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எைிர்த்ைாக்குைல் ைடுப்புக் நகாள்தக
எைிர்த்ைாக்குைல் நைாடர்பான பயம் இல்லாமல் எந்ை சட்டப்பூர்வமான
மற்றும் அறநநறிப் பிரச்சதனகதையும் எழுப்புவைற்கான
கலாச்சாரத்தை ஆைரிப்பைற்கு Magna உறுைியைிக்கிறது. Magna,
அத்ைதகய பிரச்சதனகதைத் நைரியப்படுத்துவைற்காக அைன்
பணியாைர்களுக்கும் மற்ற பங்குைாரர்களுக்கும் பலவதக வழிகதை
வழங்குவதைாடு, அத்ைதகய பிரச்சதனகதை தநர்தமயாகவும் நல்ல
நம் பிக் ககய ோடும் எழுப்பக்கூடிய பணியாைர்களுக்கும் மற்ற
பங்குைாரர்களுக்கும் எைிரான ைாக்குைல்கதையும் ைதடநசய்கிறது.
இக்நகாள்தகயானது, Magna International Inc. மற்றும் அைன் அதனத்து
இயக்கக் குழுக்கள், துதறகள், கூட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் மற்ற
சர்வதைச நசயல்பாடுகளுக்கும் (கூட்டாக “Magna”) நபாருந்துகிறது.
பணியாைர்கள், அைிகாரிகள், இயக்குனர்கள், ஆதலாசகர்கள் மற்றும்
முகவர்கள் ஆகிதயார் உட்பட Magna வின் சார்பாக நசயல்படும்
அதனவருக்கும் இக்நகாள்தக நபாருந்துகிறது.
அறிமுகம்
சட்டரீதி ோன மற் றும் நநறிமுகற சோர்ந்த குகறகள் அகட ோளம் கோணப்பட்டு
விகரவோக தீர்க்கப்பட யவண்டி து அவசி மோகும் . எந்ை பயமும் இல்லாமல் சட்ட
மற்றும் அறநநறிப் பிரச்சதனகதை நமது பணியாைர்கள் மற்றும் மற்ற பங்குைாரர்கள்
அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு பணிச்சூழதல Magna ஆைரிக்கிறது (இைில் ைண்டிக்கப்படுைல்,
விலக்கப்படுைல், பைவிக்குதறக்கப்படுைல், இதடநீக்கம் நசய்யப்படுைல்,
அச்சுறுத்ைப்படுைல் அல் லது துன் புறுத்தப்படுதல் தபான்றதவ அடங்குகிறது).
தநர்தமயாகவும் நல்ல நம் பிக்ககயுடனும் சட்ட மற்றும் அறநநறிப் பிரச்சதனகதைத்
நைரிவிப்தபாருக்கு எைிரான எைிர்த்ைாக்குைதல Magna சகித்துக்நகாள்வைில்தல.

ைரநிதலகள்
சட்ட மற்றும் அறநநறிப் பிரச்சதனகள் நைாடர்பான எந்ை நம்பகமான பிரச்சதனகதையும்
நைரிவிக்கும்படி ைனது பணியாைர்கள் மற்றும் மற்ற பங்குைாரர்கதை Magna
உற்சாகப்படுத்துகிறது. அத்ைதகய பிரச்சதனகதை உடனடி ோக முதறயாக
உறுதிநச ் வது உண்தமநிதலகதை "ஆரம்பநிதலயிதலதய" கண்டறிந்து ஏதைனும்
பாைிப்புகள் ஏற்படுவதைக் கவனித்து சரிநசய்வைற்கு Magna ைன்முதனப்பாகச் நசயல்பட
சிறப்பான வாய்ப்ப அைிக்கும்.
யநர்தமயாகவும் நல்ல நம் பிக்ககயுடனும் சட்டரீதி ோன மற் றும் நநறிமுகற சோர்ந்த
பிரச்சதனகதைத் நைரிவிப்தபாருக்கு எைிரான எைிர்த்ைாக்குைதல Magna
சகித்துக்நகாள்ைாது. அத்தகக குகறகள் , அல் லது ஒரு நபருக்கு எதிரோக பழிவோங் கும்
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எந்தநவோரு நச லும் நச ் பவகரைடுக்கிற அல்லது மட்டுப்படுத்துகிற முயற்சிகள்
சகித்துக் நகாள்ைப்படாது, தமலும் எந்ைநவாரு ைாக்குைலும் ைீவிரமான பிரச்சதனயாக
எடுத்துக்நகாள்ைப்பட்டு, பணியில் இருந்து விலக்குைல் உள்ைிட்ட ஒழுக்க
நடவடிக்தககள் ஏடுக்கப்படலாம்.
Magna Hotline, தமற்பார்தவயாைர் அல்லது தமலாைர், அல்லது மனிை வைத் துதறயின்
உறுப்பினர், சட்ட ஆதலாசகர், அறநநறிகள் & சட்ட இணக்கநிதலத் துதற, உள் ைணிக்தக
அல்லது மற்ற ைகுந்ை முதறகள் ("அறிவிக்கும் வழிகள்") மூலம் நப ர் குறிப் பிடோத
வககயில் எழுப்பப்படும் சட்டரீதி ோன மட்டும் நநறிமுகற சோர்ந்த பிரச்சதனகள்
அல்லது வழங்கப்படும் அறிக்தககள் (நபயருடன் அல்லது நபயரின்றி) அதனத்துக்கும்
இக்நகாள்தக நபாருந்துகிறது.

எைிர்த்ைாக்குைலின் உைாரணங்கள்
எைிர்த்ைாக்குைல் பல வடிவங்கைில் இருக்கலாம், நுட்பமான நடவடிக்தக உட்படலாம்.
சந்தைகிக்கக்கூடிய எைிர்த்ைாக்குைல் சம்பவங்கள் கீ தழ பட்டியலிடப்பட்ட்ட முதறகள்
ஒன்தறப் பயன்படுத்ைி நைரிவிக்கப்பட தவண்டும் (கீயேயுள் ள "பிரச்சதனகதைத்
நைரிவித்ைல்" என் னும் பிரிவில் பார்க்கவும்). எைிர்த்ைாக்குைலின் உைாரணங்கைில்
உள்ைடங்கக்கூடியதவ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

பணிகள் அல்லது மணிதநரங்கள் குதறப்பு, தசர்ப்பு அல்லது மாற்றம்
பணியாைதரச் சங்கடப்படுத்தும் அல்லது அவமானப்படுத்தும் தநாக்கத்ைில்
நசால்லால் அல்லது நசயலால் காயப்படுத்துைல்
உடல்ரீைியாகக் காயப்படுத்துைல் அல்லது அச்சுறுத்துைல்
பணிநீக்கம், பைவிப்பறிப்பு அல்லது அைற்கான அச்சுறுத்ைல்கள்
பைவிஉயர்வு மறுப்பு, ஊைிய உயர்வு மறுப்பு, பணி வழங்கல் மறுப்பு, பணி
இடமாற்றம் மறுப்பு அல்லது கூடுைல் பணிவாய்ப்புகள் மறுப்பு
Magna வின் பணியாைர் அட்டவதணக்கு அல்லது Magna வின் இயக்கக்
தகாட்பாடுகளுக்கு எைிரான பிற நசயல்பாடுகள்

மனிைவை ைீர்மானங்கள் மற்றும் ஒத்துதழப்பு
எைிர்த்ைாக்குைலாக இல்லாை நியாயமான வணிகக் காரணங்கள் அடிப்பதடயில்
(உதோரணமோக, ஒப்பந்ை அத்துமீ றலின் அடிப் பகடயிலோன பணி ோளர் தீர்வு) மனிைவை
ைீர்மானங்கதை எடுப்பைற்கு Magna தவத் ைடுக்கும்படி இந்ைக் நகாள்தகயில் எதையும்
அர்த்ைம் நசய்துநகாள்ைக்கூடாது.
சட்டப்படியான மற்றும் அறநநறிப் பிரச்சதனகளும் விசாரதணகளும் பல்தவறு
விைங்கைில் எப்தபாதும் சிக்கலானதவதய. முக்கியமாக அத்ைதகய பிரச்சதனகள்
மற்றும் விசாரதணகள் நைாடர்பாக நைாடர்புநகாள்ைப்படக்கூடிய அதனத்துப்
பணியாைர்கள் மற் றும் மற் ற பங் குதோரர்களும் முழு ஒத்துதழப்பு அைிக்க தவண்டும்,
அைன் மூலம் இந்ை விவகாரங்களுக்கு Magna-வால் முதறயாகவும் சரியாகவும்
பைிலைிக்க தைதவயான ைகவதலப் நபறமுடியும்.

பிரச்சதனகதைத் நைரிவித்ைல்
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எைிர்த்ைாக்குைல் நைாடர்பான பிரச்சதனகள் அல்லது பிற சட்ட அல்லது அறநநறிப்
பிரச்சதனகைானது, அறிவிக்கும் வழிகைில் ஒன்றின் மூலம் நைரியப்படுத்ைப்படலாம்
என்பதுடன் குறிப்பிட்ட காலத்தின் அடிப்பதடயில் பரிசீலிக்கப்படும்.
Magna வில், நமது தமலாைர்களும் தமற்பார்தவயாைர்களும் ைிறந்ை நிதலச்
நசயல்முதறதயப் பின்பற்ற தவண்டும் என்று எைிர்பார்க்கிதறாம். Magnaவில் உள்ை
தமற்பார்தவயாைர்கள் மற்றும் தமலாைர்கள் எைிைில் அணுகக்கூடியவர்கைாக
இருப்பதை உறுைிநசய்ய தவண்டும், சட்டப்படியான மற்றும் அறநநறிப் பிரச்சதனகதைத்
ைீவிரமாகக் கருை தவண்டும், தமலும் அத்ைதகய பிரச்சதனகதை சட்டப்படியாக,
அறநநறிகதைாடு, சட்ட இணக்கநிதலதயாடு, மனிை வைம் அல்லது உள் ைணிக்தக
மூலம் முதறயாகக் தகயாள்வைற்கு நன்கு பழக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும். Magna
பணியாைர்கள் மற்றும் மற்ற பங்குைாரர்கள், ைங்கைது பிரச்சதனகள் எடுத்துதரக்கப்படும்
என்பதைப் புரிந்துநகாள்ை தவண்டியது முக்கியமானைாகும். அத்ைதகய பிரச்சதனகள்
ைகுந்ை வககயில் , பரிசீலிக்கப்பட்டு முதறயாகக்
கக ோளப்படுவதும் முக்கியமானைாகும். ஒரு பிரச்சதன முைலில் எழுப்பப்படும் தபாது,
விதரவில் அவ்விவகாரத்தை முதறயாகக் கவனித்து சரிநசய்யும் நபாருட்டு
ைன்முதனப்தபாடு பிரச்சதனதயப் புரிந்துநகாள்ை தவண்டும்.
Magnaவின் அறிவிக்கும் அதமப்புகள் மைிப்பைிக்கப்பட்டு எந்ைக் காரணத்துக்காகவும்
நபோறுத்தமற் ற முகறயில் பயன்படுத்ைப்படாமல் இருப்பைற்கு பணியாைர்களும் மற்ற
பங்குைாரர்களும் எச்சரிக்தகயாக இருக்க தவண்டும். தநர்தமயின்றிதயா ைவறான
தநாக்கங்களுடதனா (எடுத்துக்கோட்டோக, சக ஊழி கர தண்டிப்பதற் கு அல் லது
துன் புறுத்துவதற் கு) அறிக்தககதைப் பைிவுநசய்யும் நபர்களுக்கு பணிநீக்கம் வதரயான
ஒழுங்கு நடவடிக்தக விைிக்கப்படும்.

தமலும் விபரங்களுக்கு:
யமலும் ைகவல் அல்லது ஆதலாசதனக்கு, உங்கைது குழு அல்லது பகுைி சட்ட
ஆதலாசகர், பகுதிஇணக்கநிதல அைிகாரி அல்லது Magnaவின் அறநநறிகள் துதறயின்
துதணத் ைதலவர் மற்றும் ைதலதம இணக்கநிதல அைிகாரி ஆகிதயாதரத்
நைாடர்புநகாள்ைவும்.
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