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ெசய்தி 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
இடமிருந்து 
 
Manga-வின் நடத்ைத விதிகள் மற்றும் ெநறிமுைறகள் நமது கலாச்சாரத்தில் பின்னிப் பிைணந்துள்ளன ேமலும் நமது 

நிறுவனத்தின் ேநாக்கம் மற்றும் ைமயக் ெகாள்ைககைள ஆதரிக்கின்றன. நமது ேகாட்பாடு ஒரு நிறுவனம் என்ற 

முைறயில் நமது உறுதிப்பாட்ைட பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் எப்ேபாதும் ேநர்ைமயுடன் ெசயல்படவும் சரியானைதச் 

ெசய்யவும் வழிகாட்டும் முக்கிய ெகாள்ைககைள வலியுறுத்துகிறது.  

 

எங்கள் நன்மதிப்ைபப் பாதுகாக்கவும், Magna -வின் தற்ேபாைதய ெவற்றிக்கு பங்களிக்கவும், எங்கள் 

ேகாட்பாடுகளின் மதிப்புகைள திறனாய்வு ெசய்யவும், புரிந்து ெகாள்ளவும், அதன்படி நடக்கவும் நாம் அைனவரும் 

ேநரத்ைத ஒதுக்குவது அவசியமாகும். நமது ேகாட்பாடுகளின் ெதாகுப்பு நாம் அைனவரும் நாள்ேதாறும் பின்பற்ற 

ேவண்டிய வழிகாட்டியாகும் மற்றும் Magna -ஐப் பாதிக்கும் முடிவுகைள எடுக்கும்ேபாது எது ஏற்கத்தக்கது மற்றும் 

எது ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாதது என்பதற்கு வழிகாட்டவும் அது உதவுகிறது. 

 

ஆண்டு 2022 -இல் Ethisphere நிறுவனம், உலகிேலேய ெநறிமுைறகைள முழுைமயாக கைடப்பிடிக்கும் 

தைலச்சிறந்த நிறுவனங்களில் ஒன்றாக Magna -ஐ அங்கீகரித்தது, இது அபூர்வமான திட்டங்கள் மற்றும் வணிக 

ஒருைமப்பாட்ைட ேமம்படுத்துவதற்கான அர்ப்பணிப்புடன் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட சில நிறுவனங்களுக்கு தரப்படும் 

ெகளரவமாகும். Magna-வுக்காக விசுவாசத்துடன் ெசயல்பட்டு, அவர்கள் ெசய்யும் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த 

ெநறிமுைற தரங்கைளப் பயன்படுத்தி, தங்கைள நிறுவனத்திற்காக அர்ப்பணித்திருக்கும் ஊழியர்கைள எண்ணி நான் 

ெபருைமப்படுகிேறன். நமது ெவற்றிக்கு முன்ேனாடிகேள நமது ஊழியர்கள்தான். 

 

Magna -க்கு உங்கள் ெதாடர்ச்சியான ஆதரவு மற்றும் நமது ெநறிமுைற மதிப்புகைள நிைலநிறுத்துவதற்கான 

உங்கள் அர்ப்பணிப்பிற்கும் நன்றி. 

 

ஸ்வாமி ேகாத்தகிரி 

முதன்ைம ெசயல் அதிகாரி 
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ெசய்தி 
CHIEF COMPLIANCE OFFICER 
இடமிருந்து 

 
நமது வணிகப் பரிவர்த்தைனகள் அைனத்திலும் நாம் அைனவரும் ேநர்ைமயுடனும் ஒருைமப்பாட்டுடனும் ெசயல்படுவைத 

உறுதிெசய்வதற்கான வழிகாட்டியாக Magna-இன் ஒழுக்க ெநறிமுைறகள் மற்றும் நன்னடத்ைதகள் இருக்கின்றன. 

சமீபத்தில் ஒரு நீண்டகால Magna பணியாளரிடமிருந்து எனக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் வந்தது. அவர் எப்ேபாதுேம ஒரு 

ெபருைமக்குரிய Magna பணியாளராக இருந்ததாக என்னிடம் கூறினார், ஆனால் அவர் பணியாற்றிய நிறுவனம் 

ெநறிமுைறகைளயும் ஒருைமப்பாட்ைடயும் ஒரு முக்கிய முன்னுரிைமயாகக் ெகாண்டுள்ளைத அறிந்து ெகாள்வது அவைர 

ேமலும் ெபருைமப்படுத்தியது. 

 

நமது ஒழுக்க ெநறிமுைறகள் மற்றும் நன்னடத்ைதகைளப் பின்பற்றுவைதயும், அவர்களுக்குத் ேதைவயான பதில்கைளப் 

ெபறுவைதயும் உறுதி ெசய்வதற்காக நமது பணியாளர்கள் சிறப்பாகச் ெசயல்படுவதில் நான் மிகவும் ெபருைமப்படுகிேறன். 

சில ேநரங்களில் அந்தப் பதில்கள் ெவளிப்பைடயாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது “கிேர” மண்டலத்தில் இருக்கலாம். 

நமது பிராந்திய இணக்க அதிகாரிகளுக்கு வரும் ேகள்விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்துள்ளைதயும் 

 

நிறுவனத்தில் கிைடக்கும் இணக்க ஆதாரங்களின் பயன்பாடு அதிகமாக உள்ளைதயும் காண்கிேறாம். Disclose It 

அம்சத்ைத அதிக ஊழியர்கள் பயன்படுத்துவைதயும் காண்கிேறாம்! இது அக்கைற சார்ந்த முரண்பாடுகள் மற்றும் அரசு 

அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படும் பரிசுகள் மற்றும் ேநர்ைம சரிபார்ப்ைப ெவளிப்படுத்தும் அைமப்பாகும். இது Magna -ஐப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மூன்றாம் தரப்பினர் ெநறிமுைற வணிக நைடமுைறகளுக்கு நற்ெபயைரக் ெகாண்டுள்ளனர் 

என்பைத உறுதிப்படுத்த இது உதவுகிறது. ஊழியர்கள் “Magna Upstanders” -ஆகப் இருக்க உறுதி பூண்டுள்ளனர், நாம் 

ஒவ்ெவாருவரும் ெபாருத்தமற்ற நடத்ைதையப் பார்க்கும்ேபாது உண்ைமைய எடுத்துைரத்து நாம் ெவறும் 

பார்ைவயாளர்களாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது என்பைத இது ெவளிப்படுத்துகிறது. 

 

நாம் மிகவும் சிக்கலான வணிகத்தில் இருக்கிேறாம், இது சவாலான நன்னடத்ைதகள் மற்றும் இணக்கத்துைற 

சிக்கல்கைளக் ெகாண்டுள்ளது. ேநர்ைமயுடன் ெசயல்படுவதன் மூலமும், ெவளிப்பைடயாகப் ேபசுவதன் மூலமும் ஒவ்ெவாரு 

நாளும் உங்கள் பங்களிப்ைபச் ெசய்வதற்கு நன்றி. உங்களின் உறுதி, நமது ெதாடர்ச்சியான ெவற்றிக்கு வழிவகுக்கிறது - 

ஒேர திைசயில் நம்ைம ெசலுத்துகிறது. Forward. For All. 

 

Joanne Horibe 

Vice President, Ethics and Chief Compliance Officer  
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அறிமுகம் 
நாம் ஒவ்ெவாருவரும் நமது பணிகைள நன்னடத்ைதேயாடும் நமது நிறுவனங்களின் ெகாள்ைககேளாடு 

ெபாருந்தும்படியும் நடத்தேவண்டும். இந்தக் கடைம நாம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் உண்டு என்பைத நாம் எல்லாரும் 

புரிந்துெகாள்ளேவண்டியது முக்கியம். 

 

இன்ைறக்கு வாகனத் ெதாழில் மிகவும் சிக்கலானதாகவும் சவாலானதாகவும் மாறிக்ெகாண்டு வருகிறது. ஆகேவ 

நாம் ஒவ்ெவாருவரும் நமது பணிகைள நன்னடத்ைதேயாடும் நமது நிறுவனங்களின் ெகாள்ைககேளாடு 

ஒத்துப்ேபாகும் வைகயில் ெசய்ய ேவண்டும், இது நம் அைனவரின் கடைமயாகும் என்பைத நாம் புரிந்துெகாள்ள 

ேவண்டியது அவசியமாகும்.  எங்கள் நன்னடத்ைத மற்றும் ெநறிமுைறகள் ("ேகாட்பாடு") எங்கள் ெநறிமுைற 

தரநிைலகைள பராமரிக்க உதவும் வழிகாட்டியாக ெசயல்படுகிறது. 

 

ஒவ்ெவாரு ஊழியரும் ெபாருந்தக்கூடிய சட்டத்திற்கு இணங்கவும் எங்களின் முக்கிய மதிப்புகள் மற்றும் வணிகக் 

ெகாள்ைககளுக்கு இணங்கவும் ெசயல்பட ேவண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம் மற்றும் ேகாருகிேறாம். 

எங்கள் வழங்குநர்கள், ஆேலாசகர்கள், தனி ஒப்பந்ததாரர்கள், முகவர்கள் மற்றும் பிற பிரதிநிதிகளும் இந்தத் தர 

ஒழுங்குகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம். நமது ஊழியர்கள் இந்த ெநறிமுைறகைள 

மீறினால் அவர்கள் மீது, பணிநீக்கம் உட்பட, ஒழுங்கு நடவடிக்ைக எடுக்கப்படலாம். 

 
இந்தத் தரநிைல பின்வருவனவற்றிற்குப் ெபாருந்தும்: 

• பணியிடத்தில் நாம் மற்றவர்கைள எப்படி நடத்துகிேறாம்; 
• நமது சுற்றுச்சூழல் சார்ந்தப் ெபாறுப்புகைள எப்படிக் ைகயாளுகிேறாம்; 
• ேபாட்டியாளர்களுடன் எப்படி ஊடாடுகிேறாம்; 
• அரசாங்க அதிகாரிகளுடன் எப்படி உைரயாடுகிேறாம்; 
• ேமலும் நமது மற்றும் நமது வாடிக்ைகயாளர்களின் இரகசிய தகவல்கைள எப்படிப் பாதுகாக்கிேறாம். 
 
ேநர்ைமயுடனும் ஒருைமப்பாட்டுடனும் நடத்தல், எல்லா ேநரத்திலும் ெநறிமுைறையத் ேதர்ந்ெதடுப்பது ஆகிய 

ெபாறுப்புகள் நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் உண்டு. அது நமது பணியின் ஒரு முக்கியப் பகுதி. இந்த விஷயத்தில் நாம் 

ெவற்றி ெபறுவதற்கு ேதைவயான பயிற்சிையயும் ெதாடர்ச்சியான ஆதரைவயும் வழங்குவதற்கு நமது நன்ெனறி 

மற்றும் சட்ட இணக்கக் குழு உறுதி பூண்டுள்ளது. 

 

தினசரி அலுவலக சந்திப்புகள், பகிரப்பட்ட ஆன்ைலன் சந்திப்புகள், சமூக ஊடகங்கள், மாநாடுகள் மற்றும் நாம் 

Magna -ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிற நிகழ்வுகள் உட்பட நமது பகிரப்பட்ட ெதாழில்முைற வாழ்க்ைகயின் 

ெதாடர்புகளுக்கு நமது ேகாட்பாடு ெபாருந்தும். 

 

Magna ஊழியர்கள் என்ற முைறயில் நாம் நமது கடைமகைளச் ெசய்யும்ேபாது நமக்கு வழிகாட்டுவதற்காக இந்த 

ேகாட்பாடுகள் வழங்கப்படுகின்றன, உள்ளூர் மற்றும் சர்வேதச சட்டங்களுக்கு நாம் இணங்கி நடப்பைத உறுதி 

ெசய்வதற்கான வழிகாட்டுதைல இது விவரிக்கிறது. 
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ேகள்வி. நான் ஒரு Magna ஊழியர். இந்த நன்னடத்ைத மற்றும் ெநறிமுைறகள் எனக்குப் ெபாருந்துமா? 

பதில். ஆம். இந்த ேகாட்பாடுகள் Magna International Inc. -இன் அைனத்து ஊழியர்களுக்கும் (முழு ேநர மற்றும் 

பகுதி ேநர ஊழியர்கள் உட்பட) அதன் அைனத்து ெசயல்பாட்டு குழுக்கள், பிரிவுகள், கூட்டு முயற்சிகள் மற்றும் 

உலகளவில் உள்ள பிற ெசயல்பாடுகளுக்கு இந்த ேகாட்பாடுகள் ெபாருந்தும். இது நமது நிர்வாக குழு 

இயக்குநர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கும் ெபாருந்தும். 

ேகள்வி. தஹனூ Magna -கூகீ  ஙபூே ல  ூஙயூனழரூ. ஆநூணகூ ெஔஹடூனஹடீஔளூ ஊந கூகீபூ ூனஹரீ நூதீ பஹ? 

பதில். சப்ைளயர்கள், ஆேலாசகர்கள், சுயாதீன ஒப்பந்ததாரர்கள், முகவர்கள் மற்றும் பிற பிரதிநிதிகள் ேபான்ற நமது 

சார்பாகச் ெசயல்படும் அைனவரும், ஙபூே லமரூ ஐழீ கூஔ ூதள்மீ ே ர  ெஔஹடூனஹடீஔே லபூ பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும், 

அது இந்தக் ேகாட்பாடுகளில் இருப்பது ேபான்ற தரநிைலகைள அைமக்கிறது. 

ேகள்வி. தஹனூ ஆநூண ெஔஹடூனஹடீஔே லபூ ந்னூனறூரல்லூே ற  ஊனூரஹலூ ஊனூந  அகீமூ? 

பதில். இந்தக் ேகாட்பாடுகளின் மதிப்பீடுகைளப் பின்பற்றுவது நமக்கு மிகவும் முக்கியமாகும் ேமலும் இதைனப் 

பின்பற்றாவிட்டால் அது தீவிரமான குற்றமாகக் கருதப்படும். இந்த ேகாட்பாடுகைளப் பின்பற்றாதவர்கள் மீது ஒழுங்கு 

நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும். ஒழுங்கு நடவடிக்ைகயின் வைக குற்றத்தின் தீவிரத்தன்ைமையப் ெபாறுத்து அைமயும், 

குற்றம் மிகத்தீவிரமாக இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட நபர் பணிநீக்கம் ெசய்யப்படுவது உள்ளிட்டைவ 

நிகழலாம்.ெசய்யப்படலாம். 

நமது ஊழியர்கள் பின்பற்றேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிற அேத நடத்ைத விதிகளின் தரங்கைள, நமது 

வழங்குநர்கள், ஆேலாசகர்கள், தனி ஒப்பந்ததாரர்கள், முகவர்கள் அல்லது பிற பிரதிநிதிகளும் பின்பற்றேவண்டும். 

ஒருேவைள அவர்கள் பின்பற்றாவிட்டால் அவர்களுக்கும் இேதேபான்ற விைளவுகள் ஏற்படலாம். மூன்றாம் தரப்பினர் 

ெசய்த குற்றம் தீவிரமாக இருந்தால், நாம் அவர்களுடனான உறைவ முறித்துக் ெகாள்ளக் கூடும். 

 
இந்த ேகாட்பாடுகளின் சில பிரிவுகள் ெபாருந்தக்கூடிய சட்டத் ேதைவகைள பிரதிபலிக்கின்றன என்பைதயும் நாம் 

கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும். அதாவது இந்த ேகாட்பாடுகைள மீறும் ெசயல் நடந்தால், அது சட்ட மீறலாகவும் 

ஆகலாம். இதுேபான்ற சூழ்நிைலகளில் தண்டைனயாக அபராதம் விதிக்கப்படலாம், அதில் சம்பந்தப்பட்ட நபர் 

சிைறக்குச் ெசல்ல ேநரலாம். 

  

https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
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ெதாைலேநாக்கு I குறிக்ேகாள் I 
மதிப்பீடுகள் 
 
 
எங்கள் ெதாைல ேநாக்கு பார்ைவ 
 
அைனவருக்கும் மற்றும் அைனத்திற்கும் ேபாக்குவரத்ைத ேமம்படுத்துவது. 
 

எங்கள் ேநாக்கம் 
 
நமது குறிக்ேகாள், நமது தனித்திறைமையப் பயன்படுத்தி ேபாக்குவரத்துத் துைறைய சிறப்பானதாகவும் 
ெபாறுப்புடனும் உருவாக்க ேவண்டும். வாகனங்கைள அைனவருக்கும் பாதுகாப்பானதாகவும் தூய்ைமயானதாகவும் 
மாற்றும் ெதாழில்நுட்பங்கள், அைமப்புகள் மற்றும் கருத்துகைள உருவாக்குவதன் மூலம் நாம் அைதச் ெசய்ேவாம். 
 

முக்கிய மதிப்பீடுகள்  
 
எங்கள் பணியாளர் சாசனத்தால் வழிநடத்தப்படும், எங்கள் முக்கிய மதிப்புகள், தனிநபர்களாகவும் ஒரு 
நிறுவனமாகவும் நாம் யார் என்பைதப் பிரதிபலிப்பதாகும்.    
 

ெபரிதாக நிைனயுங்கள் 
 
ஒவ்ெவாருவருக்கும் தன்னம்பிக்ைகயுடன் ெசயல்பட அதிகாரம் அளித்தல். 
 

ெபாறுப்ேபற்றல் 
 
நம்முைடய ெசயல்களிலும் கடைமகளிலும் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ெபாறுப்புக்கூறல். 
 

ஒருேபாதும் ஒரு நிைலயில் தங்கிவிட ேவண்டும். 
 
ெதாடர்ந்து புதுைமப்படுத்துதல், ேமம்படுத்துதல் மற்றும் சரியான ேகள்விகைளக் ேகட்பது. 
 

ஒத்துைழக்கவும் 
 
மரியாைதயுடனும் பணிவுடனும் நாம் ஒன்றாகச் ெசய்யும்ேபாது நம்மால் முடிந்தைதச் ெசய்கிேறாம். 
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ெபாறுப்புகள் 
 
 
வாழ்க்ைகயில் நாம் பல விஷயங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டியுள்ளது, தினந்ேதாறும் கண்சிமிட்டும் ேநரத்திற்குள் 
நாம் இவற்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்ேட இருக்கிேறாம். 
 
ஆனால் இப்படி நாம் ேதர்ந்ெதடுக்கின்ற சில விஷயங்கள் மற்றவற்ைற விட முக்கியமானைவ. ேமக்னாவின் ஒரு 

பிரதிநிதியாகச் ெசயல்படுகிற நாம், எைதத்ேதர்ந்ெதடுக்கிேறாம் என்பது நம் நிறுவனத்ைதயும் நம்ைமயும் 

மற்றவர்கள் எப்படிப்பார்க்கிறார்கள் என்பைதத் தீர்மானிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது. 

 
சுருக்கமாகச் ெசான்னால், நாம் எைதத்ேதர்ந்ெதடுக்கிேறாம் என்பதுதான் ஒருைமப்பாட்ைட வலியுறுத்துவதாக 
உள்ளது. 
 
பணியிடத்தில் சிறந்த ேதர்வுகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு எங்களுக்கு வழிகாட்டும் நடத்ைத மற்றும் ெநறிமுைறகள் 

எங்களிடம் உள்ளன. இந்தக் ேகாட்பாடுகள் உலெகங்கிலும் உள்ள அைனத்து Magna -இன் ஊழியர்களுக்கும் 

ெபாருந்தும், தைலைம அலுவலகம் மற்றும் குழு அலுவலகங்கள், உற்பத்திப் பிரிவுகள் மற்றும் கூட்டு முயற்சிகளுக்கும் 

இைவ ெபாருந்தும். 

 
ஊழியர்கள் அைனவரும் நமது ேகாட்பாடுகைளப் படித்து புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் மற்றும் எப்ேபாதும் ெநறிமுைற 

மற்றும் ேநர்ைமயான வழியில் ெசயல்பட ேவண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம். சரியான விஷயங்கைளத் 

ேதர்ந்ெதடுப்பது, நமது ெதாழிைலக் கட்டுப்படுத்தும் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சட்டங்கைளப் பின்பற்றுவது ஆகியைவ 

நமது இப்ேபாைதய மற்றும் வருங்கால ெவற்றிக்கு மிகவும் முக்கியம். 

 

நாம் என்ன ெசய்யலாம் 

 
நிறுவனம் முழுவதிலும் ஒருைமப்பாடு கைடப்பிடிப்பைத உறுதிெசய்வதற்கு எங்களுக்கு உதவ அைனத்து 
ஊழியர்கைளயும் நாங்கள் நம்பியுள்ேளாம். நாம் கண்டிப்பாக: 
 
• நமது ேகாட்பாடுகள் மற்றும் அதனுடன் ெதாடர்புைடய இணக்க ெகாள்ைககைள ெதரிந்துெகாள்ள 

ேவண்டும் 

• இந்த ேகாட்பாடுகளின் சாத்தியமான மீறல் ஏற்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் நம்பினால் அல்லது  

நமது ேகாட்பாடுகைளப் பற்றிய சந்ேதகம் இருந்தால், அைத ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். 

• நமது ேகாட்பாடுகைள உருவாக்கும் அடிப்பைடக் ெகாள்ைககைள ஒவ்ெவாரு நாளும் கைடப்பிடிப்பது 
 
இைதச் ெசால்லும் நமது வாசகம்: அவற்ைற அறிந்திருங்கள். ேபசுங்கள். அைதப் பின்பற்றுங்கள். Magna -வின் 

ெவற்றி, நமது மக்கள் ெசயலில் பங்கு ைவப்பதிலும், நாம் அைனவரும் ெநறிமுைறயான முைறயில் வணிகம் 

நடத்துவைத உறுதி ெசய்வதிலும் சார்ந்துள்ளது. 

 

நமது தைலவர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் 
 

நிறுவனத்தின் தைலவர்களாக, எங்கள் நிர்வாகிகள், மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் ேமலாளர்கள் தங்களுக்கு மிக 

உயர்ந்த ெநறிமுைற தரத்ைத அைமத்துக் ெகாள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அவர்களின் அணிகள் 

ஒரு முன்மாதிரியாக ெகாண்டு ெசயல்பட உதவுகிறது. எங்கள் தைலவர்கள் இந்த ேகாட்பாடுகளின் சாத்தியமான 

மீறல்கள் குறித்து கவனமாகவும் எச்சரிக்ைகயாகவும் இருக்க ேவண்டும் என்றும் சரியான ேநரத்தில் கவைலகைளப் 
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புகாரளிப்பார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ேகாட்பாடுகளுக்கு இணக்கமாக இருப்பைதப் பற்றி 

ஊழியர்களுக்கு ஏேதனும் சந்ேதகம் இருந்தால் அைத அவர்கள் சுதந்திரமாக ெவளிப்படுத்தி ேபசும் சூழைல 

தைலவர்கள் ஏற்படுத்த ேவண்டும். இந்த ெநறிமுைறகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள், நிறுவனத்தில் எங்கும் 

பின்பற்றப்படுவைத உறுதிெசய்ய தைலவர்கள் முன்னுதாரணங்களாகச் ெசயல்படுவது முக்கியம். 

 

ேநர்ைமயாகவும் நல்ெலண்ணத்துடனும் பிரச்சைனகைளப் புகாராளிக்கும் எந்தெவாரு பணியாளரும் 

பழிவாங்கப்படவில்ைல என்பைத உறுதி ெசய்வதில் தைலவர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். எங்களின் 

பழிவாங்குதல் தடுப்பு ெகாள்ைகயால் இந்த வைகயான பழிவாங்கல் ெவளிப்பைடயாக 

தைடெசய்யப்பட்டுள்ளது.   

 

பழிவாங்கல் பல வடிவங்கைள எடுக்கலாம் மற்றும் நுட்பமான ெசயைல உள்ளடக்கியது. குைறக்கப்பட்ட மணிேநரம் 

அல்லது ஊதியம், பணிநீக்கம், பதவி இறக்கம், இைடநீக்கம், அச்சுறுத்தல், துன்புறுத்தல், துஷ்பிரேயாகம், சங்கடம், 

அவமானம் அல்லது மறுக்கப்பட்ட வாய்ப்புகள் (பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓவர்ைடம் ேபான்றைவ) 

ஆகியைவ அடங்கும். ேமலும் தகவல்களுக்கு, தயவுெசய்து நமது பழிவாங்குதல் தடுப்பு ெகாள்ைகையப் 

பார்க்கவும். 

 
ேகள்வி: ஊனூனீே ஞம ெபறூனஹரூே ழமஹலரூ தபதீ  ெஔஹடூனஹடீஔே ல  மிள் தஞகூ◌ ரஹரூ ஊனூறீ  தஹனூ த்ே ந கூ◌ ெரனூ, 

அந ஹலூ ஃழரூ ஆபூனஞ் தஞநூதீ  ூஔஹளூழதீ  னறூள் பீஔஹரூ ூஙயூணஹலூ ஊனூனீே ஞம ெழே றகூகீ  அனதூதீ  ழரீ ெபஹ 

ஊனூறீ  தஹனூ ஔழே றபூனடீ◌ ெரனூ. ஊனூனீே ஞம ெபறூனஹரூே ழமஹலரூ னறூள் தஹனூ ணஹனூ பீஔஹரூ ூஙயூெணனூ ஊனூனே ண 

ஃழரூ ஔணூஞள்நூதீ ல்டூஞஹலூ Magna ஊனூே ந  னஹதீ ஔஹகூகீபஹ? 

 
பதில்: ஆம். எங்கள் னவ்ழஹஙூகீணலூ ணடீபூபீ ூஔஹளூே ஔயானது, ஊழியர்களுக்கு எதிராகப் பழிவாங்கும் நடவடிக்ைக 

எடுப்பைத ேமற்பார்ைவயாளர்கைள தைடெசய்கிறது மற்றும் ேநர்ைமயாகவும் நல்ெலண்ணத்துடனும் கவைலகைளப் 

புகாரளிக்கும் ஊழியர்கைளப் பாதுகாக்கிறது. 

 

ேகள்வி: தலூூறணூட தூதீ ஞனூ ஐரீ  ந்யசூஙே ந ே மபூ பீஔஹயழ் தூண ந்ரகீ , தஹனூ னட்  நிகூஔமூ ூஙயூமபூனடூஞஹலூ, 

னவ்ழஹஙூகீணலூ ணடீபூபீகூ ூஔஹளூே ஔ ூனஹரீ நூதீ பஹ? 

 

பதில்: ஆம், பழிவாங்கல் என்பது பதவி நீக்கம் என்ற வடிவத்ைத எடுக்கலாம். ஆனால் இது மற்ற (நுட்பமானைவ 

உட்பட) ெசயல் வடிவங்கைளயும் எடுக்கலாம். ேமலும் தகவல்களுக்கு, தயவுெசய்து நமது னவ்ழஹஙூகீணலூ ணடீபூபீகூ 

ூஔஹளூே ஔையப் பார்க்கவும். 
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நமது வாடிைகயளர்கள்/சந்ைத இடம் 
ெதாழிைல நம்பத்தகுந்த வைகயில், நியாயமாகவும் மரியாைதயுடனுடம் நடத்துதல் 
 
ஊழியர்கள், ேமலாளர்கள் என நாம் அைனவரும் ேமக்னாவின் ெவற்றிைய உறுதிெசய்யும் ெபாறுப்ைபப் 
பகிர்ந்துெகாள்கிேறாம் என்பேத நமது ெசயல்பாட்டுத் தத்துவமாகும். 
 
இந்தப் ெபாறுப்ைப நிைறேவற்றுவதற்கு நாம் எல்லாரும் ஒருைமப்பாட்டுடன் ெசயல்படேவண்டும். நமக்குப் 

ெபாருந்துகிற சட்டங்கைள நாம் எழுத்துபூர்வமாகவும் உணர்வுபூர்வமாகவும் பின்பற்றேவண்டும், இந்த 

ெநறிமுைறகளின் படி நடக்கேவண்டும், நாம் ெகாடுத்த வாக்குகைளக் காப்பாற்றேவண்டும் என்பேத இதன் அர்த்தம். 

 
மற்ற ஊழியர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள், சப்ைளயர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுடனான எங்கள் ெதாடர்புகளிலும் 
நாம் நியாயமாக நடந்துெகாள்ள ேவண்டும். 
 
நாம் ெதாடர்பு ெகாள்ளும் சிலருக்கு ேவறுபட்ட எண்ணங்கள் கருத்துகள் இருக்கலாம், அைத நாம் மதிப்பது 

அவசியம், நாம் எந்ெதந்த நாடுகளில் இயங்குகிேறாேமா அந்த நாடுகளின் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் 

பழக்கவழக்கங்கைளப் புரிந்து ெகாண்டு, நுண்ணுணர்வுடனும் அக்கைறயுடனும் ெசயல்பட ேவண்டும், நாம் 

எங்ெகல்லாம் ெதாழில் ெசய்கிேறாேமா அந்தச் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல்களில் நாம் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்ைத 

கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும். 

 

நம்பிக்ைக நிைல எதிர்ப்பு மற்றும் ேபாட்டி சட்டங்களுக்கு இணங்குதல் 
 

நாம் பிற நிறுவனங்களுடன் தீவிரமாக, ஆனால் சுதந்தரமான மற்றும் நியாயமான ேபாட்டிச்சூழைல மதித்து 

ேபாட்டியிடுகிேறாம். ஆகேவ நாம் அைனவரும் ெபாருந்துகிற அைனத்து நம்பிக்ைக நிைல எதிர்ப்பு மற்றும் ேபாட்டி 

சட்டங்களுக்கும் இணங்க ேவண்டும். இந்தச் சட்டங்கைள மீறும் எந்த நடவடிக்ைககளிலும் நாம் ஈடுபடமாட்ேடாம். 

உதாரணமாக நமது ேபாட்டியாளர்களுடன் ேசர்ந்து விைலகைளத் தீர்மானித்தல், தள்ளுபடிகள், அல்லது விற்பைன 

விதிமுைறகைளத் தீர்மானித்தல், உற்பத்திையக் கட்டுப்படுத்துதல், சந்ைதகைளப் பிரித்தல், ஏல நடவடிக்ைககைள 

ஒருங்கிைணத்தல், அல்லது வாடிக்ைகயாளர்கள் அல்லது வழங்குநர்கைளப் புறக்கணித்தல், ஊழியர்களின் 

ஊதியத்ைத நிர்ணயிப்பது அல்லது ஒருவருக்ெகாருவர் ஊழியர்கைள பணியமர்த்த ேவண்டாம் என்று 

ஒப்புக்ெகாள்வது ேபான்ற ெசயல்கள். 

 

நமது தமூந்கூே ஔ த்ே ற  ஊண்ரூபூபீ பறூறீமூ ெனஹடூஞ் ூணஹஞரூனஹந  ூஔஹளூே ஔ இந்த உறுதிப்பாட்ைட நாம் எப்படி 

வழங்குகிேறாம் என்பது பற்றிய விரிவான விளக்கத்ைத வழங்குகிறது. 
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ேகள்வி: அடூெஞஹ ஶஙூஔஹயூ த்ஔழூசூங்ம் லூ தஹனூ ஔறநூதீூஔஹணூஞெனஹதீ  தபதீ  மீ னூந ஹளூ ஙஔ 

ல்றூனே ந மஹலரூ ஐரீ ழே ய ஙநூண்தூெணனூ, ஃழரூ ஆபூெனஹதீ  ஐரீ  ெனஹடூஞ் த்றீழந தூண்லூ னட் பீய்நூதீ  

ூஔஹணூஞ்ரீ கூ◌ ரஹரூ. பண்ம ஈ ட ல்றூகீபூ ந்ரகீ , ஔஞ்ந பஹந  பீண்ம ழஹஙூகீனழே யசூ ஙபஹழ் கூஔ ஐரீ  

கு டூடீ ல் யுஔதூே ண ழகீகூஔ மீ ஞ்யீபஹ ஊனூறீ  ஃழரூ ெஔடூஞஹரூ. தஹனூ ெமஹங்தூதீசூ ூஙஹலூ◌ ெரனூ 

ஊனூறீ  ஃழய்ஞமூ ூஙஹனூெந னூ. தஹனூ ஊனூந  ூஙயூண்ரீ கூஔ ெழணூடீமூ? 

பதில்: முன்னாள் சக ஊழியருடன் மதிய உணவு சாப்பிடுவது ஒரு பிரச்சைனயல்ல என்றாலும், வாடிக்ைகயாளைரப் 

பற்றி ேபாட்டியாளருடன் ஒருங்கிைணக்கும் எந்தெவாரு வியூகமும் கண்டிப்பாக தைடெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இத்தைகய சூழலில், நீங்கள் வியூக ஒருங்கிைணப்பு பற்றிய ேபச்ைச உடேன நிறுத்த ேவண்டும் மற்றும் தைலப்ைப 

விவாதிக்க ேவண்டாம் என்று முன்னாள் சக ஊழியரிடம் ெசால்ல ேவண்டும். அதன் பிறகு மறக்காமல் சட்டத்துைற 

அல்லது இணக்கத்துைறக்கு அைதப்பற்றி ெதரிவிக்க ேவண்டும்.  

 

இலஞ்ச எதிர்ப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்குதல் 
 

நாம் ேநரடியாகேவா மூன்றாம் நபர்கள் மூலமாகேவா, லஞ்சங்கள் , அல்லது ைகயூட்டுகள் ேபான்றவற்ைற 

வழங்குவதுமில்ைல, ெபற்றுக்ெகாள்வதுமில்ைல. மதிப்புள்ள எைதயும் ெகாடுக்கும்ேபாதும் அல்லது 

ெபற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாதும், அவ்வாறு ெசய்வது வணிக முடிைவப் பாதிக்குமா அல்லது மற்றவர்கள் அத்தைகய 

ெசல்வாக்ைக உணர ைவக்குமா என்பைதப் பற்றிச் சிந்திக்க ேவண்டும். நாம் ெசலுத்தும் அைனத்து 

ெகாடுப்பனவுகளின் பதிவுகளும் எப்ேபாதும் துல்லியமாகவும் முழுைமயாகவும் இருப்பைத உறுதிெசய்ய ேவண்டும். 

இந்தக் கடைமகள் எல்லாச் சூழ்நிைலகளிலும் ெபாருந்தும், ஆனால் குறிப்பாக அரசு அலுவலர்கேளாடு 

ெதாடர்புைடய விஷயங்களில் இைவ மிகவும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றப்படேவண்டும். 

 
லஞ்சத்திற்கு எதிரான நமது உறுதி எந்த விதிவிலக்குகளும் இல்லாமல் நமது எல்லாச்ெசயல்பாடுகளுக்கும் 

ெபாருந்தும், உள்ளூர்ச் சட்டங்கள், கலாசாரப் பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி.  நமது சார்பாக 

ெசயல்படும் மூன்றாம் தரப்பினரும் இந்த உறுதிப்பாட்ைட நிைலநிறுத்த ேவண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிேறாம். 

 
லஞ்சம் ெகாடுக்காமல் ெதாழில் நடத்துவது பற்றிய நமது உறுதிப்பாட்ைட ேமலும் ெதரிந்துெகாள்வதற்கு நமது 

றஞூஙமூ &  மீ ே ரமறூர  னட மூ ூஙலீதூதீணலூ ூணஹஞரூனஹந  ூஔஹளூே ஔே மகூ ஔஹட வீமூ. 

  



 நன்னடத்ைத மற்றும் ெநறிமுைற ேகாட்பாடுகள் 2022 

 Magna International  
12 

ேகள்வி: எனது நாட்டில், அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு சிறிய ெதாைக (ெபாதுவாக $100க்கு கீழ்) வழங்குவது 

வழக்கம், இதனால் அனுமதிகள் விைரவாக வழங்கப்படுகின்றன. தபதீ  ெஔஹடூனஹடீஔளூ பறூறீமூ 

ூஔஹளூே ஔஔழ் னூ கிழூ ஆவூழஹறீ  னட மூ ூஙலீதூதீ ழணறூகீ  ஊந கூகீ  ஃனீ பண் ஈ ணூஞஹ? 

 

பதில்: இல்ைல. லஞ்சம் மற்றும் முைறயற்ற பணம் ெசலுத்துதல் ெகாள்ைக குறித்த நமது ேகாட்பாடு இவ்வாறு 

பணம் ெசலுத்தல்கைள தைடெசய்கிறது, அைவ ெபரும்பாலும் "எளிைமப்படுத்துதல்" (அல்லது "எண்ைணப்பைச") 

ெகாடுப்பனவுகள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன. சில நாடுகளில் இப்படிப் பணம் தருவது சட்டபூர்வமாகச் 

ெசல்லுபடியாகலாம், ெபாதுவழக்கமாக இருக்கலாம், ஆனால் ேவறு பல நாடுகளில் அைவ சட்டப்படி ெசல்லாது. 

 
ேகள்வி: னஹதீ ஔஹபூபீசூ ஙடூஞஙூஔளீ கூகீ  தஹமூ ஆட ஙூ◌ சூ ூஙமலூனடீ◌ ெரஹபஹ ஊனூனே ணகூ ஔழற் கூகீமூ ஒரூ 

ஃயஙஹஙூஔ ஃலீழறரூ ணனூனீே ஞம ஈ ரவீகூஔஹயரீ ே ஞம ல்ணூட பூனதூே ண ஊனூற் ஞமூ ணநூதீ  ஈ ஙூஔளீ ே ஞம 

தீ ே ரம் லூ எெணனீமூ ஔஹர் ம் ஞஙூஔளூ ஆரீ நூணஹலூ ஆழே ய ஔரீ தூண்லூ ூஔஹளூளீ ஙூஔளூ ஊனூரஹரூ. தஹனூ 

ல்ணூட பூனதூே ண பண்பூனஹயூவீ ூஙயூெணனூ, ஃழரூ ழலீழஹந  ண்ரனூஔே ல  ூஔஹணூஞழயஹஔ ஆரீ நூணஹரூ. தஹனூ ஊனூந  

ூஙயூம ெழணூடீமூ? 

 

பதில்: இந்தக் ேகாரிக்ைகையப் பற்றி ேமற்பார்ைவயாளர், சட்டப்பூர்வ அல்லது இணக்க அதிகாரிக்கு உடனடியாகத் 

ெதரியப்படுத்தவும். ஒரு தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாரராக, அவர் பதவிக்கு தகுதியான மற்ற விண்ணப்பதாரர்கைளப் 

ேபாலேவ கருதப்பட ேவண்டும். இதுேபான்ற ேகாரல்கைள நாம் மிகவும் கவனமாகக் ைகயாள ேவண்டும், நாம் 

சட்டத்ைத மதிக்க ேவண்டும், நாம் மதிப்பீடுகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும், அேதசமயம் நமது உறவுகைளயும் 

தக்கைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 

 
ஆதரவு நடுவது மற்றும் அரசியல் பங்ேகற்பு 
 

ஆதரவு நடுவது மற்றும் அரசியல் சார்ந்த பங்களிப்புகள் ஆகியவற்ைறக் கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கள் மிகவும் 

சிக்கலானைவயாக இருக்கலாம், நாம் ெதாழில் நடத்தும் பகுதிகள் ஒவ்ெவான்றிலும் இைவ ெவகுவாக 

ேவறுபடலாம். ஆகேவ நாம் நிதி மற்றும் ஆதரவு உள்ளிட்ட நமது பரப்புைர மற்றும் அரசியல் பங்ேகற்பு முயற்சிகைள 

மிகுந்த கவனத்துடன் அணுக ேவண்டும். 

 

இந்த விஷயங்கைளக் ைகயாள குறிப்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கார்ப்பேரட் அலுவலகப் பிரதிநிதியின் எழுத்துப்பூர்வ 

அனுமதியின்றி, எந்தெவாரு அரசாங்கத்துடனும் ஆதரவு நாடுதலில் நாங்கள் ஈடுபடக்கூடாது அல்லது Magna -இன் 

சார்பாக அரசியல் பங்களிப்புகைள (பண நன்ெகாைடகள், ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகள் உட்பட) 

ெசய்யக்கூடாது.  ேமலும் தகவலுக்கு, அரசாங்க விவகாரக் குழு, சட்டம் அல்லது இணக்கத் துைற உறுப்பினர் 

ஒருவைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும் (ேமலும் தகவலுக்கு MagNET -இல் உள்ள ஃயஙஹஙூஔ ல் ழஔஹயஙூஔளூ பக்கத்ைதப் 

பார்ைவயிடவும்). 
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ேகள்வி: ஊஙூஔழ் னூ பீண்ம அே றம் னூ ஔடூஞ்ஞ ழஞ்ழே பபூந்றூகீ  தஔரூபனூர  ஃனீ பண் ூனறீழண்லூ ங்யபமூ ஈ ளூலதீ  

தஔய ஙே ன ஈ றீபூந்ந ரூஔழ் லூ ஐரீ ழே ய ஊந கூகீ  தனூகீ  ூணய்யீமூ, ெபலீமூ ஃழரூ எனூ ஃே ண அணய்கூஔ ெழணூடீமூ 

ஊனூனே ண ல்லகூகீழணறூஔஹஔ ஃழே ய ஔஹந்  ஃ ரீ நூண ஃே ளகூஔ ல் ரீ மூபீ◌ ெரனூ. தஹனூ ஃவூழஹறீ  ூஙயூமறஹபஹ? 

 

பதில்: இல்ைல. ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசாங்க அதிகாரியுடனான இந்த வைகயான சந்திப்பு ெபாதுவாக 

முடிெவடுப்பதில் ெசல்வாக்கு ெசலுத்தும் ேநாக்கத்திற்காக இருக்கும் என்பதால், உள்ளூர் சட்டத்தின் கீழ் இது 

ஆதரவு ெபறுதைல குறிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இந்தச் சிக்கல்கைளக் ைகயாளுவதற்குக் குறிப்பாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கார்ப்பேரட் அலுவலகப் பிரதிநிதியின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி நாம் ஆதரவு ெபறும் எந்தச் 

ெசயலிலும் ஈடுபடக்கூடாது.  

 
ஊழியர்கள், ேமலாளர்கள் என நாம் அைனவரும் ேமக்னாவின் ெவற்றிைய உறுதிெசய்யும் ெபாறுப்ைபப் 

பகிர்ந்துெகாள்கிேறாம் என்பேத நமது ெசயல்பாட்டுத் தத்துவமாகும். இந்தப் ெபாறுப்ைப நிைறேவற்றுவதற்கு நாம் 

எல்லாரும் ஒருைமப்பாட்டுடன் ெசயல்படேவண்டும். நமக்குப் ெபாருந்துகிற சட்டங்கைள நாம் எழுத்துபூர்வமாகவும் 

உணர்வுபூர்வமாகவும் பின்பற்றேவண்டும், இந்த ெநறிமுைறகளின் படி நடக்கேவண்டும், நாம் ெகாடுத்த 

வாக்குகைளக் காப்பாற்றேவண்டும் என்பேத இதன் அர்த்தம். 
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நமது பங்குதாரர்கள் / 
முதலீட்டாளர்கள் 
 
நிதிநிைல அறிக்ைக வழங்குதல் 
 

Magna-இன் நம்பகத்தன்ைம நமது நிதி அறிக்ைககளின் துல்லியத்ைதப் ெபாறுத்தது, ேமலும் நிதிநிைல அறிக்ைக 

ெதாடர்பான அைனத்து ெபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கைளயும் நாம் பின்பற்ற ேவண்டும். நமது நிதிநிைல உள்ளீடுகைள 

நாம் எப்ேபாதும் துல்லியமாகச் ெசய்யேவண்டும். 

 

நமது நிதிநிைல சார்ந்தக் கட்டுப்பாடுகள் நமது அறிக்ைககள் துல்லியமாகவும் சரியான ேநரத்திற்கும் ெவளியாவைத 

உறுதிெசய்யும்வைகயில் கட்டைமக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தவறான அல்லது தவறாக வழிநடத்தக்கூடிய 

உள்ளீடுகளின் மூலம் இந்தக் கட்டுப்பாடுகைள மீறுவதற்கு யாேரனும் நடவடிக்ைக எடுத்தால் அல்லது பிறைர 

நடவடிக்ைக எடுக்குமாறு ஆைணயிட்டால் அதைன நாம் ெபாறுத்துக்ெகாள்ள மாட்ேடாம். அவ்வாறு ெசய்வது நமது 

ேகாட்பாட்டின் கடுைமயான மீறலாகும் மற்றும் கிரிமினல் குற்றமாகவும் இருக்கலாம். 

 
ேகள்வி: தஹனூ ஔட கூ◌ மலூ ந்ய்ல்லூ னட் பீய்◌ ெரனூ. ஙமினதூண்லூ ூனய்ம ஃலல்றஹந  ழளஙூகீதரூ ஆனூழஹயூஸீஔளூ 

னற  ஊனூற் ஞமூ ழநூணந . ஊனூனீே ஞம ெபறஹலரூ ஆழறூே ர  தஹனூ ஃடீதூண ஔஹறஹணூஞ்லூ னண்வீூஙயூம ெழணூடீமூ 

ஊனூரஹரூ. ஔஹயட மூ ஆநூண ஆனூழஹயூஸீஔே ல  ஃடீதூண ஔஹறஹணூஞ்லூ னண்வீூஙயூணஹலூ, தமூமீ ே ஞம த்ண்த்ே ற  

மீ ஞ்வீஔளூ ஆனூனீமூ ங்ரபூனஹஔ ஃே பயீமூ, தபதீ  னஙூகீஔழ் னூ ல்ே றயீமூ ெபமூனடீமூ ஊனூறீ  ஃழரூ ூஙஹனூந ஹரூ. ஃழரூ 

ூஙஹனூந ே ண தஹனூ ந்னூனறூர  ெழணூடீபஹ? 

 

பதில்: இல்ைல. துல்லியமற்ற ேததியிடல் அல்லது ெசலவுகைள தாமதமாக அறிக்ைகயிடுவது இந்த காலாண்டில் 

மிைகப்படுத்தப்பட்ட வருவாய் ஈட்டலுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் அைவ நமது நிதி முடிவுகைள பாதிக்கலாம்.  

அைனத்து நிதித் தகவல்கைளயும் துல்லியமாகப் பதிவு ெசய்யத் தவறுவது, Magna -விற்கு உதவும் ேநாக்கத்துடன் 

ெசய்யப்பட்டாலும், இது இந்தக் ேகாட்பாடு மற்றும் ெபாதுவாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட கணக்குக் ெகாள்ைககைள 

மீறுவதாகும். இைதச் ெசய்யச் ெசான்னால், அைத நாம் மறுக்க ேவண்டுமா. நாம் அெசௗகரியமாக உணர்ந்தால் 

அல்லது நமக்கு ெதாடர்ந்து அழுத்தம் ெகாடுக்கப்பட்டால், உடனடியாக குழுவில் உள்ள நிதி அதிகாரியிடம் அல்லது 

கார்ப்பேரட் அலுவலகம், சட்டம் அல்லது இணக்கத் துைற ஆகியவற்றில் இருக்கும் நிதி அதிகாரியிடம் 

நிைலைமையப் புகாரளிக்க ேவண்டும். MAGNA HOTLINE -ஐப் பயன்படுத்தியும் இந்தச் சிக்கைலப் புகாரளிக்கலாம். 

 

முைறயற்ற பத்திர வர்த்தகம் 

Magna, நமது சப்ைளயர்கள், ேபாட்டியாளர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள் அல்லது வணிக கூட்டாளர்களின் பணியின் மூலம் 

அவர்கைளப் பற்றிய இரகசியத் தகவல்களின் அணுகல் சிலசமயங்களில் கிைடக்கலாம். இந்த உள் தகவல், முதலீட்டு 

ேநாக்கங்களுக்காக இைதப் பயன்படுத்தினால், மற்ற முதலீட்டாளர்கைள விட நமக்கு நியாயமற்ற நன்ைமைய 

அளிக்கலாம். உள்விவரங்களின் படி பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்கள் ேபான்ற பாதுகாப்பு ஆவணங்கைள வாங்குதல் 

அல்லது விற்றல் சட்டவிேராதமானது மற்றும் இதற்கான தண்டைனகள் மிகத்தீவிரமாக இருக்கக்கூடும். எனேவ, 

Magna அல்லது ேவெறாரு நிறுவனத்ைதப் பற்றிய உள்ளக தகவல்கள் நம்மிடம் இருந்தால், அந்தத் தகவல் ெபாதுவில் 

வரும் வைர மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் அைத மதிப்பீடு ெசய்ய வாய்ப்பு கிைடக்கும் வைர அந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு 

ெசய்வதிலிருந்து எங்களுக்குத் தைட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சக பணியாளர்களுடேனா அல்லது Magna க்கு ெவளிேய உள்ளவர்களுடேனா தகவல்கைளப் ெபறுவதற்கு 

அவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்ைல என்றால் அவர்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்ள எங்களுக்கு அனுமதி இல்ைல. இந்தத் 

தைடயானது உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்களுடன் உள் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
ஆனூே ஙஞரூ ஞ்ெயஞ்ஙூ பறூறீமூ ந்லஹகூஃவீடூ  னஹர் ங்ம் லூ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நமது இயக்குநர்கள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் மற்றும் இதர நியமிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு ேமலும் அதிகமான சட்டத் ேதைவகள் உள்ளன. இந்த நபர்கள் 

ேமக்னாவின் பாதுகாப்பு ஆவணங்கைள சில குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் வாங்கக்கூடாது அல்லது விற்கக்கூடாது. 

 
நமது ஆனூே ஙஞரூ ஞ்ெயஞ்ஙூ பறூறீமூ ந்லஹகூ ஃவீடூ  னஹர் ங், இன்ைசடர் டிேரடிங் மற்றும் முைறயற்ற ெவளிப்பாட்ைட 

எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதற்கான வழிகாட்டுதைல வழங்குகிறது. 

 

ெஔளூல் : ஈ ளூலஔ ஃள்கூே ஔஔழ் னூ ஃஞ்பூனே ஞம் லூ, தபதீ  ல்றூனே ந  ஔட் ஙபஹஔ ஃண்ஔய்தூதீளூலதீ  ஊனூறீமூ ஆநூண 

ஔஹறஹணூஞ்லூ தபதீ  றஹனமூ ூணஹவ்லூதீ ே ர  அயூழஹலரூஔளூ ஊண்ரூனஹரூதூணே ண ல்ஞ ஃண்ஔபஹஔ ஆரீ கூகீமூ ஊனூறீமூ 

தஹனூ ஃள்ெழனூ. தபதீ  ஔஹறஹணூடீ ழரீ ழஹே ம தஹமூ ன◌ யஙூஔபஹஔ ஃள்ல்கூகீமூ மீ னூ Magna னஙூகீஔே ல  

ழஹஙூகீபஹறீ  ஊனூ ஙெஔஹணய்ம் ஞமூ தஹனூ கு ரறஹபஹ? 

 

பதில்: இல்ைல. உள்ளக தகவல்கைள நமக்காகேவா அல்லது நம் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் உட்பட 

மற்றவர்களின் நலனுக்காகேவா பயன்படுத்துவது, நமது ேகாட்பாடுகளுக்கு முரணானது மற்றும் சட்டவிேராதமானது. 

 

ெபாது ெவளிப்பாடுகள் 
 

ஒரு ெபாது நிறுவனம் என்ற முைறயில், நமது ெபாது ஆவணங்களில் முழுைமயான, துல்லியமான மற்றும் சரியான 

ேநரத்தில் தகவல்கைள வழங்குவதற்கான ெபாறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. இந்தப் ெபாறுப்ைப நாம் மிகவும் தீவிரமாக 

எடுத்துக்ெகாள்கிேறாம், நமது ெதாழில், ெசயல்பாடுகள் மற்றும் நிதிநிைல ேபான்றவற்ைற ெவளிப்படுத்துவது 

சம்மந்தமான அைனத்துச் சட்டங்கைளயும் பின்பற்றுவதற்கு நாம் உறுதி பூண்டுள்ேளாம். இந்த சிக்கலான சட்டத் 

ேதைவகளுக்கு இணங்க, நாங்கள் மூத்த நிறுவன நிர்வாக அதிகாரிகள் அடங்கிய கார்ப்பேரட் ெவளிப்படுத்தல் 

குழுைவ நிறுவியுள்ேளாம். 

 
ஊடகங்களிடம் அல்லது பங்குதாரர்களிடம் ேபசுவதற்கு அல்லது எந்தவிதமான ெபாது ெவளிப்பாட்ைடயும் 

நிகழ்த்துவதற்கு அதிகாரம் ெபற்ற எந்த ஒரு ஊழியரும் ெபாருந்துகிற பாதுகாப்பு ஆவணச் சட்டங்கள் மற்றும் 

தமூமீ ே ஞம த்றீழந  ூழழ் பூனடீதூதீணலூ ூஔஹளூே ஔ அ◌ மழறூறீகூகீ  ஆட ஙூஔ ெழணூடீமூ. 

 
ேமலும் விவரங்களுக்கு நமது ூனஹதீ  ூழழ் பூனடீதூதீணலூ ூஔஹளூே ஔே ம காணுங்கள். 
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நமது ஊழியர்கள் 
 

 

சர்வேதச நிறுவனமான ேமக்னாவின் பலங்களில் ஒன்று நமது ஊழியர்கள் பன்முகத்தன்ைமேயாடு இருத்தல். எனேவ 

ெவவ்ேவறு பின்னணிகள், திறன்கள், மற்றும் கருத்துக்கைளக் ெகாண்டவர்கைள மதிக்கிேறாம் மற்றும் மரியாைத 

அளிக்கிேறாம். 

 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெதாழில்சார் ஆேராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 
 

பாதுகாப்பான மற்றும் சுகாதாரமான சூழ்நிைலகளில் நாம் ேவைல ெசய்வது அவசியம். நமது அைனத்து 

ெசயல்பகுதிகளிலும் மற்றும் விநிேயாகச் சங்கிலிகள் அைனத்திலும் ெதாழில்சார் ஆேராக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் ெபாறுப்புகளில் நாம் ஒரு ெதாழில்துைறயின் முன்ேனாடியாகத் திகழ விரும்புகிேறாம். 

 

ஒவ்ெவாரு ெசயற்பாட்டிற்கும் ஒரு முைறயான மீளாய்வுத் திட்டம் எல்லா ேநரங்களிலும் நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படுவைத உறுதிப்படுத்துவதன் மூலமாக நாம் ெபாருந்தக்கூடிய சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுைறகள் அைனத்துடன் – இணங்குவதற்கும், நமது சப்ைளயர்கள் 

இணங்குவைத உறுதிப்படுத்துவதற்கும் நாம் உறுதிேயற்கிேறாம்.  

 

ஆேராக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான நமது உறுதிப்பாடு நமது உ வ்மரூ ஃண்ஔஹயபூனதூண்யதூண்லீமூ 

நமது ூஙமலூனஹடூடீகூ ூஔஹளூே ஔஔழ் லீமூ விளக்கப்பட்டுள்ளது. நமது அெயஹகூ◌ மமூ, னஹதீஔஹபூபீ பறூறீமூ 

சீறூறீசூசு ளலூ ூஔஹளூே ஔயில் ேமலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு 
 
நாம் நமது ஊழியர்களின் தனியுரிைமகைள மதிக்கிேறாம் மற்றும் அவர்களுைடய தனிப்பட்ட தரவுகைளப் பாதுகாக்க 

உறுதி பூண்டுள்ேளாம். தனிநபர் தரைவ சட்டரீதியாகவும், ெவளிப்பைடயாகவும், நியாயமாகவும் ெசயலாக்குகிேறாம். 

தனிநபர் தரவின் ஒருைமப்பாடு மற்றும் இரகசியத்தன்ைமையப் பாதுகாக்க நியாயமான நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபாம். 

 
ெஔளூல் : தஹனூ பற் ண ழலதூதீ ே ரம் லூ னட் பீய்◌ ெரனூ.  ஙமினதூண்லூ, தமூமீ ே ஞம உ வ்மரூஔளூ ஃே ந ழரீ ே ஞம விடூடீ 

மீ ஔழய்ஔே லதூ ணரீ பஹறீ  ஐரீ  பஹரூகூூஔடூஞ்ஙூ த்றீழந மூ ஊனூற் ஞமூ ெஔடூஞதீ , ஃே ணபூ னமனூனடீதூண் ஃழரூஔளூ ஐரீ  

பீண்ம பரீ தூதீ ழபே ந  னறூள்ம பண்பூபீளூல  ல்ழயஙூஔே ல  ஃழரூஔளீ கூகீ  ஃனீபூபீழஹரூஔளூ.  ஆநூண ல்ழயதூண்னூ முறமூ 

உ வ்மரூஔளூ னறனூூனரகூகு டீமூ ஊனூரஹலீமூ தஹனூ ஃநூணசூ ஙநூே ணபூனடீதூதீணலூ த்றீழந தூண்றூகீ  மீ ஔழய்ஔே லதூ ணய 

பறீதூதீ ல் டூெஞனூ.  தஹனூ ூஙயூணதீ  ஙய்மஹ? 

 

பதில்: ஆம். நமது வீட்டு முகவரிகள் தனிநபர்களின் விவரங்கள் ஆகும், அவற்ைற நியாயமான ெதாழில் மற்றும் 

பணிக்காரணங்களுக்காக அல்லது சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் மட்டுேம ெவளிப்படுத்த ேவண்டும்.  இந்த வழக்கில், 

ஒரு ேசைவைய ஊழியர்களிடம் சந்ைதப்படுத்துதலுக்காக தனிநபர் தரவுகைள ெவளிப்படுத்துதல், ஏற்கக்கூடிய 

காரணம் அல்ல. அவ்வாறு ெசய்வது நமது ேகாட்பாடுகைள மீறுவதாகவும் மற்றும் உள்ளூர் தனியுரிைமச் 

சட்டங்களின்படி அது சட்டவிேராதமாகவும் இருக்கலாம். 
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மனித உரிைமகளுக்கு மதிப்பளித்தல் 
 

ஊழியர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களின் மனித உரிைமகளுக்கு மதிப்பளிப்பது என்பது நமது நியாயமான 

ெதாழில்நிறுவனக் ெகாள்ைகயின் ைமயமாகும். நமக்கு ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து மனித உரிைமச் சட்டங்கள் 

மற்றும் ஒழுங்குமுைறகளுக்கு இணங்க உறுதிேயற்றுள்ேளாம். 
 

நமது ஊழியர்களின் அதிகாரப்பத்திரத்தின் அடிப்பைடயில், நியாயமாக மற்றும் சமமாக நடத்துதல் மீது நாம் நம்பிக்ைக 

ெகாண்டுள்ேளாம். அைனவருக்கும் மதிப்பளிக்கக்கூடிய பணிச்சூழைல உறுதிப்படுத்த உதவும் நன்கு நிறுவப்பட்ட 

துன்புறுத்தல் மற்றும் பாகுபாடு ெகாள்ைககைளயும் மற்றும் தவறான நடத்ைதகைளச் சரிெசய்ய உதவும் புகார் மற்றும் 

விசாரைண நைடமுைறகைளயும் ெகாண்டுள்ேளாம். நமது உள்ளூர் ெகாள்ைககள் பன்முகத்தன்ைமயுடன் 

இருக்கின்றன, அைவ தனிநபர்களின் பழக்கங்கள் மற்றும் நம்பிக்ைககள் மதிக்கப்படுவைத ஊக்குவிக்கின்றன, மற்றும் 

ேதைவப்படுபவர்களுக்கு சட்டரீதியான உதவிகைளயும் வழங்குகின்றன. பணியிடத்தில் நடக்கும் வன்முைறையயும் 

ெகாடுைமப்படுத்தைலயும் தடுக்கும் ெகாள்ைககளும் நம்மிடம் உள்ளன. 

 

நாம் நமது ஊழியர்களுக்கு ேநர்ைமயான பணிபுரியும் நிைலைமைய வழங்குகிேறாம், நமது நிறுவனம் அல்லது 

விநிேயாக சங்கிலியில் அடிைம ெதாழிலாளர்கள், குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் அல்லது கட்டாயத் ெதாழிலாளர்கைளப் 

பயன்படுத்துவைத நாம் ஊக்குவிப்பதில்ைல.  ஐ.நா உலளாவிய மனித உரிைமகள் பிரகடனம், பன்னாட்டு ெதாழிலாளர் 

அைமப்பின் (ஐ.எல்.ஓ) 8 அடிப்பைட மரபுகள், மற்றும் அடிப்பைடகள் ெகாள்கைளகள் மற்றும் ேவைல உரிைமக்கான 

ஐ.எல்.ஓ பிரகடனத்ைத நமது ஈ றஔலஹல்ம ூணஹவ்றஹலரூ ணயத்ே றஔளூ அங்கீகரிக்கிறது. ேதசிய சட்டத் 

ேதைவகளுடன், பாதுகாப்பான மற்றும் மரியாைதயான சூழலில் நியாயமான நிபந்தைனகளின் கீழ் சுதந்திரமாக 

ஒத்துைழப்பதற்கு மற்றும் ேவைல ெசய்வதற்கான நமது ஊழியர்களின் உரிைமைய அங்கீகரிக்கிேறாம், அதற்காக 

ெபாருந்தக்கூடிய ேவைல தரநிைலத் ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்வதற்கும் மற்றும் அைதத் தாண்டிச் 

ெசயல்படுவதற்கும் நாம் முயற்சிக்கிேறாம். 

 

ேமலும் நமது ஊழியர்களின் அதிகாரப்பத்திரத்தின் அடிப்பைடயில், தனிப்பட்ட குணங்கைளக் கருத்தில் ெகாள்ளாமல், 

குறிக்ேகாள் அளவுேகால்கள் மற்றும் உள்ளார்ந்த சமத்துவம் மற்றும் ெவளிப்புற ேபாட்டித்தன்ைமயின் அடிப்பைடயில் 

ஊழியர்களுக்கு நியாயமான ஊதியம் வழங்கும் பாரபட்சமற்ற ஊதிய நைடமுைறகைள கைடப்பிடிப்பதற்கும் நாம் 

உறுதியளிக்கிேறாம். 

நாம் இைணந்து ேவைல ெசய்யும் சப்ைளயர் அல்லது பிற நிறுவனம் ெபாருந்தும் சட்டங்களுக்கு இணங்க 

ேவண்டுெமன எதிர்பார்க்கிேறாம்.  
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ெஔளூல் : தபதீ  ழளஙூகீதரூஔழ் லூ ஐரீ ழரூ கீே ரநூண ழமதீதூ ூணஹவ்றஹலரூஔே லபூ னமனூனடீதூதீ ◌ ரஹரூ ஊனூறீ  தஹனூ 

ஙநூெண◌ கூ◌ ெரனூ. தஹனூ ஊனூந  ூஙயூம ெழணூடீமூ? 

 

பதில்: தவறாமல் ேமற்பார்ைவயாளர், சட்டம், இணக்கம், அல்லது ெகாள்முதல் துைறயிடம் புகார் அளிக்கவும். 

 

ெஔளூல் : தபதீ  டூயஹயூ, ப் சூங்ஔனூ ஃலீழறஔதூண்லூ ஈ ளூல  ஐரீ ழரீ கூகீ  னணல்  ஈ மரூவீ ணரீ ழதீ  னறூள் தஹனூ 

ங்நூண்தூதீகூூஔஹணூடீ ஆரீ கூ◌ ெரனூ. ஆநூணபூ பீண்ம னணல்ம் லூ ஃழரூ தபதீ  ழஞ ஃூபய்கூஔ ழளஙூகீதரூஔளீ ஞனூ 

னட் பீய்ம ெழணூஞ்ம் ரீ கூகீமூ. ஃழளீ கூகீதூ ெணே ழமஹந  ஊலூறஹதூ ணகீண்ஔளீ மூ ஆரீ நூணஹலீமூ, ஃழயதீ  ஆமறஹே ப  

ஔஹயட பஹஔ தபதீ  ஙபூே லமரூஔளூ ங்றரூ ஃூஙௐஔய்மபஹஔ ஈ ட யகூகு டீமூ ஊந  தஹனூ ஔழே றமே ஞ◌ ெரனூ. ஆநூணகூ 

ஔஹயட தூண்றூஔஹஔ ஃநூணபூ னணல்  ஈ மரூே ழ  தஹனூ ஆனூூந ஹரீ ழரீ கூகீதூ ணயறஹபஹ? 

 

பதில்: இல்ைல. நாம் இயலாைம ேபான்ற சட்டரீதியான பாதுகாக்கப்பட்ட பின்னணிகளின்படி பாகுபாடு காட்டாமல் 

அைனவருக்கும் சம முன்ேனற்ற வாய்ப்பிைன வழங்குவதற்கு முயற்சிக்கிேறாம். அவர் அந்த ேவைலக்கான சரியான 

தகுதிகைளக் ெகாண்டிருந்தால் மற்றும் ேவைலயின் அவசியமான கடைமகைளச் சரியாக ெசய்ய முடிந்தால், அவரது 

இயலாைமயின் அடிப்பைடயில் அவருக்கான பதவி உயர்ைவ நாம் கண்டிப்பாக மறுக்கக் கூடாது. 

 

பன்முகத்தன்ைம மற்றும் உள்ளடக்கம் 
 

நமது ஊழியர்கள் நமது உலகளாவிய நிறுவனத்தின் முக்கியப் பங்குதாரர்கள் ஆவர்.  நாம் பலதரப்பட்ட பின்னணிகள், 

பார்ைவகள், திறன்கைளக் ெகாண்ட திறைமகைளக் கவர, பணியமர்த்த, தக்கைவக்க இலக்குக் ெகாண்டுள்ேளாம்.  

நமது ஊழியர்களின் அதிகாரப்பத்திரத்தில் ஆழமாக ேவரூன்றியபடி, நமது ஊழியர்கள் முழுமனதுடன் ேவைலக்கு வர 

ேவண்டும், நமது முக்கிய மதிப்புகைள கைடப்பிடிக்க ேவண்டும், நிைலயான முடிவுகைள அைடயக்கூடிய மற்றும் நமது 

உலகளாவிய பிராண்ைட ேமம்படுத்தக்கூடிய ஓர் பாதுகாப்பான, மதிப்புமிக்க, உள்ளடக்கிய பணியிடத்ைத 

உருவாக்குவைத நாம் இலக்குக் ெகாண்டுள்ேளாம். 

 

ெபாருந்துகின்ற அைனத்து ஊழியர் மற்றும் பணிச்சட்டங்கைளயும் நாம் மதித்து நடக்கிேறாம். உதாரணமாக, 

பாரபட்சம் காட்டுதல் மற்றும் துன்புறுத்துதைலத் தடுக்கும் சட்டங்கள், ேவறுபாடுகளுக்குச் சரியாக இடமளிக்கும் 

சட்டங்கள் ேபான்றைவ. வயது, இனக்குழு, மதம், இனம், நிறம், உடல் அம்சங்கள், பாலினம், பால்ேநாக்குநிைல, பாலின 

அைடயாளம் / ெவளிப்பாடு, ெமாழி ேவறுபாடுகள், குடியுரிைம அல்லது ேதசிய இனம், குடும்ப அல்லது திருமண நிைல, 

உடல், மன மற்றும் வளர்ச்சித் திறன்கள், சமூகப் ெபாருளாதார நிைல அல்லது சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட பிற 

எந்தெவாரு தனிப்பட்ட பண்புகளின் அடிப்பைடயில் மட்டுமல்லாது இன்னபிற அடிப்பைடகளில் பாகுபாடு காட்டாமல் 

அைனவருக்கும் சம ேவைலவாய்ப்பு மற்றும் ெதாழில்வாழ்க்ைக முன்ேனற்ற வாய்ப்புகைள வழங்க நாம் உறுதி 

பூண்டுள்ேளாம். 

 

கவனமான தகவல் ெதாடர்பு 

பணி இடத்தில் மற்றும் பணி இடத்திற்கு ெவளியிலும் நாம் என்ன எழுதுகிேறாம், என்ன ெசால்கிேறாம் என்பைவ 

நம்மிடம் எதிர்பார்க்கப்படும் ேநர்ைம மற்றும் தரங்கைள பிரதிபலிப்பைத நாம் உறுதிெசய்ய ேவண்டும். 

Magna -இன் நற்ெபயைரயும் நமது நற்ெபயைரயும் பாதுகாப்பதற்கு நம்முைடய எழுத்துப்பூர்வமான தகவல் 

ெதாடர்புகள் அைனத்தும் மிகவும் கவனத்துடன், என்ைறக்காவது ஒரு நாள் அது ெபாதுவில் ெவளியிடப்படலாம் என்கிற 
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உணர்வுடன் தயாரிக்கப்பட ேவண்டும். ேபச்சுச் சுதந்திரம் மற்றும் ெதாடர்பு ெகாள்வதற்கான அைனத்து சட்டப்பூர்வ 

உரிைமகைளயும் நாம் ெகாண்டிருக்கும் அேத ேநரம், நாம் நிறுவனத்ைத இழிவுபடுத்தும், சப்ைளயர்கள் அல்லது 

வாடிக்ைகயாளர்கைளச் சிறுைமப்படுத்தும், இரகசியத்தகவல்கைள ெவளிப்படுத்தும் அல்லது Magna -இன் பதிப்புரிைம 

மற்றும் காப்புரிைமகைள மீறும் எைதயும் சமூக ஊடகங்களில் பதிவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்க ேவண்டும். 

ேமலும் ெசய்தி ஊடக நிருபர், துைற வல்லுநர் அல்லது ஒரு பங்குதாரர் Magna ெதாடர்பான விவகாரங்களில் 

ஆேலாசிக்க அல்லது கருத்துக் கூறுமாறு நம்மிடம் ேகட்டால், நாம் கருத்துக் கூறுவதிலிருந்து தவிர்ந்து ெகாள்ள 

ேவண்டும் ேமலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட Magna ெசய்தித் ெதாடர்பாளர்களுக்கு அவர்கைளப் பரிந்துைரக்க ேவண்டும். 

 

நமது ஔழந பஹந  ணஔழலூ ூணஹஞரூபீகூ ூஔஹளூே ஔ, நமது ஙரூழெணங ப் னூந ஞூஙலூ, ஆே ட மமூ பறூறீமூ ஙமுஔ உ ஞஔகூ 
ூஔஹளூே ஔ மற்றும் நமது ூழழ்  உ ஞஔதூ ணஔழலூ ூணஹஞரூபீகூ ூஔஹளூே ஔ ஆகியைவ தகவல் ெதாடர்பு சம்மந்தப்பட்ட 
ேகள்விகளுக்கு தீர்வுகைள நன்கு விளக்கும் பயனுள்ள ஆவணங்கள் ஆகும். 
 

ேகள்வி: ெஂனஸீபீகூ◌ லூ ஊந கூகீ  250 தணூனரூஔளூ ஆரீ கூ◌ ரஹரூஔளூ, ஃண்லூ தபதீ  ஙபூே லமரூஔழ் லூ ஐரீ ழரூ மிணஹந  

ஊந தீ  எபஹறூரஙூஔே ல  ஃவூழபூெனஹதீ  ூழழ் பூனடீதூதீ ெழனூ. ஆணே ந  தஹனூ ஊனூனீே ஞம ூஙஹநூண ெதயதூண்லூணஹனூ 

ூஙயூ◌ ெரனூ, ஊனூனீே ஞம ூஙடூஞ்ஙூஸீ  ணற் பூனடூஞ மீ ே ரம் லூ ஃே பகூஔபூனடூடீளூலதீ  ஆணந ஹலூ ஊனூனீே ஞம 

தணூனரூஔளூ பறூறீமூ கீடீமூனதூண்ந ரூ படூடீமூ ணஹனூ ஆழறூே ர  னஹரூகூஔ ஆமலீமூ. ஆதீ  ஃனீ பண்கூஔபூனடூடீளூலணஹ?  

 

பதில்: இல்ைல. சமூக ஊடகங்களில் இடப்படும் பதிவுகள் எப்ேபாதும் தனிப்பட்ட முைறயில் இருப்பதில்ைல.  

எந்தெவாரு ெபாது மன்றத்திலும் எங்கள் சப்ைளயர்கைள இழிவுபடுத்துவைதத் தவிர்க்க ேவண்டும். நமது சப்ைளயர் 

மீதான இந்தக் குைறயானது இந்த ேகாட்பாடுகைள மீறுவதாக உள்ளது எனில், ேமற்பார்ைவயாளர், சட்டம், 

இணக்கத் துைற அல்லது MAGNA HOTLINE மூலமாக புகார் ெதரிவியுங்கள். பிற குைறகைள MAGNA’S OPEN 

DOOR ெசயல்முைறையப் பயன்படுத்தி தீர்ப்பது சிறந்ததாகும். 

ெஔளூல் : ஆே ட மதூண்லூ ஈ ளூல  ஐரீ  ூஙயூண்தூணஹளூ ஔடூடீே யம் லூ தபதீ  ஙமினதூண்ம த்ண் த்ே ற  ஃள்கூே ஔஔளூ னறூள் 

தீலூர் மபறூர  ல்ழயஙூஔளூ ூழழ் மஹ◌ ம் ரீ பூனே ண தஹனூ ஔணூெஞனூ. ஃநூணசூ ூஙயூண்தூணஹழ் னூ ஆே ட மதூணலதூண்லூ 

ஙய்மஹந  ல்ழயதூே ண கீள்பூந்டூடீ தஹனூ ஐரீ  ஔரீ தூே ண ஊழீ ண ல் ரீ மூபீ◌ ெரனூ. தஹனூ ஃவூழஹறீ  ூஙயூமறஹபஹ? 

பதில்: இல்ைல. இந்தத் துல்லியமற்ற விவரத்ைதப் பற்றி நிறுவனத் தகவல் ெதாடர்பு அல்லது முதலீட்டாளர் ெதாடர்புப் 

பிரிவில் இருக்கும் யாரிடமாவது உடேன ெதரிவிக்க ேவண்டும்.  நாங்கள் எங்கள் வணிகத்ைதப் பற்றி இடுைகயிட்டால், 

நாங்கள் நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்படாத ெசய்தித் ெதாடர்பாளர்களாக ெசயல்படுகிேறாம். 

 

The Magna Hotline 
 

இந்த ேகாட்பாடுகள் அல்லது அதன் ெதாடர்புைடய ெகாள்ைககள் மீறப்படுவது நமக்கு ெதரிய வந்தால், நமது 

ேமற்பார்ைவயாளர், சட்டம் அல்லது இணக்க துைறயிடம் அைதப்பற்றி நாம் ெதரிவிக்கலாம். அந்த நிகழ்ைவப்பற்றி 

Manga Hotline மூலம் www.magnahotline.com என்ற தளத்திலும் புகார் அளிக்கலாம் அல்லது நாம் ெசயல்படும் 

நாடுகளின் கட்டணமில்லா ெதாைலேபசி எண்ைண அந்த இைணய தளத்தில் காணலாம். இந்தச் ேசைவ ஒரு சுயாதீன 

மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறது, இந்த ேசைவ 24 மணிேநரமும் ஆண்டில் 365 நாட்களும் 

கிைடக்கிறது. நம்ைம அைடயாளம் காண முடியாத முைறயில் புகார் அளிக்கலாம் (உள்ளூர் சட்டத்தால் தைட 

ெசய்யப்படாவிட்டால்). உங்களுைடய புகார் சரியாக விசாரிக்கப்படுவதற்கு தயவுெசய்து ேதைவயான அைனத்து 

தகவல்கைளயும் வழங்குங்கள். 

  

http://www.magnahotline.com/
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ெஔளூல் : Magna Hotline -ஏபூ னமனூனடீதூண், ல்ண்மிரலூ கீள்தூதீ  தஹனூ பீஔஹயழ் கூகீமூ ெனஹதீ  ஊனூந  த்ஔழூ◌ ரதீ ? 

 

பதில்: Magna Hotline மூலம் ெபறப்பட்ட அைனத்து அறிக்ைககளும், முதலில் நமது Magna Hotlline நிர்வாகிகளால் 

மதிப்பாய்வு ெசய்யப்படும், விசாரைண ேதைவயா, அதற்கு யார் தைலைம தாங்குவது என்பைத அவர்கள் 

பரிசீலிப்பார்கள்.  நமது விசாரைண நைடமுைறகைளப் பற்றி ேமலும் அறிய, தயவுெசய்து ெநறிமுைறகள் விசாரைணகள் 

பற்றிய எங்கள் ெகாள்ைகையப் பார்க்கவும். 
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நமது வணிகம் 
 
இரகசிய விவரங்கைளப் பயன்படுத்துதல் 
 

மற்ற உடைமகைளப் ேபாலேவ இரகசிய விவரங்களும் நம்முைடய ெதாழிலின் மதிப்பு மிக்க பகுதிகள் ஆகும், 

அவற்ைறப் பாதுகாக்க ேவண்டியது நமது கடைமயாகும், உதாரணமாக நமது நிறுவனம், நமது வாடிக்ைகயாளர்கள் 

மற்றும் சப்ைளயர்கள் ெதாடர்பான ெதாழில் இரகசியங்கள், தனியுரிைம விவரங்கள் மற்றும் அறிவுசார் உைடைமகள். 

நமது ணஔழலூ கீள்தூணலூ பறூறீமூ ே ஔமஹளீ ணலூ ூஔஹளூே ஔமஹந தீ  பல்ேவறு நிைலகளில் இரகசியத்தன்ைமைய 

அைமக்கிறது, ஒவ்ெவான்றிலும் ெவவ்ேவறு நிைலகளில் தகவல்கைள எவ்வாறு ேசமிக்கலாம், நகெலடுக்கலாம், 

பரப்பலாம், பகிரலாம் மற்றும் அழிக்கலாம் என்பதற்கான அதன் ெசாந்த விதிகள் இருக்கின்றன. இரகசியத் தகவைல, 

சட்டப்படி அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வணிக ேநாக்கத்திற்காகத் ேதைவப்பட்டால் ஒழிய, Magna -க்கு ெவளிேய 

உள்ள எவருடனும் பகிரக்கூடாது மற்றும் "ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்" என்ற அடிப்பைடயில் மட்டுேம உள்நாட்டில் 

பகிரப்பட ேவண்டும். 

 
ெஔளூல் : Magna -ஆனூ யஔங்ம ணஔழலூஔே லபூ னஹதீஔஹகூஔ தஹனூ ஊனூந  ூஙயூமறஹமூ? 
 

பதில்: இரகசிய தகவல்கைளப் பாதுகாக்க பல வழிகள் இருக்கின்றன. இரகசிய பதிவுகள் மற்றும் தகவல்கைள மிகவும் 

கவனத்துடன் ைகயாள ேவண்டும், நமது எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கைள கவனிக்காமல் விட்டுச்ெசல்லக் கூடாது, 

குறிப்பாக நீங்கள் பயணம் ெசய்யும்ேபாது அல்லது ெதாழில் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துெகாள்ளும்ேபாது. Magna -

இன் ெதாழில் சார்ந்த விஷயங்கைள ெபாது இடங்களில் விவாதிப்பைதயும் நாம் தவிர்க்க ேவண்டும். உதாரணமாக 

அதிக நபர்கள் உள்ள ஒரு லிஃப்டிேலா விமானத்திேலா நாம் ெதாழிைலப் பற்றிப் ேபசக்கூடாது. MagNET -இல் 

கிைடக்கும் நமது தகவல் நிர்வாகக் ெகாள்ைககள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கைளயும் நாம் நன்கு அறிந்திருக்க ேவண்டும். 

முதலீடுகள் மற்றும் நிறுவன வாய்ப்புகள் 
 

நமது தனிப்பட்ட நலன்கள் Magna -இன் நலன்களுடன் முரண்படும் சூழ்நிைலகள் அல்லது அந்த உணர்ைவத் தரும் 

சூழ்நிைலகைள நாம் தவிர்க்க ேவண்டும்.  உதாரணமாக, நமது பணியின் காரணமாக அல்லது Magna -இன் ெசாத்து 

அல்லது தகவைலப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வணிக வாய்ப்புகைளக் கண்டறிந்தால், இந்த வாய்ப்புகைள நாம் 

தனிப்பட்ட முைறயில் பயன்படுத்தக் கூடாது. தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக Magna வளங்கைளப் பயன்படுத்துவைதயும் 

நாம் தவிர்க்க ேவண்டும். Magna -இன் ேபாட்டியாளராக ஆக்கும் எந்த ஒரு நடவடிக்ைகயிலும் நாம் ஈடுப்படக்கூடாது. 
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ெஔளூல் : தஹனூ ூனஹள்ம் மலூ தீ ே ரம் லூ னட் பீய்◌ ெரனூ. ஊனூனீே ஞம ெழே றம் னூ ஐரீ  னகீண்மஹஔ தஹனூ. ஐரீ  பீண்ம 

னய்பஹறூர  ழஞ்ழே பபூே ன ஈ ரீ ழஹகூ◌ யீளூெலனூ, ஆதீ  ஊஙூஔளூ ழஹஔந  ழஹஞ்கூே ஔமஹலரூஔழ் லூ ங்ற ரீ கூகீ  அரூழபஹஔ 

ஆரீ கூகீமூ ஊனூறீ  த்ே ந கூ◌ ெரனூ.  தஹனூ ஆநூண ழஞ்ழே பபூே ன ஈ ரீ ழஹகூ◌ மணஹலூ, தஹனூ ஃணே ந  ஃழரூஔழ் ஞமூ 

ெதயஞ்மஹஔ ஙநூே ணபூனடீதூணறஹபஹ? 

 

பதில்: கூடாது, நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்வது நமது ேகாட்பாட்ைட மீறியதாகும். நமது ேவைலகளின் ஒரு பகுதியாக 

நாம் உருவாக்கும் எந்த அறிவுசார் ெசாத்தும் Magna -க்கு ெசாந்தமானது. கூடுதலாக, Magna -இல் நமது ேவைலயின் 

ேபாது நிறுவனத்தின் வளங்கைளப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட எந்தெவாரு வடிவைமப்பும், Magna -க்கு ஒரு 

மதிப்புமிக்க ெதாழில் வாய்ப்ைப வழங்க ேவண்டும். நாம் Magna -வின் அனுமதி ெபறாமல் அைத தனிப்பட்ட முைறயில் 

நமக்கு பலன் அளிக்கும் வைகயில் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளக்கூடாது. 

 
ெஔளூல் : தஹனூ ஐரீ  பீண்ம ந்ய்ல்னூ தீ ழகூஔதூே ண ெபறூனஹரூே ழம் டீ◌ ெரனூ, ெபலீமூ ஃதீ  ஃே பமல் ரீ கூகீமூ ஆயணூடீ 

தஹடீஔழ் லூ ஐனூே ர  ெணரூவீ ூஙயூம ெழணூடீமூ. ஃண்லூ ஐரீ  தஹடூஞ்லூ தஹஙூஔளூ ஊஙூஔளூ ந்ய்ே ழதூ ண்ரநூணஹலூ, முதூண 

உ வ்மரூஔளீ கூகீ  (தஹனூ ஈ டூனஞ) ழய்சூ ஙலீே ஔே ம ழளஙூகீமூ. தஹனூ ஊனூந  ூஙயூம ெழணூடீமூ? 

 

பதில்: இந்த தனிநபர் வரிச் சலுைக தகுதி அக்கைற சார்ந்த முரண்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. தனிப்பட்ட நன்ைம 

அளிக்கும் விதத்தில் Magna -இன் சார்பாக நாம் முடிவுகைள எடுக்கக்கூடாது. பிரிைவ எங்கு ஆரம்பிப்பது என்பது 

குறித்து எந்த முடிைவயும் எடுப்பதற்கு முன்,  இது நமது அக்கைற சார்ந்த முரண்பாடு ெகாள்ைகக்கு முரணாக 

இருப்பைத ெவளிப்படுத்தவும், ேமலும் நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலுக்காக காத்திருக்கவும். 

 

தன்ைன ைகயாளுதல் மற்றும் உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்களுடன் பழகுதல் 
 

நமது தனிப்பட்ட ஆர்வங்களும் உறவுகளும் நம்முைடய பணிசார்ந்தப் ெபாறுப்புகளுடன் குறுக்கிடக் கூடாது. எனேவ, 

உறவினர்கள் அல்லது ெநருங்கிய நண்பர்கைள ேமற்பார்ைவயிடுவது, அவர்களுடன் ேநரடி அறிக்ைகயிடும் உறவில் 

இருப்பது அல்லது அவர்களின் ெசயல்திறன் மதிப்பீடு அல்லது இழப்பீட்டில் ெபாருள் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்துவது 

ெபாருத்தமற்றது ஆகும். ஒரு உறவினர் அல்லது ெநருங்கிய நண்பர் அல்லது ஒரு வணிகம் அல்லது நிறுவனத்துடன் 

ஒப்பந்தங்கள் அல்லது பிற வணிக உறவுகளில் பணியமர்த்துதல், மதிப்பீடு ெசய்தல், நிதி வழங்குதல் அல்லது 

ஒப்பந்தங்களில் நுைழதல் ேபான்ற நிைலயில் இருப்பதும் ெபாருத்தமானதல்ல. இதில் நாம் அல்லது நமது 

உறவினர்கள் அல்லது ெநருங்கிய நண்பர்கள் கனிசமான ஆர்வம் ெகாண்டவர்கள். 

 

குறிப்பாக, நமது உறவினர் அல்லது ெநருங்கிய நண்பரின் நிைல அல்லது நலன்கள் அல்லது ேவறு வணிகம் அல்லது 

நிறுவனத்தில் நாம் அல்லது நமது உறவினர்கள் அல்லது ெநருங்கிய நண்பர்கள் ெகாண்டிருக்கும் குறிப்பிடத்தக்க 

ஆர்வத்தால், நமது பணி முடிவுகள் பாதிக்கப்படலாம் அல்லது பாதிக்கப்படுவது ேபால் ேதான்றினால், நாம் கண்டிப்பாக 

அக்கைற சார்ந்த முரண்பாடுகள் குறித்த நமது ெகாள்ைகயின்படி அந்தச் சூழ்நிைலகைள ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். 

அத்தைகய பரிவர்த்தைனகள் மற்றும் முடிவுகள் அைனத்தும் நியாயமான மற்றும் ெவளிப்பைடயான முைறயில் 

எடுக்கப்படுவைத உறுதி ெசய்வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்படும் எந்தெவாரு நடவடிக்ைககளுக்கும் நாம் இணங்க 

ேவண்டும். 
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ெஔளூல் : தஹனூ ூஔஹளூமீ ணலூ ந்ய்ல்லூ ூஔஹளூமீ ணலூ ூஙயூயீமூ னட் ம் லூ ஆரீ கூ◌ ெரனூ. தமூமீ ே ஞம ழளஙூகீதரூ 

த்றீழந ஙூஔழ் னூ ஐனூள்லூ ல்றூனே ந  ந்ய்ல்னூ ணே றழயஹஔ ஊனூனீே ஞம பே ந ல்  ஙமினதூண்லூ ெழே றகூகீ  

ெஙரூநூதீளூலஹரூ. இது ஃகூஔே ர  ஙஹரூநூண மீ யணூனஹடாகுமா? 

 

பதில்: ஆம். உங்கள் மைனவியின் புதிய பதவி உங்களுைடய ெதாழில் தீர்மானங்கைள பாதிக்கக்கூடும் அல்லது 

மற்றவர்களுக்கு அந்த உணர்ைவத் தரக்கூடும். அக்கைற சார்ந்த முரண்பாடு ெகாள்ைகயின் அடிப்பைடயில் இந்த 

முரண்பாட்ைட நீங்கள் ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். இதன்மூலம் நிர்வாகம் சூழ்நிைலகைள ஆராய்ந்து முரண்பாடுகளுக்கு 

ஏற்ப நடவடிக்ைககைள எடுக்க இயலும். இப்படி ெசய்வதால் Magna -க்கு நீங்கள் உதவுகிறீர்கள், நீங்கேளா உங்கள் 

மைனவிேயா தவறான ெதாழில் நடத்ைதயில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்படுவதிலிருந்து உங்கைள பாதுகாக்கிறது. 

 

ெவளிப் பதவிகள் 
 

ேமக்னா ெவற்றியைடய உதவுவதற்கு நாம் பணி ேநரங்களின்ேபாது நமது முழு ேநரத்ைதயும் முழு கவனத்ைதயும் 

நம்முைடய பணிகளுக்கு தரேவண்டும். எனேவ, Magna -வில் நமது ேவைலகளுக்கு நாம் ெசலவிடக்கூடிய 

ேநரத்ைதயும் கவனத்ைதயும் குைறக்கும் ெவளிப்புறக் கடைமகைள நாங்கள் ஏற்காமல் இருக்கலாம். 

 
ஃகூஔே ர  ஙஹரூநூண மீ யணூனஹடீஔளூ ூஔஹளூே ஔயின்படி ெவளிப்படுத்தப்பட்டு, ேதைவயான அங்கீகாரங்கள் 

ெபறப்படாவிட்டால், Magna உடன் அக்கைற சார்ந்த முரண்பாட்ைட ஏற்படுத்தக் கூடிய அல்லது அத்தைகய 

முரண்பாட்டின் ேதாற்றத்ைத ஏற்படுத்தக்கூடிய ஊதியம் தரப்படும் அல்லது ஊதியம் தரப்படாத பதவிகைள 

ஏற்றுக்ெகாள்ள நமக்கு தைட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பரிசுகள் மற்றும் ெபாழுதுேபாக்கு 
 

நமது ெதாழில் கூட்டாளிகள் அைனவருடனும் நம்முைடய உறவானது உறுதிப்பாடு மற்றும் நல்ல ெதாழில் 

தீர்மானத்தின் அடிப்பைடயில் அைமயேவண்டும். இதன் விைளவாக, நாம் பரிசுகள் அல்லது ெபாழுதுேபாக்ைக 

வழங்கினால் அல்லது ெபற்றால் (அது எந்த மதிப்பிலும் இருக்கலாம்), நியாயமான டீலிங் மற்றும் Magna -க்குப் 

பயனளிக்கும் முடிவுகைள எடுப்பதில் நமது உறுதிப்பாட்ைட நாம் சமரசம் ெசய்து ெகாள்ளாமல் அல்லது சமரசம் 

ெசய்வது ேபால் பாவிக்காமல் கவனமாக இருக்க ேவண்டும். 

 
வாடிக்ைகயாளர்கள் அல்லது வழங்குநர்களுடன் நாம் ெகாண்டிருக்கும் ெதாழில் உறவில் அவ்வப்ேபாது ெதாழில் 

சார்ந்த பரிசுகள் அல்லது ெபாழுதுேபாக்குகள் ஆகியவற்ைற ெகாடுப்பதும் ெபறுவதும் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுகிறது, 

ஆனால் இந்தப் பரிசுகளும் ெபாழுதுேபாக்கும் நியாயமானைவயாக, எப்ேபாதாவது தரப்படுபைவயாக, மற்றும் 

அடக்கமான மதிப்புைடயதாக இருக்கேவண்டும். நாம் வழங்குகிற ஏதாவது ஒரு பரிேசா அல்லது ெபாழுதுேபாக்கு 

அம்சேமா நமது ெசலவு அறிக்ைககள் மற்றும் Magna -இன் ஆவணப் புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகளில் துல்லியமாகவும் 

ெவளிப்பைடயாகவும் பதிவுெசய்யப்பட ேவண்டும். 

 
அதிகரித்துவரும் சட்ட ஆபத்துகள் காரணமாக, அரசுஅலுவலர்களுடன் பழகும்ேபாது நாம் எல்லாரும் கூடுதல் 

கவனத்துடன் இருக்கேவண்டும். அரசு அதிகாரிகளுக்கு பரிசுகள் அல்லது ெபாழுதுேபாக்கு அம்சங்கள் வழங்குவதற்கு 

எழுத்து மூலம் ஒப்புதல் ெபற ேவண்டும். ேதைவயான ஒப்புதல்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவலும், பரிசுகள் மற்றும் 
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ெபாழுதுேபாக்கு பற்றிய கூடுதல் தகவல்கைள, னய்சீஔளூ பறூறீமூ ூனஹழீ தீ ெனஹகூகீகூஔஹந  ூஔஹளூே ஔயில் 

பார்க்கலாம். 

 
ெஔளூல் : ஙஹமூந்மனூஜ் பூந்லூ ஊந கூகீபூ ந்ஞ்தூண ஃட்  ல்ே லமஹடீழே ணகூ ஔஹட  தபதீ  ஙபூே லமரூ ஐரீ ழரூ ல் பஹந கூ 

ஔடூஞட மூ பறூறீமூ ணஙூகீமூ ழஙண்ஔே ல  ழளஙூ◌ யீளூலஹரூ. ஆதீ  ஃனீ பண்கூஔபூனடூடீளூலணஹ? 

 

பதில்: இல்ைல. நமது வணிக முடிவுகள் எப்ெபாழுதும் Magna -இன் சிறந்த நலன்கைள மட்டுேம கருத்தில் 

ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். இந்த ஆடம்பரமான பரிைச ஏற்றுக்ெகாள்வது எதிர்கால ெகாள்முதல் முடிவுகளில் அந்த 

சப்ைளயைர நாம் ஆதரிக்கிேறாம் என்ற எண்ணத்ைத ஏற்படுத்தலாம். நியாயமான, எப்ேபாதாவது தரப்படுகிற மற்றும் 

மிதமான மதிப்ைபக் ெகாண்ட ெதாழில் பரிசுகள் மற்றும் ெபாழுதுேபாக்குகைள மட்டுேம நாம் ஏற்றுக்ெகாள்ளலாம். 

சந்ேதகம் இருந்தால், சட்டம் அல்லது இணக்க துைறயுடன் சரிபார்த்துக் ெகாள்ளவும். 

 
ெஔளூல் : ஔஞநூணசூ ங்ற  அணூடீஔழ் லூ னறமீ ே ர  ஊனூனீே ஞம ந்ய்ல்லூ சீறூறீசூசு ளலூ ணட் கூே ஔஔே ல  தஞதூண்ம ஒரூ 

ஃயசீதூ ணட் கூே ஔமஹலரீ கூகீ  ஃடீதூண பஹணமூ கீளநூே ண ந்ரகூஔபூெனஹ◌ ரதீ . தஹனூ ஃழரீ கூகீ  ஐரீ  னஹடூஞ்லூ 

ல்ஸீ◌ ே ம னய்ஙஹஔ ஃழ் கூஔ ல் ரீ மூபீ◌ ெரனூ. ஆணறூகீ  ஃனீ பண் ஈ ணூஞஹ? 

 

பதில்: அரசு அதிகாரிகளுக்கு ஒரு பரிைச அல்லது ெபாழுதுேபாக்ைக வழங்குவதில் கூடுதல் கவனம் ேதைவ மற்றும் 

நமது னய்சீஔளூ பறூறீமூ ூனஹழீ தீ ெனஹகூ◌ றூஔஹந  ூஔஹளூே ஔம் னூ அடிப்பைடயில் முன் அனுமதி ெபற ேவண்டும். ேமலும் 

தகவலுக்கு, சட்ட அல்லது இணக்கத் துைறைய கலந்தாேலாசிக்கவும்.  
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கூடுதல் ஆதாரங்கள் 
 

ஏேதனும் ேகள்விகள் இருந்தால் அல்லது நமது நன்னடத்ைத மற்றும் ெநறிமுைறக் ேகாட்பாடுகள் பற்றி ேமலும் தகவல் 

ேதைவப்பட்டால், நாம் சட்டத் துைற அல்லது Magna -இன் ெநறிமுைறகள் மற்றும் சட்டத் இணக்கத் துைற 

உறுப்பினைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம். இணக்க குழு உறுப்பினர்களின் பட்டியைல magna.com  அல்லது MagNET -

இல் இருக்கும் ூதள்மீ ே ரஔளூ பறூறீமூ ஙடூஞ ஆட கூஔமூ பக்கத்தில் பார்க்கலாம். 

 

 

 

  

https://magna.com/
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ெசாற்களஞ்சியம் 
பண்பூபீளூல  ூனஹரீ ளூ ஊதீ வீமூ: பணம் (அல்லது பரிசு அட்ைடகள் ேபான்ற பணத்திற்கு சமானமானைவ), பரிசுகள், 
ெதாண்டுக்கான நன்ெகாைடகள், உணவு, பயணச் ெசலவுகள், நிகழ்வு நுைழவுச் சீட்டுகள் அல்லது பிற 
ெபாழுதுேபாக்கு, கல்விச் ெசலவுகள், தள்ளுபடிகள், சலுைககள், எதிர்கால ேவைலவாய்ப்பு வாக்குறுதிகள், ஒரு 
நிறுவனத்தின் பங்குகள் ேபான்ற பல வடிவத்ைத இது எடுக்கலாம். 

றஞூஙமூ: ஒரு வைகயான முைறயற்ற கட்டணம். லஞ்சம் என்பது ஒருவருக்கு அவர்களின் தனிப்பட்ட நலனுக்காக 
ெகாடுக்கப்படும் அல்லது வழங்கப்படும் மதிப்புமிக்க ஒன்றாகும், இது அவர்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அைமப்பின் 
சார்பாக Magna -க்கு நன்ைம அல்லது பலன் வழங்க எடுக்கப்படும் (அல்லது எடுக்கப்படாத) நடவடிக்ைக அல்லது 
முடிைவ பாதிக்கும் முயற்சியாக கருதப்படலாம்.  

ஆட கூஔமூ: சட்டம், இந்த ேகாட்பாடுகள் மற்றும் நமது ெகாள்ைககள் அைனத்ைதயும் அதன் ெசால் மற்றும் 
ெசயலின்படி பின்பற்றுதல் 

அக்கைற சார்ந்த முரண்பாடு: ெபாதுவாக, அக்கைற சார்ந்த முரண்பாடு என்பது Magna -இன் வணிக தீர்மானம் 
ஒன்ைற எடுக்கிற அல்லது அதன் மீது தாக்கத்ைத உண்டாக்குகிற முடிைவ நாம் எடுக்கும்ேபாது, அது நமது 
தனிப்பட்ட ஆர்வங்கள் (அல்லது நீங்கள் ெதாடர்புைடய அல்லது தனிப்பட்ட உறைவக் ெகாண்ட ஒருவரின் 
நலன்கள்) Magna -இன் ஆர்வங்களிலிருந்து மாறுபடும் சூழ்நிைலைய குறிக்கிறது. 
 
ஊழ் ணஹகூஔலூ (ஃலூறதீ  "ஊணூே ட பூ னே ங") ூணஹே ஔ: ஒரு வைகயான லஞ்சம், Magna சட்டப்பூர்வமாக உரிைம 
ெபற்ற வழக்கமான ேசைவகள் அல்லது தீர்மானங்கைளப் ெபறுவதற்காக ெபாதுவாக கீழ்மட்ட அரசு அதிகாரிகளுக்கு 
வழங்கப்படுகிறது. 
 
தனூந மூந்கூே ஔ: ேநர்ைமயான மற்றும் உளப்பூர்வமான ேநாக்கத்துடன். 

ஃயசீ  ஃண்ஔஹய்ஔளூ: ஒரு அரசாங்கம், ஒரு துைற அல்லது ஏேதனும் ஒரு ெபாது சர்வேதச ஏெஜன்சியின் அதிகாரி 

அல்லது ஊழியர், அல்லது அரசாங்கம், ஒரு துைற அல்லது ெபாது சர்வேதச ஏெஜன்சியின் சார்பாக அதிகாரப்பூர்வ 

நிைலயில் ெசயல்படும் நபர்கள் அைனவருேம நமது நைடமுைறகளின் படி அரசு அதிகாரிகளாகக் 

கருதப்படுகிறார்கள். 

ஈ ளூலஔ ணஔழலூ: முதலீட்டாளர்கள் அல்லது ெபாதுமக்களுக்குத் ெதரியாத ஒரு விவரம், இந்த விவரம் 

ெதரியவந்தால் ஒரு நிறுவனம் அல்லது அதன் பங்கு அல்லது பத்திரத்தின் மதிப்ைப பற்றிய அவர்களுைடய பார்ைவ 

குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாறக்கூடும். உதாரணமாக, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ைகயகப்படுத்துதல் அல்லது இைணப்பு, 

மூத்த ேமலாளர்கள் குழுவில் மாற்றங்கள், குறிப்பிடத்தக்க வழக்கு அல்லது ெதாழிலாளர் பிரச்சைனகள். 

ே ஔயுடூடீ: ஒரு வணிக ஏற்பாட்ைடச் ெசய்வதற்கு அல்லது ேமம்படுத்த ஒரு தனிப்பட்ட ெவகுமதியாக ஏற்கனேவ 
ெசலுத்தப்பட்ட அல்லது ெசலுத்த ேவண்டிய பணத்ைத திரும்பப் ெபறுவதுமான லஞ்சத்தின் ஒரு வடிவமாகும். 

அணயவீ தஹடீணலூ: அரசாங்கத்தின் எந்த மட்டத்திலும் உள்ள அரசாங்க அதிகாரிகளுடனான ெதாடர்புகள், ெபாது 
அலுவலகத்திற்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட தனிநபர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் 
உட்பட, முடிெவடுப்பைத ஊக்குவிக்கும், எதிர்க்கும் அல்லது ேவறுவிதமாக ெசல்வாக்கு ெசலுத்தும் ேநாக்கம் 
ெகாண்டது. 

ணற் பூனடூஞ ணயவீஔளூ:  அைடயாளம் காணப்பட்ட அல்லது அைடயாளம் காணக்கூடிய நபர் ெதாடர்பான தகவல். (i) 
அவர்களின் ெபயர், அைடயாள எண் அல்லது இருப்பிடத் தரவு அல்லது (ii) அவர்கள் குறித்த சமூக அல்லது நிதி 
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விவரங்கைள ெவளிப்படுத்தும் காரணிகள் ேபான்ற ஒரு அைடயாளங்காட்டிையக் குறிப்பதன் மூலம் ேநரடியாகேவா 
அல்லது மைறமுகமாகேவா அைடயாளம் காண முடிந்தால், ஒரு நபர் அைடயாளம் காணப்படலாம். 

ணற் பூனடூஞ ணயே ழ  ூஙமறஹகூகீழதீ : தனிப்பட்ட தரைவச் ேசகரித்தல், பதிவு ெசய்தல், ஒழுங்கைமத்தல், 
கட்டைமத்தல், ேசமித்தல், மாற்றுதல், பயன்படுத்துதல், ெவளிப்படுத்துதல், அழித்தல் அல்லது நீக்குதல் உட்பட 
தனிப்பட்ட தரவுகளுடன் ெசய்யப்படும் எந்தெவாரு ெசயல்பாடு(கள்). 

ஈ ரல் ந ரூஔளூ ஃலூறதீ  ூதரீ ஙூ◌ ம தணூனரூஔளூ: கணவன்/மைனவி, உடன் வசிப்பவர், குழந்ைத, ெபற்ேறார், தாத்தா, 
பாட்டி, ேபரன், ேபத்திகள், உடன் பிறந்ேதார், அத்ைத, மாமா, மருமகன், மருமகள், மாமனார், மாமியார், ஒன்றுவிட்ட/ 
தத்ெதடுத்த/ வளர்த்த உறவுகள், உங்கள் வீட்டில் வசிக்கிற, உங்களுடன் குடும்ப உறவுெகாண்ட நபர்கள் மற்றும் 
ேவைலக்கு ெவளிேய நீங்கள் பழகுகிற நண்பர்கள் இதில் அடங்குவார்கள். 

கீள்பூந்ஞதூணகூஔ அரூழமூ: பின்வரும் சூழ்நிைலகளில் ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தில் குறிப்பிடத்தக்க ஆர்வம் 
ெகாண்டிருப்பதாகக் கருதப்படும்: (i) அவர் ேநரடியாக அல்லது மைறமுகமாக அந்நிறுவனத்தின் பங்குகளில், 
ெசாத்துகளில் அல்லது பிற ஆர்வங்களில் பத்து (10%) அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட சதவிகிதத்ைதக் கட்டுப்படுத்துகிறார்; 
(ii) தனது ெமாத்த மதிப்பில் பத்து சதவிகிதம் (10%) அல்லது அதற்குேமல் அந்நிறுவனத்தில் முதலீடு ெசய்திருக்கிறார்; 
(iii) அந்த நிறுவனத்தில் தைலைமப் ெபாறுப்பில் இருக்கிறார்; அல்லது (iv) Magna உடனான அந்நிறுவனத்தின் ெதாழில் 
உறவால் ேநரடியாகப் பலன் ெபறுகிறார். 

முனூரஹமூ ணயபூந்ந ரூ: Magna -க்கு ெவளிேய இயங்கும் ஒரு நபர், நிறுவனம் அல்லது ெதாழில் அைமப்பு. 

 
முதலில் இயற்றப்பட்டது: ேம 1, 2016 
நடப்புப் பதிப்பு: ேம 1, 2022 
அடுத்த மதிப்பாய்வு: Q2 2025 
ெவளியிட்டவர்கள்: ெதாழில் ஒழுக்கம் மற்றும் சட்ட இணக்க பிரிவு 
அனுமதி வழங்கியது: இயக்குநர் குழு  
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