; 

▪ விதல வகுத்ைல் ,ைள்ளுபடிகள் ,மார்ஜின்கள் ,விதலக்குதறப்புகள் ,
கமிஷன்கள் அல்லது கடன் விைிகள் பபான்ற மற்ற பபாட்டிொர்ந்ை 
விைிகதள நிதலநிறுத்துைல்; 

▪ உற்பத்ைி அல்லது விரிவாக்கத்தைத் ைதடநெய்ைல் ,அல்லது உற்பத்ைித் 
ைிறதனக் குதறக்க அல்லது வரம்பிட ஒப்புக்நகாள்ளுைல்; 

▪ ஒரு விதலபகாரதல மாற்றுைல் அல்லது ெட்டத்துக்கு மாறாக 
விதலபகாருைதல ஒருங்கிதணத்ைல் அல்லது நெயல்பாடுகதள 
வைங்குைல்; 

▪  ணியோளர  ்ஊதியங்கள், சலுறககள் அல்லது இழ ்பீட்டு விதிமுறைகறளச் 

சரிசசய்தல்; 

▪ ஒருவருக்சகோருவர் இறடநய  ணியோளரக்றள ்  ணியமரத்்துவறதத் 

தவிர ்் து; 

▪ சந்தைகள் ,வாடிக்தகயாளர்கள் ,ெப்தளயர்கள் அல்லது புவிொர்ந்ை 
பகுைிகதள நியமித்ைல் ;அல்லது 

▪ எந்ை வாடிக்தகயாளர் அல்லது ெப்தளயதரயும் எைிர்த்ைல் . 
× பபாட்டிமிக்க உணர்ச்ெிகரமான ைகவலின் பின்வரும் வதககள் ொர்ந்ை எந்ை 

பபாட்டியாளருடனும், நபாதுவில் ஏற்கனபவ கிதடக்காைபட்ெத்ைில், 
பநரடியாகபவா, மதறமுகமாகபவா எந்ை வதகயிலும் நைாடர்புநகாள்ளவும்: 

▪ வாடிக்தகயாளர்கள் ,அல்லது ெப்தளயர்களுடன் அல்லது நபாதுவான பபர 
உத்ைிகளுடன் முந்தைய ,ைற்பபாதைய அல்லது எைிர்கால பபரங்கள்; 

▪ விதலகள் ,விதல மைிப்பிடல் ,ைள்ளுபடிகள் ,மார்ஜின்கள் ,
விதலக்குதறப்புகள் ,கமிஷன்கள் அல்லது கடன் விைிகள் பபான்ற 
எைிலும் அடங்காமல் முந்தைய ,ைற்பபாதைய ,அல்லது எைிர்கால வர்த்ைக 
விைிகள்; 

▪ விறல தகவல்கள் 
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▪ ைிறன் ,உற்பத்ைி ,அல்லது விற்பதனத் ைிட்டங்கள் மற்றும் 
முன்னறிவிப்புகள் ;அல்லது 

▪ சே்றத ் டுத்தல் திட்டங்கள், அல்லது றகயக ் டுத்தல் அல்லது கூட்டு 

முயை்சி திட்டங்கள் உள்ளிட்ட உத்தி ரீதியோன திட்டங்கள்; 

▪ ம  ந்தைய ,ைற்பபாதைய அல்லது எைிர்கால ஸ்டாக் அளவுகள் ,உற்பத்ைி ,
விற்பதனத் ைரவு அல்லது ெந்தை நிதலதமகள்; அல்லது 

▪ ஆரோய்ச்சி மை்றும் நமம் ோடு மை்றும் பிை புதுறமயோன சசயல் ோடுகள் 
× பபாட்டியாளர்களுக்கு Magna  வின் எைிர்காலத் ைிட்டங்கதள நவளியிடாைீர்கள், 

ஒரு ஒப்பந்ைமாக பபாட்டியாளர்கள் ஒத்ை நடவடிக்தககள் எடுத்ைால் அதவ 
புகுத்ைப்படலாம்.  

× ஒரு ேம்பிக்றகக்கு எதிரோனச் சசயலுக்கோன ஆய்வின் ந ோது 
ஒழுங்கு டுத்து வரக்ள் அல்லது ஆய்வோளரக்றளத் தடுத்தல். (முதல்கட்ட  

நசோதறன ேடத்தநவோ அல்லது நதடல் வோரண்றட ேிறைநவை்ைநவோ 

அறிவிக்க ் டோத Magna வசதியில் உள்ள அதிகோரிகளுக்கு கோண்பி ் து 

உட் ட).தவைோன அல்லது திறசதிரு ்பும் தகவறல அதிகோரிகளுக்கு 
வழங்குவறத அல்லது நசோதறனக்குத் நதறவயோன ஆவணங்கறள மோை்றுதல் 
அல்லது அழித்தல் ந ோன்ைவை்றைச் சசய்யோதீரக்ள். 

 

பைலும் தைவலுக்கு : 

பமற்நகாண்ட ைகவல் அல்லது ஆபலாெதனக்கு ,உங்கள் குழு அல்லது 
பகுைிக்குரிய ெட்ட ஆபலாெகதர ,ஒரு Magna இணக்கநிதல அைிகாரிதய  

 குதிஅறநநறிகள் துதறயின் துதணத் ைதலவர் மற்றும் ைதலதம 
இணக்கநிதல அைிகாரி ஆகிபயாதரத் நைாடர்புநகாள்ளவும் .  
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