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இந்த ஆவணம் ொம்கி என்விரொ இன்ஜினியர்ஸ் லிமிரடட்டின் தனிச் ரசாத்தாகும். ொம்கி என்விரொ இன்ஜினியர்ஸ்
லிமிரடட்டின்

எழுத்துப்பூர்வமான

முன்

அனுமதியில்லாமல்

இதனனப்

பயன்படுத்துரவரதா

ரசய்வரதா கடுனமயாகத் தனடரசய்யப்படுகிறது, ரமலும் அது சட்டவிரொதமானது.

அல்லது

நகலாக்கம்

ொம்கி என்விரொ இன்ஜினியர்ஸ் லிமிரடட்
னகயூட்டு எதிர்ப்பு மற்றும் ஊழல்தடுப்புக் ரகாள்னக

1.
ொம்கி

அைிமுைம்
என்விரொ

அறரநறித்

இன்ஜினியர்ஸ்

தெங்களின்படி

லிமிரடட்

இருக்க

(”நிறுவனம்”)

ரவண்டும்

என

தனது

உறுதியாக

ரதாழிலின்

உள்ளது.

எல்லா

அம்சங்களுரம

தன்சார்பாகச்

ரசயல்படும்

சட்ட
தனது

மற்றும்
எல்லாப்

பணியாளர்களும் மற்றும் பிற நபர்களும் இந்த வாக்குறுதினயக் கட்டாயமாகப் பின்பற்ற ரவண்டும் என எதிர்பார்க்கிறது.
இந்த வாக்குறுதிக்ரகற்ப, இந்த ஊழல்தடுப்புக் ரகாள்னகனய (”ரகாள்னக”) நிறுவனம் ஏற்றுக்ரகாண்டுள்ளது. இது, எல்லா
இயக்குநர்கள்,

அலுவலர்கள்,

நபர்களுக்கும்

(இதில்

ரதாழிலாளர்கள்,

ஆரலாசகர்கள்,

முகவர்கள்,

பிெதிநிதிகள்,

அறிவுனெயாளர்கள்,

மற்றும்

மற்றும்

பிற

தற்காலிக

ரதாடர்புனடய

ஊழியர்கனள

நிறுவனத்தின்

அடக்கியிருக்லாம்)

ரபாருந்தும் (ஒட்டுரமாத்தமாக ”நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள்”).
சுருக்கமாக, னகயூட்டு, லஞ்சம், அல்லது எந்த வனகயான ஊழனலயும், அது ரநெடியாக நடந்தாலும் அல்லது மூன்றாம்
தெப்பு வழியாகரவா நடந்தாலும், இந்தக் ரகாள்னகயால் அல்லது சட்டத்தினால் ரவளிப்பனடயாகத் தடுக்கப்பட்டாலும்
இல்லாவிட்டாலும்
அல்லது

அனத

நிறுவனம்

தக்கனவப்பதற்காக

ரபாழுதுரபாக்கு உட்பட)

யார்

சகித்துக்

ரகாள்ளாது.

ஒருவருக்கும்

எந்த

எனதயும் ரகாடுக்க அல்லது

ஒரு

ஒரு

ரதாழில்

மதிப்பிலான

சாதகத்னத

வழங்க நிறுவனத்தின்

தவறான

(பரிசுகள்,

முனறயில்

விருந்ரதாம்பல்,

ரபற

அல்லது

ஊழியர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்னல.

அரதரபான்று, நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் அத்தனகய தவறான வழங்கல்கனளப் ரபறரவா, ரகட்கரவா கூடாது.
இந்தக் ரகாள்னகயும்

இங்குள்ள அகக்

கட்டுப்பாடுகளும்

னகயூட்டு நனடரபறாமல்

தடுக்கும்

வனகயிலும்,

தவறான

ரசயல் நடப்பதுரபான்ற ரதாற்றம் ஏற்படுவனதத் தவிர்க்கும் வனகயிலும், அப்படி எந்த ஒரு நடத்னதயும் ரதரியவந்தால்
உரிய

முனறயில் உடனடியாக திறம்பட விசாெனண ரசய்யவும்

வனகயிலும் வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளன.
நடவடிக்னக

எடுக்கப்படும்,

ஊழல்தடுப்புக்கான
சாத்தியமான

ரபாது

பணியிலிருந்து
வழிகாட்டு

சூழனலயும்

நடவடிக்னக

எடுக்கவும்

நிறுவனத்தினால் இயலும்

இந்தக் ரகாள்னகனய மீ றும் நிறுவனத்தின் எந்த ஒரு ஊழியர்மீ தும் ஒழுங்கு
ரவளிரயற்றுவது

ரநறிகனள

விளக்கவில்னல.

கீ ரழ

எனரவ,

உட்பட்ட

வரும்

இந்தக்

நடவடிக்னககள்

பக்கங்கள்

ரகாள்னகயின்

எனதயும்

விளக்குகின்றன.
ரதனவகள்

ஆனால்,

பற்றி

ஏதும்

எடுக்கலாம்.
ஒவ்ரவாரு
ரகள்விகள்

இருந்தால் நிறுவனத்தின் எந்த ஒரு ஊழியரும் தனலனம இணக்க அலுவலனெத் ரதாடர்பு ரகாள்ள ரவண்டும். 1
2.

கையூட்டும் ஊழலும்

நிறுவனத்தின்

ஊழியர்கள்

திருத்தங்களின்படியும்

இந்தக்

(“POCA”),

திருத்தங்களின்படியும்

(“FCPA”),

ரகாள்னகக்கும்,

அரமரிக்க

யு.ரக

லஞ்ச

அன்னிய

ஒழிப்புச்

இந்திய

ஊழல்

சட்டம்,

ஊழல்

2010

தடுப்புச்

நனடமுனறச்
மற்றும்

சட்டம்,

மற்றும்

அதன்

திருத்தங்களின்படியும்

(“UKBA”),

சட்டம்,

அதன்

1998

1977

மற்றும்

அதன்

ஐரொப்பிய ஒன்றியத்தின் சட்டங்களின்படியும், OECD ரகாள்னகளின்படியும், மற்றும் பிற எந்த லஞ்ச ஒழிப்புச் சட்டங்கள்
அல்லது

நிறுவனத்தின்

ரசயல்பாடுகளுக்குப்

ரபாருந்தும்

ஒழுங்குமுனறகளின்படியும்

(ஒட்டுரமாத்தமாக,

“ABAC

சட்டங்கள்”). முழுனமயாக கட்டுப்பட்டு நடக்க ரவண்டும்.
இந்தக் ரகாளனகயின்கீ ழ், ஒரு ரதாழில் சாதகத்னத தவறான முனறயில் ரபற அல்லது தக்கனவப்பதற்காக எந்த ஒரு

அெசு அதிகாரிக்கும்2 அல்லது எந்த ஒரு வர்த்தக தெப்புக்கும் எந்த ஒரு மதிப்பிலான எனதயும் ரநெடியாகரவா அல்லது
மனறமுகமாகரவா
எனதயும்”

ரகாடுக்க

என்பனத

பெந்த

அல்லது

ரபாருளில்

வழங்க

நிறுவனத்தின்

ரொக்கம்,

குடும்ப

ஊழியர்கள்

அனுமதிக்கப்படுவதில்னல.

உறுப்பினர்களுக்குப்

பரிசுகள்,

கடனன

“மதிப்புமிக்க

மன்னித்துவிடுவது,

கடன்கள், தனிப்பட்ட சகாயங்கள், ரபாழுதுரபாக்கு, உணவுகள் மற்றும் பயணம், அெசியல் மற்றும் இெக்க பங்களிப்புகள்,
ரதாழில்

வாய்ப்புகள்

விளக்கப்பட ரவண்டும்

மற்றும்

மருத்துவ

கவனிப்பு

ஆகியவற்னறயும்

பிறவற்னறயும்

உள்ளடக்கும்

வனகயில்

வழக்கமான அெசு நடவடிக்னககனள வினெவுபடுத்த அல்லது உதவுவதற்காக ஒப்பீட்டளவில்

குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு இல்லாத 'உதவி நல்னககள்” எனப்படும் பணம் ரகாடுப்பதிலிருந்தும் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள்
தனட ரசய்யப்படுகின்றனர்.
எளிய

விதத்தில்

கூற

ரவண்டுமானால்,

லஞ்சங்கள்

அல்லது

அதுரபான்ற

பணம்

ரசலுத்துதல்கள்

அது

அெசு

அதிகாரிக்குக் ரகாடுக்கப்பட்டாலும் அல்லது வாடிக்னகயாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள், பயன்நுகர்ரவார்கள், அல்லது பிற
தனியார் தெப்புகளுக்குக் ரகாடுக்கப்பட்டாலும் அது ஒருரபாதும் அனுமதிக்கப்படுவதில்னல.

அரதரபான்று, நிறுவனத்தின்

ஊழியர்கள் அத்தனகய தவறான வழங்கல்கனளப் ரபறரவா, ரகட்கரவா கூடாது.
1

தனலனம இணக்க அலுவலர் (“CCO”) குறிப்பிடப்பட ரவண்டும்.

CCO நியமிக்கப்படும்வனெ அல்லது CCO பதவி காலியாக இருக்கும்வனெ,

இடர் ரமலாண்னமக் குழு (தற்ரபாது கவுத்தம் ரெட்டி, திரு. ரமணன் மற்றும் சத்யா அடமலா) ஆகிரயார் CCO-வின் பணிகனள
நினறரவற்றுவார்கள்.
2

"அெசு அதிகாரி" என்ற ரசால், அெசாங்க துனற, நிறுவனம் (எ.கா., மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்), அல்லது கருவிகனளக் ரகாண்ட அனனத்து

அலுவலர்கள் அல்லது ஊழியர்கனள உள்ளடக்கியது; ஊழியர்கள் அல்லது நகொட்சி நிறுவனங்களின் பிெதிநிதிகள்; அனுமதி நிறுவனங்கள்; சுங்க
அதிகாரிகள் அெசியல் அலுவலகத்திற்கான ரவட்பாளர்கள்; ரபாது சர்வரதச நிறுவனங்களின் அதிகாரிகள் (எ.கா., ரசஞ்சிலுனவ). அெசுரினம ரபற்ற
அல்லது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பல்கனலக்கழகங்கள், விமான நிறுவனங்கள், எண்ரணய் நிறுவனங்கள், சுகாதாெ பொமரிப்பு வசதிகள் அல்லது பிற
விற்பனனயாளர்கள் ரபான்ற அெசுக்கு ரசாந்தமான அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிக நிறுவனங்களின் அலுவலர்கள் அல்லது பணியாளர்கள்

இதில் அடங்குவர். இந்த நபரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் ரநருங்கிய கூட்டாளிகளான (எ.கா., இந்த பாலிசியின் கீ ழ் தனிப்பட்ட நபருக்கு பரிசாக
வழங்கப்பட்டால், ஒரு அெசு ஊழியரின் உடன்பிறப்பு, மனனவி அல்லது குழந்னதக்கு சிறப்பான பரினச வழங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்னல).
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ொம்கி என்விரொ இன்ஜினியர்ஸ் லிமிரடட்
னகயூட்டு எதிர்ப்பு மற்றும் ஊழல்தடுப்புக் ரகாள்னக

இந்தக் ரகாள்னகயின்கீ ழ் தனடரசய்யப்பட்ட நடத்னதகளின் முழுனமயற்ற பட்டியல் கீ ரழ ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப்

பட்டியல் ஒப்பீட்டு ரநாக்கங்களுக்காக மட்டுரம; இந்தக் ரகாள்னகயின்கீ ழ் தடுக்கப்பட்ட நடத்னதயின் முழுப் பட்டியலாக
அளிக்கப்படவில்னல:
•

இணக்க குனறகனளக் கண்டுரகாள்ளாதிருக்க அல்லது நிர்வாக அபொதங்கள் மற்றும் தண்டங்கனளக் குனறப்பதாகக்
கூறும் வாக்குறுதிகளுக்குக் னகமாறாக வருனகதரும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளுக்கு ரொக்கமளிப்பது,
உணவளிப்பது, அல்லது அவர்களுனடய ரபாக்குவெத்துச் ரசலவுகனள அளிப்பது;

•

உள்ளூர்

சட்டத்தின்கீ ழ்

அனுமதிக்கப்பட்டாலும்கூட

ரசனவ

ஒப்பந்தங்களின்மீ து

உரிய

ரநெத்தில்

பணத்னதச்

ரசலுத்துவதற்குக் னகமாறாக வாடிக்னகயாளர்களுக்கு ரொக்கத்னதரயா அல்லது பரிசுகனளரயா அளிப்பது;
•

ஒப்பந்தப்புள்ளிக்
காெணிகள்

குழுவின்

ரபான்ற

முடிவுகனளப்

வினலப்புள்ளிகள்

பாதிக்கக்கூடிய

சார்ந்த

ரவளியிடப்படாத

ரபாதுரவளிக்கு

வொத

ரதாழில்நுட்ப

தகவனலப்

அல்லது

ரபறுவதற்கு

வர்த்தகக்

பிெதிபலனாக

மாநகொட்சி மன்ற அதிகாரிகளுக்குப் பரிசுகனளயும் ரபாழுதுரபாக்னகயும் அளிப்பது;
•

வரித்

தனடகள்

மற்றும்

ஊக்கஉதவிகள்,

அல்லது

அெசு

ஒப்பந்தங்களுக்காகத்

ரதர்ந்ரதடுப்பதில்

முன்னுரினமயளிப்பது ரபான்ற அெசியல் சகாயங்கள் அல்லது பிற பலன்களுக்குப் பிெதிபலனாக அெசியல் அல்லது
இெக்க நன்ரகானடகனள அளிப்பது;
•

தனலனம இணக்க அலுவலரினால் முன்னரெ ஒப்புதல் ரபற்றாலன்றி அெசு அதிகாரிகளுக்கு அல்லது நிறுவனத்தின்
ரதாழில் கூட்டாளிகளுக்கு பணியினட ரவனல அல்லது ரவனலவாய்ப்புக் ரகாடுப்பது;

•

இன்வாய்ஸ்கனள

உயர்த்திக்

ரகாடுப்பதற்காக,

வழிவனககள்

ரசய்வதற்காக,

பணத்னத

ஒதுக்கி

னவப்பதற்காக,

அல்லது அெசு அதிகாரிகளுக்கு முனறரகடாக பணமளிக்கும் ரநாக்கில் கணக்னக உருவாக்குவதற்காக மூன்றாம்
தெப்புகளுடனும் ரதாழில் கூட்டாளிகளுடனும் கூட்டு னவத்துக் ரகாள்வது;
•

ரநெடியாக அனுமதிக்கப்படாதரபாது மூன்றாம் தெப்பு வழியாக பலன்கனள அளிப்பது.

2.1

அடிப்பகை கைொள்கையில் விதிவிலக்குைள்

ABAC ரகாள்னகக்கு விதிவிலக்குகளாக மிகமிக அரிதாகரவ அதாவது உயிரிழப்பு, உடலுறுப்பு இழப்பு அல்லது சுதந்திெம்
உடனடியாகப்

பரிரபாகக்கூடிய

நினலயில்

அனதத்

தடுப்பதற்காக

தனடரசய்யப்பட்ட

பணம்

ரசலுத்துதல்கனள

நிறுவனத்தின் ஊழியர் அனுமதிக்கப்படுவார்.
அத்தனகய நிகழ்வுகள் உடனடியாக, அல்லது முடிந்தவனெ வினெவில், தனலனம இணக்க அலுவலரிடம் ரதரிவிக்கப்பட
ரவண்டும்.
3.
ரபாது

பரிசுைள், உணவுைள், பயணம் மற்றும் கபொழுதுபபொக்குச் கெலவுைள்
விதியாக,

நிறுவனம்

ரதாழினல நடத்துகிறது,
வழியாக அல்ல.

தன்னுனடய

மற்ற

ஊழியர்கள்,

நிறுவனங்களுடன்

தயாரிப்புகள்

ரபாட்டியிடுகிறது.

மற்றும்

ரசனவகளின்

பரிசுள் அல்லது

தெத்தின்

பகட்டான

வழியாகரவ

ரபாழுதுரபாக்குகள்

நிறுவனத்தின வர்த்தக நடவடிக்னகளில் தாக்கம் ரசய்யும் அல்லது முடிரவடுக்கும் அதிகாெமுள்ள

அெசு அதிகாரிகள் அல்லது எந்த ஒரு தனிநபர்கள் அல்லது அனமப்புகளுக்கு (தனியார் அல்லது அெசுத் துனற) பரிசுகள்,
பணிக்ரகானடகள்,
பயன்படுத்துவது

அல்லது

பிற

சான்றாவணம்

சகாயங்கனள

A

என

அளிப்பதற்காக

இனணக்கப்பட்டுள்ள

நிறுவனத்தின்

நிறுவனத்தின்

நிதிகனள

பரிசுகள்

அல்லது

மற்றும்

ரசாத்தினனப்

பபொழுதுபபொக்குக்

பகொள்ககக்கு இணக்கமாக இருந்தாலன்றி தனட ரசய்யப்படுகிறது.
அரதரபான்று, ரதாழில் ரபாழுதுரபாக்கு மற்றும் பயணம் மற்றும் விடுதிச் ரசலவுகனளச் ரசலுத்துவதில் ரபாது அறிவு
மற்றும்

முனனப்பின்னமனய

பின்பற்ற

ரவண்டும்.

நிறுவனத்தின்

ஊழியர்கள்

நிறுவனத்துடன்

ரதாழில்

ரசய்யும்

ஒருவருக்கு ரதாழில் ரபாழுதுரபாக்கு அளிப்பது என்பது, அது அரிதாக, ரபாருட்படுத்தக்கூடியதல்லாத, சட்டப்படியான
ரதாழில்

இலக்குகனள

ரநாக்கமாகக்

ரகாண்டிருந்தால்,

மற்றும்

நிறுவனத்தின்

பரிசுகள்

மற்றும்

ரபாழுதுரபாக்குக்

ரகாள்னகக்கு இணக்கமாக இருந்தால் மட்டுரம அனுமதிக்கப்படும்.
4.

மூன்ைொம் தரப்புைளுைன் உைவு

ரகாடுக்கப்படும்
என்னத

பணம்

அறிந்து

அல்லது

மதிப்புமிக்க

மதிப்புமிக்க
எனத

ரபாருள்

அளித்தாலும்

அெசு

அதிகாரிக்கு

அனத,

பணம்ரகாடுப்பனத லஞ்ச ஒழிப்புச் சட்டங்கள் தனடரசய்கின்றன.

ஒரு

தவறான

மூன்றாம்

ரநாக்கத்திற்காக

தெப்பு

வழியாக

வழங்கப்படும்
மனறமுகமாக

எனரவ, இந்தக் ரகாள்னகக்கு முறனாக உள்ள

மூன்றாம் தெப்புகனள ஈடுபடுத்தும் சூழல்கனள நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் தவிர்க்க ரவண்டும்.
மூன்றாம்

ரதாழினல

தெப்புகளுடன்

ரதாடர்புரகாள்ளும்

அறரநறிப்படியும்

முன்ரனச்சரிக்னக

நடவடிக்னக

இந்தக்

நிறுவனத்தின்

ரகாள்னகக்கு

எடுப்பதற்கு

ஊழியர்கள்

இணக்கமாகவும்

ரபாறுப்பாவார்கள்.

ஒரு

அந்த

மூன்றாம்

ரசய்வனத

மூன்றாம்

தெப்புகள்

உறுதிரசய்ய

தெப்பின்

ரநர்னம

தங்களுனடய
நியாயமான

பற்றிய

முன்

ஆய்வுகள் ரசய்வது, மூன்றாம் தெப்பின் எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்பந்தத்தில் உரிய லஞ்ச எதிர்ப்பு இணக்க விதிகனளச்
ரசர்ப்பது, இந்தக் ரகாள்னகனயயும் மற்றும் எந்த ஒரு ரபாருந்தும் லஞ்ச ஒழிப்புச் சட்டங்கனளரயா நிறுவனத்துடன்
ரதாழில் ரசய்யும் காலத்தில் அந்த மூன்றாம் தெப்பு மீ றவில்னல என்றும் இனி மீ றாது என்றும் சான்றளிக்கச் ரசய்வது,
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ொம்கி என்விரொ இன்ஜினியர்ஸ் லிமிரடட்
னகயூட்டு எதிர்ப்பு மற்றும் ஊழல்தடுப்புக் ரகாள்னக

மற்றும் ரதாழில் ரதாடர்பு னவத்திருக்கும் காலத்தில் மூன்றாம் தெப்புக்கு அளிக்கப்பட்ட ரதாழில் இழப்பீடுகள் மற்றும்
அது

அளிக்கும்

ரசனவகளின்

நியாயத்தன்னமனயயும்

சட்ட

உரினமநினலனயயும்

கண்காணிப்பது

ரபான்றனவ

அத்தனகய முன்ரனச்சரிக்னக நடவடிக்னககளுள் அடங்கும்.
அதன்படி,

நிறுவனத்தின்

விற்பனனயாளொக

அல்லது

ரசனவயாளொக

விரும்பும்

எல்லா

மூன்றாம்

ரபாருந்தும் இடர் அடிப்பனடயிலான முன் ஆய்வு நனடமுனறகனள நிறுவனம் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒரு

மூன்றாம்

தெப்புடனும்

இனணக்கப்பட்டுள்ள

ரதாடர்பு

மூன்றொம்

தரப்பு

ஏற்படுத்துவதற்கு

முன்

முன்னர்,

இதரனாடு

ஆய்வுக் பகள்விககையும்

சான்றாவணம்

சொன்றிைிப்கபயும்

தெப்புகளுக்கும்

அத்தனகய எந்த

பூர்த்தி

B

என

இங்கு

ரசய்வனத உறுதி

ரசய்ய ரவண்டியது நிறுவன ஊழியரின் ரபாறுப்பாகும்.
ரமலும், அெசின் அனமப்புகளுக்கு முன்னர் நிறுவனத்னத பிெதிநிதித்துவம் ரசய்யும் மூன்ைொம்

தரப்புைகளத்

தக்ை

கவக்கும் நிறுவன ஊழியர்கள் அந்த மூன்றாம் தெப்னப அமர்த்துவதற்கு முன்னர் தனலனம இணக்க அலுவலரிடம்
அதுபற்றி

கலந்தாரலாசிக்க

ரதனவப்படலாம்.
சார்ந்த

ரவண்டும்.

கீ ழ்க்காண்பனவ

முந்னதய

நற்ரபயர்

விற்பனனயாளொல்

பற்றிய

அளிக்கப்படும்

சில

உட்பட்ட
முன்

சமயங்களில்,

(இனவ
ஆய்வு

கூடுதல்

மட்டுமல்ல)
ரசய்பவனெ

ரமற்ரகாளிடும்

இடர்

முயற்சிகனள

அடிப்பனடயிலான
ரமற்ரகாள்ளலாம்.

ஈடுபடுத்தலாம்,

நபர்களுடன்

சான்றாவணம்

ஆரலாசிக்கலாம்,

அலுவலரினால் ரகாடுக்கப்படும் பிற வழிமுனறகனளயும் ரமற்ரகாள்ளலாம்.

ஆய்வு
தெப்பு

B-க்கு

அல்லது

அனனத்து

முன்

மூன்றாம்

பதிலளிப்பாக

தனலனம

கூடுதலான முன்

இணக்க
ஆய்வு

முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு தனலனம இணக்க அலுவலொல் பொமரிக்கப்படும் பதிரவடுகளில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு பதிவு
ரசய்யப்பட ரவண்டும்.

இது சம்பந்தமான உரிய முன் ஆய்வு முயற்சிகளின் வச்சு
ீ
பற்றி ஏதும் சந்ரதகங்கள் இருந்தால்,

அதுபற்றி தனலனம இணக்க அலுவலனெத் ரதாடர்புரகாண்டு தீர்க்கப்பட ரவண்டும்.
கூடுதலாக, மூன்றாம் தெப்பு முகவர்களுடன் எல்லா ஒப்பந்தங்களிலும் ரசருகப்பட ரவண்டிய இங்கு சான்றாவணம் Cயாக

இனணக்கப்பட்டுள்ள

அச்சுரு

மூன்றொம்

தரப்பு

இணக்க

வழிவகககள்

நிறுவனத்தினால்

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்தனகய அச்சுரு ரமாழினயப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து ஏதும் விலகினால், அனத தனலனம இணக்க அலுவலர் தீர்க்க
ரவண்டும்.
கூடுதலாக, மூன்றாம் தெப்பு ஈடுபடுத்தப்பட்டதும், மூன்றாம் தெப்புகளுடன் ரதாடர்புரகாள்ளும் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள்
சாத்தியமான சிவப்புக் ரகாடிகள் பற்றி எப்ரபாதும் விழிப்பாக இருக்க ரவண்டும்.

சிவப்புக் ரகாடிகள் என்பது ஒரு

மூன்றாம்

என்பது

தெப்பினால்

தவறான

நடத்னதயில்

ஈடுபடும்

வாய்ப்பு

எச்சரிக்னகயளிக்கும் சில ரசயல்பாடுகள் அல்லது உண்னமகளாகும்.

உள்ளது

பற்றி

நிறுவனத்துக்கு

சிவப்புக் ரகாடி என்பது சட்டத்துக்குப் புறம்பான

ஒன்று நடந்து விட்டது என்பதல்ல, கூடுதல் விசாெனண அவசியம் என்பனதக் குறிக்கிறது.

சிவப்புக் ரகாடிகள் என்பனவ

உண்னம சார்ந்தனவ. சிவப்புக் ரகாடிகளின் சில உதாெணங்களாவன:

•

அதிகமாக இன்வாய்ஸ் ரசய்வது, முன்னரெ பணம் ரசலுத்துவது, தவறாக வனெயறுக்கப்பட்ட அல்லது கனடசி
நிமிட பணம் ரசலுத்துதல்கள், ரவற்றிக் கட்டணங்கள், வழக்கத்திற்கு மாறான தெகுகள், அல்லது நடுரவளி
இழப்பீட்டு

பணம்

ரசலுத்துதல்கள்

ரபான்ற

வழக்கத்திற்கு

மாறான

அதிகப்படியான

பணம்

ரசலுத்துதல்

ரகாரிக்னககள்;

•

மூன்றாம் தெப்பு எங்குள்ளரதா அந்த நாடு அல்லது நிறுவனத்தின் சார்பாக ரவனல ரசய்யும் நாடு தவிர்த்த
மற்ரறாரு நாட்டில் உள்ள ஒரு கணக்குக்கு பணம் ரசலுத்தும்படி ரகாருவது;

•

மற்ரறாரு மூன்றாம் தெப்புக்கு, ரபயெறியாத ஒரு எண்ணுக்கு, அல்லது ரொக்கமாக அல்லது பிற கண்காணிக்க
முடியாத நிதிகளுக்கு பணம் ரசலுத்தும்படி ரகாருவது;

•

அெசியல் அல்லது அறப்பண்பு ரகாண்ட பங்களிப்புக்கான ரகாரிக்னககள்;

•

அெசு அதிகாரிக்கு ரசாந்தமான மூன்றாம் தெப்பு நபர்அல்லது அெசு அதிகாரியுடன் ரநருங்கிய தனிநபர் அல்லது
ரதாழில் உறவு ரகாண்டிருக்கிறார்;

•

தன்னுனடய

உரினமயாளர்கனள,

கூட்டாளிகனள

அல்லது

முதல்வனெ

ரவளிக்காட்ட

மறுக்கும்

அல்லது

தயங்கும் மூன்றாம் தெப்பு நபர்;

•

மூன்றாம் தெப்பு நபர் ரபாதுமான ரதாழில் நியாயப்படுத்துதல்கள் இல்லாமல் உனடனம நிறுவனங்கள் அல்லது
பிற முனறகளில் தன்னுனடய உரினமத்துவத்னத மனறக்க பயன்படுத்துவது;

•

மூன்றாம்

தெப்பு

நபர்

நிறுவனத்தின்

தன்னுனடய

பிெதிநிதித்துவத்னத

விதிகனள கமுக்கமாக னவக்க ரவண்டும் என்று விரும்புகிறார்; அல்லது
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அல்லது

தன்னுனடய

தக்கனவப்பு

ொம்கி என்விரொ இன்ஜினியர்ஸ் லிமிரடட்
னகயூட்டு எதிர்ப்பு மற்றும் ஊழல்தடுப்புக் ரகாள்னக

•

மூன்றாம்

தெப்புக்கு

ரதாழில்துனறயில்

சிறிதளரவ

அனுபவம்

உள்ளது.

ஆனால்,

”சரியான

நபனெத்

ரதரிந்திருப்பதாக” கூறுகின்றனர்.
ரமற்கண்டனவ தவிெ, நிறுவனத்தினால் தக்கனவக்கப்பட்ட எல்லா மூன்றாம் தெப்புகளும் வருடாந்திெ அடிப்பனடயில்
இங்கு சான்றாவணம் D-யாக இனணக்கப்பட்டுள்ள மூன்றாம் தரப்பு இணக்கச் சான்றிதழைப் பூர்த்தி ரசய்ய ரவண்டும்.

தனலனம இணக்க அலுவலர் அத்தனகய சான்றிதனழ சீொய்வு ரசய்து ரவறு எந்த கூடுதல் வழிமுனறயும் ரதனவயா
என்பனதத்

தீர்மானிப்பார்.

இந்த

நனடமுனறயிலிருந்து

ஏதும்

விலகினால்,

அது

தனலனம

இணக்க

அலுவலொல்

தீர்க்கப்பட ரவண்டும். சரியான முனறயில் ஆவணப்படுத்தப்பட ரவண்டும்.
ஒரு

மூன்றாம்

தெப்பு

நபர்

தவறான

நடத்னதயில்

ஈடுபடலாம்

எனச்

சந்ரதகப்படுவதற்கான

காெணம்

இருப்பதாக

நிறுவனத்தின் ஊழியர் கருதினால், அதுபற்றி உடனடியாக தனலனம இணக்க அதிகாரியிடம் ரதரிவிக்க ரவண்டும்.

நிறுவனம் ஒரு விசாெனணனய நடத்தி விசாெனணயில் நிறுவனத்தின் சந்ரதகங்கள் உறுதி ரசய்யப்பட்டால், மூன்றாம்
தெப்பு நபருக்கு எந்தக் கூடுதல் பணம் ரசலுத்துதல்கனளயும் நிறுத்த ரவண்டும்.
5.

பணியமர்த்துதல் / படிப்பிகை பயிற்ெிைள்

சில சமயங்களில், அெசு அதிகாரிகள் அல்லது நிறுவனத்தின் ரதாழில் கூட்டாளிகள் சில தனிநபர்களுக்கு பணியினட
ரவனல

அல்லது

ரவனலவாய்ப்பு

அளிக்கும்படி

நிறுவனத்திடம்

ரகாெலாம்.

அெசு

அதிகாரிகளுக்கு

அல்லது

நிறுவனத்தின் ரதாழில் கூட்டாளிகளுக்கு பணியினட ரவனல அல்லது ரவனலவாய்ப்புக் ரகாடுப்பது என்பது மதிப்புமிக்க
ஒன்னறக் ரகாடுப்பதாகப் பார்க்கப்பட ரவண்டும்.
அெசு

அதிகாரிகள்

அல்லது

நிறுவனத்தின்

ரதாழில்

கூட்டாளிகளிடமிருந்து

னகயாளுவதற்கான வழிகாட்டு ரநறிகனள இந்தக் ரகாள்னக ரகாடுக்கிறது.
வழக்கமான

முனறயில்

ஒரு

விண்ணப்பதாெர்

படிப்பினட

ரவனல

அத்தனகய

ரகாரிக்னககனளக்

ஒரு ரவனலயிடத்னத நிெப்புவதற்காக

அல்லது

ரவனலவாய்ப்புக்காக

ரநர்காணல்

ரசய்யப்பட்டால் அெசு அதிகாரிக்கு அல்லது நிறுவனத்தின் ரதாழில் கூட்டாளியுடன் அவருனடய உறவு பற்றி தனலனம
இணக்க அலுவலரிடம்

ரதரிவிக்கப்பட ரவண்டும்.

ஒரு அெசு அதிகாரிக்கு

அல்லது

ஒரு

நிறுவனத்தின்

ரதாழில்

கூட்டாளிக்கு ரசாந்தக்காெர் வழக்கத்திற்கு மாறான முனறயில் அல்லாத முனறயில் நிெப்ப ரநர்காணல் ரசய்யப்பட்டால்
அத்தனகய படிப்பினட ரவனல அல்லது ரவனல வாய்ப்பு முன் ஒப்புதல் ரபறப்பட ரவண்டும்.
6.

அரெியல் நன்கைொகைைள் மற்றும் இரக்ை நன்கைொகைைள்

ரதாழினலப் ரபறரவா அல்லது தக்க னவக்கரவா அல்லது முனறயற்ற ரதாழில் சாகத்னதப் ரபறரவா நிறுவனத்தின்
ஊழியர்

தன்னுனடய

அளிக்கக்கூடாது.

ரபயரிரலா

அல்லது

நிறுவனத்தினால்

அனுமதிக்கப்பட்டதாக,

இந்தக்

நிறுவனத்தின்

எந்த

ஒரு

ரகாள்னகயின்

ரபயரிரலா

அெசியல்

அல்லது

விதிகளுக்கு

அெசியல்

அல்லது

இெக்கரீதியான

இணக்கமானதாக

இெக்க

நன்ரகானடகள்

பங்களிப்புகள்

அறப்பண்புசார்

சட்டத்தினால்

நிறுவனங்களுக்கு

நல்பெண்ணப்படி இருக்க ரவண்டும். எந்த ஒரு அெசு அதிகாரி அல்லது அெசு அனமப்ரபாடு ரதாடர்புனடய அெசியல்
பங்களிப்புகள் அல்லது இெக்கரீதியான பங்களிப்புகள் தனலனம இணக்க அலுவலரின் முன் ஒப்புதரலாடு ரசய்யப்பட
ரவண்டும்.

சில சமயங்களில், ஊழல் அபாயம் மிக அதிகமாக இருக்கும்ரபாது, தனலனம இணக்க அலுவலர் முன்

ஆய்வு ரசய்ய ரவண்டியதிருக்கலாம்.

நிறுவனம் அல்லது அதன் துனண அனமப்புகள் சார்ந்த விஷயங்களில் ஏதும்

அெசின் நடவடிக்னக ரதாடர்பாக ஒரு அெசியல் அல்லது அறப்பண்பு ரகாண்ட பங்களிப்பு ரகாடுக்க ரவண்டும் என அெசு
அதிகாரி பரிந்துனெத்தால் அதுபற்றி தனலனம இணக்க அலுவலரிடம் ரதரிவிக்க ரவண்டும்.

நிறுவனம் அல்லது அதன்

துனண அனமப்புகள் சார்பாக தனி ரதாழிலாளர்கள் அல்லது முகவர்கள் அெசியல் பங்பளிப்புகனளச் ரசய்யக்கூடாது.
7.

பதிபவடுைகளப் பரொமரித்தலும் அைக் ைட்டுப்பொடுைளும்

நிறுவனத்தினால்
ரசய்யப்பட

ரசய்யப்படும்

ரவண்டும்

என்றும்

எல்லாச்

ரசலவுகளும்

நிறுவனத்தின்

சார்பாக

நிறுவனத்தின்
நிறுவனத்தின்

நிதிப்

பதிரவடுகளில்

நிதிகளிலிருந்து

துல்லியமாக

ரசய்யப்படும்

பதிவு

எல்லா

ரசலுத்துதல்களும் சரியான முனறயில் அங்கீ கரிக்கப்படவும் ரவண்டும் என்று ரகாள்னக வலியுறுத்துகிறது.

பணம்
கணக்கு

மற்றும் நிதி அறிக்னககளில் அனனத்துப் ரபாருந்தும் தெங்கள், ரகாட்பாடுகுள், சட்டங்கள், மற்றும் நனடமுனறகனள
நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் பின்பற்ற ரவண்டும்.

நிர்வாகத்தினால் ரகாெப்படும் எல்லா அறிக்னககனளயும் பதிவுகனளயும்

உரிய ரநெத்தில் முழுனமயாக நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் முடித்துக் ரகாடுக்க ரவண்டும்.
கணக்குப்

புத்தகங்களிலும்

ரநாக்கத்திற்காகவும்

பதிரவடுகளிலும்

அன்றி

ரசலுத்தப்பட்ட

பயன்படுத்தப்படாதிருப்பனத

நிறுவனத்தின்

ரசாத்துக்கள்

எல்லாப்

சம்பந்தப்பட்ட

முழுனமயாகவும்
எந்த

ஊழியர்கள்

துல்லியமாகவும்

ஒரு

ரதானகயும்

உறுதிரசய்ய

பரிவர்த்தனனகளும்,

ரவண்டும்.

இருப்புமாற்றங்களும்,

குறிப்பாக, நிறுவனத்தின்

விவரிக்கப்பட்டுள்ள
ரவறு

நிறுவனத்தின்
மற்றும்

பணம்

எந்த

ஒரு

ரநாக்கங்களுக்காகப்
நிதிகள்

அல்லது

ரசலுத்துதல்களும்

நிறுவனத்தின் நிதிப் பதிரவடுகளில் சரியாகவும் துல்லியமாகவும் பதிவு ரசய்யப்படுவனத உறுதிரசய்ய நிறுவனத்தின்
ஊழியர்கள்

முடிந்த

அளவு

முயற்சிகனள

எடுக்க

ரவண்டும்.

கணக்குகளும் ரவறு எந்த ரநாக்கத்திற்காகவும் ஏற்படுத்தப்படக்கூடாது.
கணக்கிலும்

அல்லது

ரசய்யப்படக்கூடாது.
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பதிவுகளின்

புத்தகங்களிலும்

எந்தவிதமான

ரதரிவிக்கப்படாத

அல்லது

பதிவுரசய்யப்படாத

எந்த ஒரு காெணத்துக்காகவும், நிறுவனத்தின்

ரபாய்யான

அல்லது

ரசயற்னகயான

பதிவுகளும்

இறுதியாக, இந்தக் ரகாள்னகயால் பிற வனககளில் தனடரசய்யப்பட்ட ஒன்னற முடிப்பதற்காக

ொம்கி என்விரொ இன்ஜினியர்ஸ் லிமிரடட்
னகயூட்டு எதிர்ப்பு மற்றும் ஊழல்தடுப்புக் ரகாள்னக

தனிப்பட்ட

நிதிகனளப்

பயன்படுத்தக்கூடாது.

இந்தக்

ரகாள்னகனய

தனலனம இணக்க அலுவலரின் முதன்னமயான ரபாறுப்பாகும்.

நனடமுனறப்படுத்துவதும்

கண்காணிப்பதும்

இந்தக் ரகாள்னகயின்படி உள்ளதா எனப்

பார்க்க

நிறுவனம் அவ்வப்ரபாது தனது கணக்குப் புத்தகங்கனளயும் பதிரவடுகனளயும் தணிக்னக ரசய்யும்.
8.

கதொைர்ந்து நகைகபறும் இணக்ை ைண்ைொணிப்பு மற்றும் பயிற்ெி

ஊழல்தடுப்பு இணக்கத்திற்கான நிறுவனத்தின் ரதாடர்ந்த உறுதிப்பாட்டின் ஒரு அங்கமாக, இந்தக் ரகாள்னகயின் நகல்
ஒன்று (பரிசுகள் மற்றும் ரபாழுதுரபாக்குக் ரகாள்னக மற்றும் முன்ரனச்சரிக்னக ரசய்பவர் பற்றிய (விசில்புரளாவர்)
ரகாள்னகயுடன் ரசர்த்து) நிறுவனத்தின் அனனத்து ஊழியர்களும் ரபற்றுக்ரகாண்டு அனத சீொய்வு ரசய்ய ரவண்டும்.
பின்னர், நிறுவனத்தின் அனனத்துத் ரதாழிலாளர்களும் ஒவ்ரவாரு ஆண்டும் (1) ரகாள்னககனள சீொய்வு ரசய்ததாகவும்,
(2) ரகாள்னககளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பதாகவும், (3) ஏதும் சாத்தியமான விதிமீ றல்கள் இருந்தால் அதுபற்றி தனலனம
இணக்க அலுவலரிடம் ரதரிவிக்க சம்மதிப்பதாகவும் சான்றளிக்க ரவண்டும்.
ஒவ்ரவாரு

ஆண்டும்

நினறவு

ரசய்யப்பட

ரவண்டிய

அத்தனகய

நிறுவனத்தின் அனனத்து ஊழியர்களாலும்

சான்றிதழின்

நகல்

ஒன்று

சான்றாவணம்

E-யாக

இதனுடன் இனணக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதலாக ABAC சட்டங்கள் மற்றும் இந்தக் ரகாள்னகயின் ரதனவகள் பற்றியும் கடப்பாடுகள் பற்றியும் நிறுவனத்தின்
ரதாழிலாளர்களுக்குத்

ரதரிவிக்க

நிறுவனம்

அவ்வப்ரபாது

ஊழல்தடுப்பு

இணக்கம்

பற்றிய

பயிற்சிகனள

நடத்தும்.

நிறுவனத்தின் அனனத்துப் பணியாளர்களும் அத்தனகய பயிற்சியில் கலந்து ரகாள்ள ரவண்டும். இந்தத் ரதனவக்குக்
கட்டுப்பட்டிருப்பனத உறுதி ரசய்ய வருனகப் பதிரவட்னட தனலனம இணக்க அலுவலர் னவத்திருக்க ரவண்டும்.
9.

தைொத முகையில் நைத்த நிைழ்வுைகளப் பற்ைித் கதரிவிப்பது

ஊழல்தடுப்பு இணக்கத்திற்கான உறுதிப்பாட்டினன நிறுவனம் மிகக் கடுனமயானதாக எடுத்துக் ரகாண்டுள்ளது. இந்த
உறுதிப்பாட்டில்நிறுவனத்தின்

எல்லா

ஊழியர்களும் ஒத்துனழக்க ரவண்டும்

என

எதிர்பார்க்கிறது.

எனரவ,

இந்தக்

ரகாள்னக மீ றல் பற்றித் ரதரிந்த, அல்லது சந்ரதகப்படக் காெணம் உள்ள, மற்றும் இந்தக் ரகாள்னகனய மீ றல் நடந்தால்
உடனடியாக அதுபற்றித் ரதரிவிக்க தனலனம இணக்க அலுவலனெத் ரதாடர்புரகாள்ள ரவண்டும் என நிறுவனத்தின்
ஊழியர்களிடம் நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது.

ரபயரில்லா முனறயில் ரதரிவிக்கலாம்.

ரதரிந்த அல்லது சந்ரதகப்பட்ட

விதிமீ றல் பற்றித் ரதரிவிக்க எந்த ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியரும் தவறினல், அந்த ஊழியர்மீ து ஒழுங்கு நடவடிக்னக
எடுக்கலாம். பணியிலிருந்து விலக்கவும் ரநெலாம்.
இந்தக் ரகாள்னகனய மீ றும் வாய்ப்பு பற்றித் ரதரிவிக்கும் ரநாக்கத்திற்காக கீ ழ்க்காணும் மின்னஞ்சல் முகவரினயயும்
ஒரு

ஹாட்னலன்

வசதினயயும்

8096875557. விதிமீ றல்
பற்றிய (விசில்புள
ரதரிந்த

பற்றித்

நிறுவனம்

ரதரிவிப்பது

ஏற்படுத்தியுள்ளது:

சார்ந்த

கூடுதல்

ethics.reel@ramky.com.

தகவல்கள்

நிறுவனத்தின்

ஹாட்னலன்

எண்:

முன்னெச்சரிக்ழக

+91-

னசய்பவர்

ாவர்) பகொள்ககயில் உள்ளன. இது சான்றாவணம் F ஆக இதனுடன் இனணக்கப்பட்டுள்ளது.

விதிமீ றல்

பற்றி

அல்லது

ரதரிவிக்கப்பட்டால்

எந்த

ஒரு

சந்ரதகத்துக்கிடமான

நிறுவனத்தின்

விதிமீ றல்கள்

ஊழியர்மீ தும்

அத்தனகய

பற்றி

ரநர்னமயாகவும்

விதிமீ றனலத்

நல்ரலண்ணத்திலும்

ரதரிவித்ததற்காக

அல்லது

சந்ரதகப்படும்படியான ஊழல்தடுப்பு சட்டங்களின் அல்லது இந்தக் ரகாள்னகயின் விதிமீ றல் பற்றித் ரதரிவித்ததற்காக
எந்த விதமான பழிவாங்கும் நடவடிக்னகயும் எடுக்கப்படாது என்பது நிறுவனத்தின் ரகாள்னக.
புகார் ரதரிவித்த யார் ஒருவர்

மீ தும், அல்லது இந்தக் ரகாள்னகனய மீ றியதுபற்றி புகார்

அச்சுறுத்தினால்

பணியிலிருந்து

கருதும்

எந்த

ஒரு

அந்த

நபர்மீ தும்
நபனெ

பழிவாங்குதல்,

எதிர்த்தாக்குதல்,

ரவளிரயற்றுவது

அல்லது

உட்பட

ரதரிவிக்கக்கூடும் எனக்

துன்புறுத்துதல்

ஒழுங்கு

ரசய்தால்

நடவடிக்னககனள

அல்லது

நிறுவனம்

எடுக்கலாம்.
இந்தக் ரகாள்னக சம்பந்தமான எல்லாக் ரகள்விகனளயும் தனலனம இணக்க அலுவலரிடம் ரகட்டு விளக்கம் ரபறலாம்.
தயவுகெய்து நிகனவில் கவக்ைவும்:

நிறுவனம்

இந்த

”னகயூட்டு

எதிர்ப்பு

மற்றும்

ஊழல்தடுப்புக்

ரகாள்னக”-னய

மாற்றியனமக்கலாம்

அல்லது

ஒரு

அறரநறிச் சூழலிலும், ரபாருந்தும் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுனறகளுக்குக் கட்டுப்பட்டும் ரதாழில் ரசய்வதற்கு

உகந்தது எனக் கருதும் அத்தனகய பிற ரகாள்னககனள அல்லது நனடமுனறகனள அமுல்படுத்தலாம். இது பி ஓசிஏ,
எஃப் சி பி ஏ, யூ, யூ ரக பி ஏ, ஓ ஈ சி டி ரகாள்னககள், அல்லது பிற னகயூட்டு எதிர்ப்பு மற்றும் ஊழல்தடுப்புக்
ரகாள்னக அல்லது ரநறிமுனறகளுடன் இணங்கியிருத்தல் ரவண்டும்.

ரகாள்னகயில், அல்லது அதுசம்பந்தமான விஷயங்களில் மாறுதல்கனளச் ரசய்யும்ரபாது, ரபாருத்தமான முனறயில்
பங்குரினமயாளர்களுக்கு அந்த மாற்றம் (மாற்றங்கள்) ரதரிவிக்கப்படும்.
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EXHIBIT F
முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவர் பற்றிய னைொள்கை (Whistleblower Policy)

பதிப்பு 01, REEL மற்றும் துகை அகமப்புைளிெொல் ஏற்ைப்பட்டது 31 ஆைஸ்ட் 2018 முதல் நகடமுகறப்படுத்தப்படும்

ராம்கி என்விரரா இன்ஜினியர்ஸ் லிமிடெட்
முன்டனச்சரிக்கக டசய்பவர் பற்றிய டகாள்கக (Whistleblower Policy)
A.

அறிமுைம்

ராம்கி

என்விரரா

இன்ஜினியர்ஸ்

லிமிடெட்

(”நிறுவனம்”)

தன்னுகெய

ஒவ்டவாரு

நாள்

நெவடிக்ககயிலும்

சட்ெ

மற்றும்

அறடநறிப்படியான நெத்கதக்கு உறுதியளிக்கிறது. இந்தக் டகாள்கக, எல்லா இயக்குநர்கள், அலுவலர்கள், டதாழிலாளர்கள், முகவர்கள்,
பிரதிநிதிகள், மற்றும் பிற டதாெர்புகெய நிறுவனத்தின் நபர்களுக்கும் (இதில் ஆரலாசகர்கள், அறிவுகரஞர்கள், மற்றும் தற்காலிக
ஊழியர்கள் அெங்கலாம்) டபாருந்தும் (ஒட்டுடமாத்தமாக ”நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள்”).
நிறுவனத்தின் அகனத்து ஊழியர்களும் அகனத்துப் டபாருந்தும் சட்ெங்கள், ஒழுங்குமுகறகள், மற்றும் நிறுவனக் டகாள்கககளின்படி
நெக்க ரவண்டும் எனவும், தங்களுகெய கெகமககளயும் டபாறுப்புககளயும் டசய்ககயில் உயரிய டதாழில் தரங்ககளயும் தனிப்பட்ெ
நன்டனறிகயயும் ககெபிடிக்கவும் ரவண்டுடமன நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது. எனரவ, சட்ெ அல்லது நிறுவனக் டகாள்கக மீ றல் பற்றித்

டதரிந்த, அல்லது சந்ரதகப்பெக் காரணம் உள்ள, மற்றும் இந்த சட்ெ அல்லது நிறுவனக் டகாள்கக மீ றல் நெந்தால் உெனடியாக 1
அதுபற்றித் டதரிவிக்க தகலகம இணக்க அலுவலகரத் டதாெர்புடகாள்ள ரவண்டும் என நிறுவனத்தின் ஊழியர்களிெம் நிறுவனம்
எதிர்பார்க்கிறது.

டதரிந்த அல்லது சந்ரதகப்பட்ெ விதிமீ றல் பற்றித் டதரிவிக்க எந்த ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியரும் தவறினல், அந்த

ஊழியர்மீ து ஒழுங்கு நெவடிக்கக எடுக்கலாம். பணியிலிருந்து விலக்கவும் ரநரலாம்.
டதரிந்த விதிமீ றல் பற்றி அல்லது சந்ரதகத்துக்கிெமான விதிமீ றல்கள் பற்றி ரநர்கமயாகவும் நல்டலண்ணத்திலும் டதரிவிக்கப்பட்ொல்
எந்த ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியர்மீ தும் அத்தககய விதிமீ றகலத் டதரிவித்ததற்காக அல்லது சந்ரதகப்படும்படியான ஊழல்தடுப்பு

சட்ெங்களின் அல்லது இந்தக் டகாள்ககயின் விதிமீ றல் பற்றித் டதரிவித்ததற்காக எந்த விதமான பழிவாங்கும் நெவடிக்ககயும்
எடுக்கப்பொது என்பது நிறுவனத்தின் டகாள்கக.
புகார் டதரிவித்த யார் ஒருவர் மீ தும், அல்லது இந்தக் டகாள்கககய மீ றியது பற்றி புகார் டதரிவிக்கக்கூடும் எனக் கருதும் எந்த ஒரு
நபர்மீ தும் பழிவாங்குதல், எதிர்த்தாக்குதல், அல்லது துன்புறுத்துதல் டசய்தால் அல்லது அச்சுறுத்தினால் அந்த நபகர பணியிலிருந்து
டவளிரயற்றுவது உட்பெ
1

தகலகம இணக்க அலுவலர் (“CCO”) குறிப்பிெப்பெ ரவண்டும்.

CCO நியமிக்கப்படும்வகர

அல்லது CCO பதவி காலியாக

இருக்கும்வகர, இெர் ரமலாண்கமக் குழு (தற்ரபாது கவுத்தம் டரட்டி, திரு. ரமணன் மற்றும் சத்யா அெமலா) ஆகிரயார் CCO-வின்
பணிககள நிகறரவற்றுவார்கள்.
அலுவலக

நபரால்

ரகள்வி

எழுப்பப்பட்ெ

அகனத்தின்

மீ தும்

ஒழுங்கு

நெவடிக்ககககள

நிறுவனம்

எடுப்பரதாடு

கடுகமயான

இரகசியத்தன்கம பாதுகாக்கப்படும்.
B.

னதரிவிக்ைப்பட வவண்டிய புைொர்ைளின் வகைைள்

நிறுவனத்தின்

ஊழியர்கள்

பிரச்சகனககளயும்

அல்லது

பழிவாங்கப்படுரவாரமா
எந்த

முகறயற்ற

என்ற

டசயகலயும்

எந்த

வித

அல்லது

பயமும்

இல்லாமல்,

நெத்கதகயயும்,

அது

எந்த

ஒரு

உண்கமயில்

விதிமீ றகலயும்,

நெந்தரதா,

நெக்க

சாத்தியமுள்ளரதா, அல்லது சந்ரதகத்துக்குரியரதா எதுவானாலும் டதரிவிக்கலாம். இந்தப் பட்டியல் முழுகமயானதல்ல. இருப்பினும்,
இந்தக் டகாள்ககயின்கீ ழ் டதரிவிக்கப்பெ ரவண்டிய முகறயற்ற நெத்கதயின் வகககளுக்கான ஒரு மாதிரிகய அளிப்பதற்காக கீ ரழ
ஒரு பட்டியல் டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:

•
•

நிறுவனத்தின் ககயூட்டு மற்றும் ஊழல்தடுப்புக் டகாள்கக மீ றல்கள்;
நிறுவனத்தின் ஊழியரால் அல்லது நிறுவனத்தின் டதாழில் கூட்ொளிகளால் லஞ்சம், அல்லது ககயூட்டு டகாடுப்பது அல்லது
ஏற்பது;

•
•
•
•
•
•

நிறுவனத்தின் முகவர்கள், விற்பகனயாளர்கள், மற்றும் டதாழில் கூட்ொளிகளால் நிறுவனக் டகாள்கககளின் விதிமீ றல்கள்;
நிதிககளக் ககயாெல் டசய்தல்;
பரிவர்த்தகனககள ரமாசடியான முகறயில் கணக்கு கவப்பு
பணத்கத அல்லது நிதிககள அங்கீ காரமற்ற முகறயில் பயன்படுத்துவது;
குற்றமிகழப்பது அல்லது ஒரு சட்ெமுரணான டசயல்பாடு;
எந்த ஒரு அங்கீ கரிக்கப்பொத பயன்பாடு அல்லது தனிப்பட்ெ நலனுக்காக பதவிகய தவறாகப் பயன்படுத்துவது அல்லது விருப்ப
முரண்கள் உ.ம். ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு ஒரு டசாந்தக்காரத் தரப்பிகன ஆதரிப்பது;

•
1

பாலியல் டதாந்தரவு;

தலைலை இணக்க அலுவைர் (“CCO”) குறிப்பிடப்பட வவண்டும். CCO நியைிக்கப்படும்வலை அல்ைது CCO பதவி காைியாக

இருக்கும்வலை, இடர் வைைாண்லைக் குழு (தற்வபாது கவுத்தம் ரைட்டி, திரு. வைணன் ைற்றும் சத்யா அடைைா) ஆகிவயார் CCO-வின்
பணிகலை நிலறவவற்றுவார்கள்.

1

ராம்கி என்விரரா இன்ஜினியர்ஸ் லிமிடெட்
முன்டனச்சரிக்கக டசய்பவர் பற்றிய டகாள்கக (Whistleblower Policy)

•
D.

அொவடித்தனம் டசய்தல்.

பைிைளும் னபொறுப்புைளும்

நிறுவனக் டகாள்கககளின் சாத்தியமான விதிமீ றல்ககள நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் டதரிவிக்க ரவண்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ொலும்,
அப்படி முன்டனச்சரிக்கக விடுப்பவர்கள் புலன் விசாரகண டசய்வதில் தன்னிச்கசயாகச் டசயல்பெக்கூொது.

நிறுவனம் எல்லாப்

புகார்ககளயும் கடுகமயான முகறயில் எடுத்துக் டகாள்கிறது. டபாருத்தமான விதத்தில் இந்தக் டகாள்ககயின்படி அளிக்கப்பட்ெ எல்லா
புகார்ககளயும்
டசயல்பெலாம்.

விசாரிக்கும்.

முன்டனச்சரிக்கக

விடுப்பவர்கள்

(விசில்

புரளாவர்கள்)

விரும்பினால்

டபயரில்லா

முகறயில்

இருப்பினும், இந்தக் டகாள்ககயின்கீ ழ் நெத்தப்படும் எந்த ஒரு புலன் விசாரகணயிலும் சாத்தியமான விதிமீ றல்கள்

பற்றி கூடுதல் தகவல்ககள அளிக்கும்படி ரகாருவது உட்பெ அந்த முன்டனச்சரிக்கக டசய்பவர்கள் ஒத்துகழக்க ரவண்டும் என சில
சமயங்களில் ரகாரப்பெலாம்.

சூழல்ககளப் டபாருத்து, இந்தக் டகாள்ககயின்கீ ழ் டதரிவிக்கப்பட்ெ அறிக்கக டதாெர்பான எந்த ஒரு

புலன் விசாரகணயின் முடிவுகள் டதாெர்பான தகவகல அளிக்கவும் எடுக்கப்பட்ெ மாற்று நெவடிக்கக பற்றியத் தகவகல அந்த
முன்டனச்சரிக்கக அளித்தவருக்கு அளிக்கவும் நிறுவனம் விரும்பலாம்.

E.

அறிக்கையளித்தலும் விசொரகையும்

ரமரல பகிர்ந்துடகாண்ெதுரபான்று, எந்த ஒரு விதிமீ றகலப் பற்றி அல்லது எந்த ஒரு முகறயற்ற நெத்கத பற்றியும் எந்த ஒரு நிறுவன
ஊழியரும் அறிய வந்துள்ளதாக நம்பினால், கீ ழ்க்காணும் முகறகளுள் ஒன்கறப் பயன்படுத்தி உெனடியாகத் டதரிவிக்க ரவண்டும்: (i)
மின்னஞ்சல் அறடநறி விதிமீ றல்கள். ethics.reel@ramky.com; விதிமீ றகல விவரித்து +91 8096875557-ல் குரல் டசய்திகய டகாடுக்கலாம்.
அல்லது (iii) தகலகம இணக்க அலுவலரிெம் ரநரடியாகத் டதாெர்பு டகாள்ளலாம்.

G.

ஒதுக்குதல், பழிவொங்குதல் அல்லது துன்புறுத்துதல்

இந்தக் டகாள்ககயின்கீ ழ் விதிமீ றகலப் பற்றித் டதரிவிக்கும் எந்த ஒரு நபருக்கும் எதிராக எந்த ஒரு பாகுபாடு, பழிவாங்குதல் அல்லது
துன்புறுத்துதகலயும் நிறுவனம் கடுகமயாக தகெ டசய்கிறது.

அத்தககய பாகுபாடு, பழிவாங்குதல் அல்லது துன்புறுத்துதலுக்கும்

உள்ளான நபர் அதுபற்றி தகலகம இணக்க அலுவலரின் கவனத்திற்கு உெனடியாகக் டகாண்டு வர ரவண்டும். அப்ரபாதுதான் அவர்
அகத விசாரித்து உரிய நெவடிக்கககய உெனடியாக எடுக்க முடியும்.

H.

னபொய் புைொர்ைளுக்கு எதிரொெ நடவடிக்கை

டபாய்யான புகாகர அல்லது குற்றச்சாட்கெ ரவண்டுடமன்ரற அளிக்கும் ஒரு முன்டனச்சரிக்கக அளிப்பவர் ஒழுங்கு நெவடிக்ககக்கு
உள்ளாக்கப்படுவார்.

I.

தக்ைகவத்தல்

இந்தக் டகாள்ககயின்படி விதிமீ றகலத் டதரிவிப்பது, விசாரிப்பது மற்றும் அமுல்படுத்துவது சார்ந்த எல்லா ஆவணங்களும் தகலகம
இணக்க அலுவலரின் ரமற்பார்கவயின்கீ ழ் பராமரிக்கப்படும்.

J.

கூடுதல் னசயலொக்ைத் தைவல்

நிறுவனத்தின் உட்புற புகார் வழிமுகறரயாடுகூெ, சில குறிப்பிட்ெ சட்ெ அமுலாக்க முககமகளும் ரகள்விக்குரிய கணக்குகவப்பு அல்லது
தணிக்கக

விஷயங்ககள,

அல்லது

நியாயமான

காரணம்

நிதித்

தகவல்

பற்றிய

சாத்தியமான

ரமாசடியான

அறிக்கககள்

பற்றி

மறுஆய்வு

டசய்ய

உரிகமயுள்ளவர்கள் என்பகதயும் ஊழியர்கள் புரிந்திருக்க ரவண்டும். சட்ெம் அல்லது ஒழுங்குமுகற விதிமீ றல் நெந்திருக்கிறது என்பகத
நம்புவதற்கு

உள்ளதாக

ஒரு

டதாழிலாளி

நிகனக்ககயில்

டபாருத்தமான

முககமயிெம்

அதுபற்றித்

டதரிவிப்பதிலிருந்து ஒரு டதாழிலாளிகயத் தடுக்க இந்தக் டகாள்ககயில் எதுவும் உங்ககளத் தடுக்காது.

K.

உள்ளூர் சட்டங்ைளின் னபொருந்தும் தன்கம

இந்தக் டகாள்ககக்கு உள்ளூர் சட்ெம் முறனாக இருக்கும்பட்சத்தில், உள்ளூர் சட்ெரம நகெமுகறப்படுத்தப்படும். நிறுவனத்தின்

ககயூட்டு மற்றும் ஊழல்தடுப்புக் டகாள்கக மற்றும் பரிசுகள் மற்றும் டபாழுதுரபாக்குக் டகாள்கககரளாடு ரசர்த்து இந்தக் டகாள்கக
வாசிக்கப்பட்டு

பயன்படுத்தப்பெ

ரவண்டும்.

டபாருந்தும்

விதிகள்

மற்றும்

ஒழுங்குமுகறகககளவிெ

கட்டுப்படுத்துவாக இருக்கும்ரபாது, நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் இந்தக் டகாள்ககயின்படி நெக்க ரவண்டும்.

2

இந்தக்

டகாள்கக

அதிகக்

ராம்கி என்விரரா இன்ஜினியர்ஸ் லிமிடெட்
முன்டனச்சரிக்கக டசய்பவர் பற்றிய டகாள்கக (Whistleblower Policy)
இந்தக்

டகாள்கக

டதாெர்பான

எந்தக்

ரகள்விகளும்

இருந்தால்

டதாெர்புடகாள்ள ரவண்டும்.

3

நிறுவனத்தின்

ஊழியர்கள்

தகலகம

இணக்க

அலுவலகரத்

