સ લાયરની આચારસં હતા અને નૈિતકતા
અખં ડતતા ું ચાલન
તેને ણો. તેને કહો. તેને
Magna International

વી

ણો.

સામ ી ુ ં કો ટક
!યાપાર# !યવહારોમાં અખં ડતતા ુ ં ચાલન
અિવ$ાસ અને હર#ફાઈ કાયદાઓ
) ટાચાર-િવરોધી અને લાંચ-િવરોધી કાયદાઓ
+ગ-.સ અને મનોરં જન
મં1ૂર#ઓ અને િનકાસ િનયં3ણ કાયદા
િવરોધના 4ે3ોમાંથી સામ ીઓ સોસ6 કરવી

4
5
5
5
5

અમારા કાય67થાનની 8તગ6ત અખં ડતતા ુ ં ચાલન
9મ માનકો અને માનવાિધકારો :;યે આદર
વૈિવ<યતા અને સમાવેશીકરણ
7વા7>ય અને ?ુર4ા
પયા6વરણ સંબધ
ં ી જવાબદાર#

6
7
7
7

આપણા પગલાં Aારા અખં ડતતા ુ ં ચાલન
હતનો િવરોધાભ ાસ
મા હતી અને બૌDEક સંપદા ુ ં ર4ણ

9
9

સારા સંચાર સાથે અખં ડતતા ુ ં ચાલન
+ચFતાજનક બાબતો અને +બન-:િતશોધની ણ કરવી
ુ ાલન િન ણાતો તરફથી સહાય
કા ૂન અ પ

10
11

!યાપાર# !યવહારોમાં અખં ડતતા ુ ં ચાલન
Magna ખાતે, અમે અમારા પોતાના માટG અને અમારા સ લાયરો માટG ઉIચ નૈિતક માનકો સેટ કયા6 છે .
Magnaના સ લાયરો, િવKGતાઓ, સલાહકારો, 7વતં3 કોLMG Nટરો, એજLટો અથવા અમારા વતી કાય6 કરવામાં સંલPન અLય કોઈપણ Q ૃતીય પ4
(“સ લાયરો”)એ તેઓ Sયાં પણ !યવસાય કરતા હોય ;યાં, તેમને લાTુ થતા કાયદા, અિધિનયમો, માનકો (સાUુ હક ર#તે “કાયદા”) અને Magna
નીિતઓના શVદ અને ભ ાવના ુ ં પાલન કર#ને અખં ડતતા સાથે કાય6 કરWુ ં આવXયક છે . બદલામાં, તે પણ આવXયક છે કG તેમના સ લાયરો આ
સં હતાની જY રયાતો ુ ં પાલન કરG .
આ સં હતાની જY રયાતો Magna સાથેના તમારા સંબધ
ં પર લાTુ થાય છે િનયમો અને શરતોના અLય સેટ અથવા કોઈપણ કરારમાં 7થાિપત
જY રયાતોની ઉપરાંત છે . અમારા સ લાયરોને લાTુ કાયદાઓ અસંZય અને અિધકાર4ે3 Uુજબ અલગ અલગ હોવા છતાં, કGટલાક મહ;વ[ ૂણ6
િસEાંતો છે \ ુ ં પાલન આવXયક છે તેમાં સામેલ છે :

અિવ$ાસ અને હર#ફાઈ કાયદાઓ
અમે 7વતં3 અને િન પ4 હર#ફાઈનો આદર કરતાં ]ૃ ઢતા[ ૂવ6ક હર#ફાઈ કર#એ છ#એ. અમે અમારા સ લાયરો તરફથી પણ આવી જ અપે4ા રાખીએ
છ#એ.
સ લાયરોએ તમામ લાTુ અિવ$ાસ અને હર#ફાઈ કાયદાઓ ુ ં પાલન કરWુ ં આવXયક છે અને હર#ફાઈને અયોPય ર#તે ઘટાડતા હોય તેવા કોઈપણ
કાય6માં તેઓ સંલPન થઈ શકતા નથી. આવા :િતબંિધત કાયદાઓના ઉદાહરણોમાં સામેલ છે કFમત ન`# કરવા, વેચાણની શરતો અથવા
ડ7કાઉLટ સેટ કરવા, ઉ;પાદન સીિમત કરવા, બ ર ુ ં િવભ ાજન કરવા,

ાહકો ફાળવવા, +બ ડFગ :W ૃિbઓમાં સહકાર,

ાહકો અને સ લાયરોનો

બ હ કાર કરવા, કમ6ચાર# વળતર ફNસ કરવા અથવા એકબી ના કમ6ચાર#ઓને હાયર કરવાથી ટાળવા માટG હર#ફો સાથે સંમત થWુ.ં કGટલાક
અિધકાર4ે3ોમાં, સંવેદનશીલ !યાવસાિયક મા હતીનો મા3 િવિનમય કરવો ગેરકાયદG સર છે .
Magnaની અિવ$ાસ અને હર#ફાઈ નીિત વાંચો.

• સ લાયરોએ તેમને લાTુ થતા કાયદાઓને

ણવા જોઈએ અને આવા

કાયદાઓ ુ ં પાલન કરWુ ં જોઈએ

• સ લાયરોએ હર#ફાઈને સીિમત કરવા માટG હર#ફો સાથે જોડાણ કરWું નહc
• સ લાયરોને સરકાર# અિધકાર#ઓને લાંચ આપવા પર સખત :િતબંધ છે
• સ લાયરોએ મં1ૂર#ઓ અને િનકાસ િનયં3ણ કાયદાઓ ું ઉdલંઘન
કરWુ ં નહc

• સ લાયરોએ વપરાયેલ અUુક ચો`સ િમનરdસના eોતને ઓળખવામાં
Magnaને સહકાર આપવો આવXયક છે

Magnaના સ લાયરોએ તેઓ Sયાં પણ !યવસાય કરતા હોય ;યાં, તેમને
લાTુ થતા કાયદા અને Magna નીિતઓના શVદ અને ભ ાવના ુ ં પાલન
કર#ને અખં ડતતા સાથે કાય6 કરWુ ં આવXયક છે .

) ટાચાર-િવરોધી અને લાંચ-િવરોધી કાયદાઓ
અમારા સ લાયરોએ તે તમામ કાયદાઓ ુ ં પાલન કરWુ ં આવXયક છે \ અ +ુ ચત !યાવસાિયક લાભ મેળવવા માટG કોઈપણ !યfNત કG એકમને કોઈપણ
U ૂdય આપવાથી :િતબંિધત કરતા હોય તેમજ તે કાયદાઓ \ ચો`સ નાUુ ં અને રG કોg્ 6 સ રાખવા માટG જYર# હોય.
સ લાયરોએ તમામ f7થિતઓમાં ) ટાચાર-િવરોધી અને લાંચ-િવરોધી કાયદાઓ ુ ં પાલન કરWુ ં તથા સરકાર# અિધકાર#ઓ સાથે Kયા-:િત Kયા કરતી
વખતે ખાસ સાવચેત રહGW ુ ં આવXયક છે .
અમે કG અમારા સ લાયરો સંચાલન કરતા હોઈએ તે કોઈપણ િવિશ ટ અિધકાર4ે3ના િવિશ ટ કાયદા અથવા 7થાિપત વેપારના િસEાંતોને <યાનમાં
લીધા િવના, Magna “?ુિવધા iુકવણીઓ” અથવા “ ીસ iુકવણીઓ” કરવા ું :િતબંિધત કરG છે (એટલે કG તે iુકવણીઓ \માં િનjન-7તરના
સરકાર# અિધકાર#ઓને િનયિમત સેવાઓ મેળવવા માટG નાની રકમનો સમાવેશ થાય છે \ના માટG !યfNત અથવા કંપની અLયથા કાયદG સર ર#તે
હકદાર હશે. આ ુ ં ઉદાહરણ હશે તે iુકવણી \ કોઈ ટG+લફોન અથવા ?ુિવધા કનેNશનને ઝડપથી કરવા માટG થાય છે ).
Magnaની લાંચ અને અ +ુ ચત iુકવણીઓની નીિત વાંચો.

+ગ-.સ અને મનોરં જન
ૂ શરતો ઑફર કર#ને, સ લાયરને !યવસાય આપવો)
કોઈપણ !યાવસાિયક િનણ6યને :ે રત કરવા અથવા :ભ ાિવત કરવા માટG (દા.ત. અ lુ ળ
Magnaના કમ6ચાર#ને કોઈપણ +ગ-ટ અથવા મનોરં જન ઑફર કરWુ ં સખત ર#તે :િતબંિધત છે . જો તમે Magnaના કમ6ચાર#ને કોઈપણ +ગ-ટ અથવા
મનોરં જન ઑફર કરવા માંગતા હોવ, તો તે વાજબી, ફNત :સંગોપાત અપાયેલ અને સાધારણ U ૂdય ુ ં હોWુ ં આવXયક છે .
વળતામાં, અમે Magnaના કમ6ચાર#ઓને સ લાયરો પાસેથી +ગ-.સ અથવા મનોરં જનની વ7Qુઓની માંગણી કરવાથી :િતબંિધત કર#એ છ#એ. જો
Magna કમ6ચાર# Aારા તમાર# પાસે કોઈ +ગ-ટ કG મનોરં જનની વ7Qુની માગણી કરવામાં આવે, તો તમારG તેની તાક#દG

ણ કરવી જોઈએ.

Magnaની +ગ-.સ અને મનોરં જન સંબધ
ં ી નીિત વાંચો.

મં1ૂર#ઓ અને િનકાસ િનયં3ણ કાયદા
અમે અમારા સ લાયરોથી તમામ લાTુ િનકાસ િનયં3ણ કાયદા તેમજ મં1ૂર દG શો, એકમો, !યfNતઓ કG ઔoો+ગક 4ે3 સાથેના વેપાર# સંબધ
ં ોને
:િતબંિધત અથવા િનયંિ3ત કરતા કાયદાઓ ુ ં પાલન કરવાની આશા રાખીએ છ#એ.
Magnaની મં1ૂર#ઓ અને વેપાર બંધીની નીિત વાંચો.

િવરોધાભ ાસી 4ે3ોમાંથી સામ ી સોસ6 કરવી
એક

હGર કંપની તર#કG \ના શેર pુનાઇટG ડ 7ટG.સ 7ટોક એNસચrજ પર યાદ#બE છે , આપણે pુ.એસ. કાયદા Aારા અસંZય િનpુNત દG શોમાં બનતા

સો ,ુ ં ટન, ટંP7ટન અને ટs ટGલમ \વા િમનરલોના આપણા ઉપયોગને Mtક કરવા અને

હGર કરવાની જYર છે .

િવનંતી કરવામાં આવે ;યારG અમારા સ લાયરોને તેમના ઉ;પાદનોમાં આવા િમનરલોના તેમના ઉપયોગ 8ગે એક િનધા6 રત રપો ટuગ સાધન અને
માળખાનો ઉપયોગ કર#ને ડGટા અને રપોv્6 સ, અમે િવનંતી કર#એ છ#એ તે 7વYપમાં :દાન કરવાની જYર છે . આ ઉપરાંત, સ લાયરોને આવા
ખિનજોના ઉwમને 7થાિપત કરવા માટG આવી જ મા હતી તેમના સ લાયરો તરફથી માંગવી પડ# શકG છે અને તેમના પ રણામો અમને :દાન કરવા પડ#
શકG છે .

અમારા કાય67થાનની 8તગ6ત
અખં ડતતા ુ ં ચાલન
િન પ4તા, સમાવેશીતા, ?ુર4ા અને f7થરતા એ U ૂdયો છે \ને અમે
Magnaમાં િ:ય માનીએ છ#એ અને અમારા સંચાલનોમાં તેને હાંસલ
કરવાનો :યાસ કર#એ છ#એ. અમે અમારા સ લાયરો તરફથી પણ આવી જ
અપે4ા રાખીએ છ#એ.

9મ માનકો અને
માનવાિધકારો :;યે આદર

Magna તમામ લાTુ 9મ, રોજગાર અને માનવાિધકાર કાયદાઓ ુ ં પાલન
કરવા :િતબE છે અને અમારા સ લાયરો તરફથી પણ સમાન
:િતબEતાની માંગ કરG છે .
તેથી અમારા સ લાયરોએ Lp ૂનતમ વેતન, લાભ , ઓવરટાઇમ, કામના
કલાકો અને કામની f7થિત પરના 7થાિનક કાયદાઓ ુ ં પાલન કરWુ ં
આવXયક છે .
અમારા સ લાયરોને બળજબર#[ ૂવ6ક અથવા ફરxજયાત 9િમકોનો ઉપયોગ
કરવાની પરવાનગી નથી. સ લાયરોને 7થાિનક 9મ કાયદા Aારા િનધા6ર#ત કયા6
Uુજબ, સગીર વયના 9િમકોનો ઉપયોગ કરવાથી પણ :િતબંિધત કરવામાં
આવે
િસવાય
કG તે સરકાર
Aારાએક
માLય
અથવાછે ,એ:ે
yLટસિશપ
:ો ામનો
ભ ાગ:િશ4ણનો
હોય \ 7પ ટપણે
:િતભ ાગીઓને લાભ આપતો હોય.
ુ ાર, pુિનયનો અથવા કાય6 પ રષદ
સ લાયરોએ 7થાિનક કાયદા અ સ
જોડાણના Uુ{ા સંબધ
ં ી કમ6ચાર#ની જોડાણ અને પસંદગીની 7વતં3તાનો
આદર કરવો જોઈએ.

Magna તમામ લાTુ માનવાિધકારો ું
પાલન કરવા :િતબE છે અને અમે
અમારા સ લાયરો તરફથી આવી જ
:િતબEતાની માંગ કર#એ છ#એ.

• સ લાયરોએ તેમના કમ6ચાર#ઓના અિધકારનો આદર કરવો આવXયક છે . ખાસ કર#ને
તેમણે બળજબર# અને બાળ 9િમકોનો ઉપયોગ ટાળવો આવXયક છે .

• સ લાયરો તરફથી કાય67થાનમાં પજવણી તેમજ અયોPય ભ ેદભ ાવ પર :િતબંધની
અપે4ા કરવામાં આવે છે .

• સ લાયરોએ તેમના કમ6ચાર#ઓ માટG ?ુર+4ત અને 7વ7થ કાય67થાન

ળવWુ ં

આવXયક છે .
ુ રG અને તેમની પયા6વરણીય અસર ુ ં
• સ લાયરો પયા6વરણીય કાયદાઓને અ સ
િનયિમત ધોરણે િનર#4ણ કરG એવી અમે અપે4ા કર#એ છ#એ.

વૈિવ<યતા અને સમાવેશીકરણ
અમે માનીએ છ#એ કG વૈિવ<યતા એ શfNતનો eોત છે . એટલે જ અમે અમારા સ લાયરો કાય67થાનમાં પજવણી તથા +લFગ, કોમ, વંશીય [ ૃ ઠ} ૂિમ,
ધમ6, અપંગતા અથવા કાયદા Aારા સંર+4ત અLય કોઈપણ !યfNતગત લ4ણોને આધારG ભ ેદભ ાવને :િતબંિધત કરG તેની અપે4ા રાખીએ છ#એ.

7વા7>ય અને ?ુર4ા

અમારા સ લાયરોએ 7વા7>ય અને ?ુર4ા સંબધ
ં ી કાયદાઓ ુ ં પાલન કરWુ ં જYર# છે . આમાં કમ6ચાર#ઓ માટG !યfNતગત ?ુર4ા સાધનોની ઍNસેસ
સાથે એક ?ુર+4ત અને 7વ7થ કાય67થાન

ળવવાની ફરજ તથા તબીબી સારવારની જYર હોય તેવી ઇ ઓના ઉપચારની : Kયા હોવાનો સમાવેશ

ુ ામી ધોરણ માટG ુ ં :માણપ3 :ા ત કરવા
થાય છે . Magna સ લાયરોને ISO 45001 !યાવસાિયક 7વા7>ય અને ?ુર4ા ધોરણો ુ ં અથવા કોઈપણ અ ગ
:ો;સા હત કરG છે .

પયા6વરણ સંબધ
ં ી જવાબદાર#
અમે પયા6વરણ સંબધ
ં ી જવાબદાર# :;યે :િતબE છ#એ. અમે સ લાયરો તરફથી અપે4ા રાખીએ છ#એ કG તેઓ લાTુ પયા6વરણ સંબધ
ં ી કાયદાઓને [ ૂણ6
કરG અથવા તેથી વ•ુ કરG તથા તેમના કાય6સચ
ં ાલનની પયા6વરણ પર થતી અસરોને Lp ૂનતમ કરવા માટG :િતબE રહG.
સ લાયરોએ તેમની !યાવસાિયક :Wૃિbઓની પયા6વરણ પર અસરને િનયિમત ર#તે U ૂdયાં કત અને િનર#+4ત કરવાની, ઊ 6 અને અLય સંસાધનોના
ઉપયોગને ઘટાડવા અથવા સંચા+લત કરવા, કચરા અને ઉ;સ•નને Lp ૂનતમ કરવા, ઉ;પાદનના

વન ચKના દરG ક તબ`ે ખનીજોને ર#સાઇકલ કરવા,

જોખમી અને ‚વલનશીલ સામ ીઓને એક ?ુર+4ત અને કાયદG સર ર#તે સં હત કરવા તથા ડઝાઇન અને નવીનતા મારફતે પયા6વરણ પર થતી
અસરને ઘટાડવાનો :યાસ પણ કરવો જોઈએ.
ુ ામી ધોરણો માટG ના :માણીકરણને :ો;સા હત કર#એ છ#એ અને અમારા
અમે ISO 14001 પયા6વરણ સંબધ
ં ી ધોરણો અથવા કોઈપણ અ ગ
સ લાયરોને આવી :માણીકરણ f7થિત :ા ત કરવા માટG કોઈ લાન િવકિસત કરવા માટG :ો;સા હત કર#એ છ#એ. તે જ ર#તે, અમે અમારા સ લાયરોને
તેમના પાણી અને ઊ 6ના વપરાશને Lp ૂનતમ કરવા અને ISO 50001 :માણીકરણનો લƒય રાખવા :ો;સા હત કર#એ છ#એ. અમારા સ લાયરો
તરફની સામ ીઓ REACH (રસાયણોની ન„ધણી, U ૂdયાંકન, અિધlૃતતા અને :િતબંધ – ર 7MG શન, ઇવેdpુએશન, ઑથોરાઇઝેશન અને રy7MNશન
ઑફ કGિમકdસ)ને અ Yુ પ હોવી આવXયક છે .
Magnaની 7વા7>ય, ?ુર4ા અને પયા6વરણ સંબધ
ં ી નીિત વાંચો.

આપણા પગલાં Aારા અખં ડતતા ુ ં ચાલન

અમારા કમ6ચાર#ઓએ તેમના પગલાં Aારા દરરોજ તેમની અખં ડતતાને દશા6વવી આવXયક છે . અમારા નૈિતક ધોરણો Uુજબ રહGવામાં િન ફળ હોઈ
શકG તેવા કોઈપણ !યfNતની f7થિતથી મા હતગાર થવા પર તેઓએ તે બ{લ બોલવાની પણ જYર છે . અમારા સ લાયરોએ પણ આ
આચારસં હતાના ઉdલંઘનની

ણ થવા પર આમ જ કરવાની જYર છે .

હતનો િવરોધાભ ાસ
અમારા !યવસાય ભ ાગીદારો સાથેના સંબધ
ં ો અખં ડતતા અને ]ૃ ઢ !યાવસાિયક િનણ6ય પર આધા રત છે તેની ખાતર# કરવા, અમારા કમ6ચાર#ઓ
હતના િવરોધાભ ાસને તાક#દG

હGર કરG તે જYર# છે . તે જ ર#તે, અમે કોઈપણ સ લાયરને ફાયદો થઈ શકG તેવા !યાવસાિયક િનણ6ય લેવામાં અથવા

તેને :ભ ાિવત કરવામાં Magnaના કમ6ચાર# સાથે કોઈ કૌvુ ં+બક અથવા ન કનો !યfNતગત સંબધ
ં હોય તેની

ણ કરવાની સ લાયર પાસે અપે4ા

રાખીએ છ#એ.
Magnaની હતના િવરોધાભ ાસ 8ગેની નીિત વાંચો.

મા હતી અને બૌDEક સંપદા ુ ં ર4ણ
એક સ લાયર તર#કG, Magna અથવા તેના !યાવસાિયક ભ ાગીદારો તમને બૌDEક સંપદા અથવા ગોપનીય કG !યfNતગત મા હતી (“મા હતી”) આપી
શકG છે અથવા તેની ઍNસેસ :દાન કર# શકG છે . તમે 7વીકારો છો કG તમે આવી મા હતી ઍNસેસ અને

ળવણીના સંબધ
ં માં ઉ+ચત ?ુર4ા અને ભ ૌિતક

?ુર4ા પEિતઓને લાTુ કરશો અને ળવશો કG \:

આવા :કારની મા હતી માટG \ ઓછામાં ઓછ# ઉoોગના માનકોની સમક4 હોય; અને


\ મા હતીના આકf7મક અથવા ગેરકાયદG સર િવનાશ,

ુ સાન, ફGરફાર અથવા અનાિધlૃ ત
ક

ટG કિનકલ અને સંગઠના;મક સેફગાg્ 6 સ :દાન કરG .
ઉપરાંત, તમે આવી મા હતી Magnaની સંમિત િવના …ારG ય વેચશો નહc, …ારG ય

હGરાત કG ઍNસેસની સામે વાજબી ર#તે ઉ+ચત

હGર કરશો નહc, ખાતર# આપો કG તમે મા હતીનો ઉપયોગ ફNત

ુ માટG જ કરશો અને આપણા સંબધ
Magnaના ઉ;પાદનો અને/અથવા સેવાઓની તમાર# જોગવાઈના હGQ ઓ
ં ના 8તે (અથવા SયારG તેની જYર ન રહG)
આવી મા હતીને પરત કરશો અથવા તેનો નાશ કરશો, વ•ુ મા હતી માટG , Magna સાથેના તમારા કરારના િનયમો અને શરતોનો અને તમે હ7તા4 રત
કરG લ હોઈ શકG તેવા કોઈપણ +બનજો તમને

હGર કરારનો સંદભ 6 લો.

ણ થાય કG Magna, તેના કમ6ચાર#ઓ અથવા !યાવસાિયક ભ ાગીદારોની ગોપનીય અથવા !યfNતગત મા હતી

હGર કરવામાં

આવેલ છે , અથવા તે કG Magnaની બૌDEક સંપદાના અિધકારો ુ ં ઉdલંઘન કરવામાં આ!pુ ં છે , તો તમારG તમારા UુZય Magna સંપક6 +બF]ુને
તા;કા+લક ર#તે ? ૂ+ચત કરWુ ં આવXયક છે .

સારા સંચાર સાથે અખં ડતતા ુ ં ચાલન

Magnaના સ લાયર તર#કG, અમે તમને આ સં હતામાં એjબેડ કરG લી :ામા+ણકતા અને અખં ડતતાના U ૂdયો ું સમથ6ન કરવા કહ#એ છ#એ. ખાસ કર#ને,
અમે ન„<pુ ં છે કG આ આચારસં હતાના ચો`સ ઘટકો ુ ં ઉdલંઘન કરWુ ં એ અમે સંચાલન કર#એ છ#એ તે અિધકાર4ે3માં કાયદા ું ઉdલંઘન છે . Magna તેના
સ લાયરો Aારા કાયદાના કોઈપણ ઉdલંઘનોને સહન કરQુ ં નથી.

+ચFતાજનક અને +બન-:િતશોધની બાબતોની
ણ કરવી

તમારા કમ6ચાર#ઓ આ સં હતાને સમ\ છે અને તેની જY રયાતો ુ ં પાલન કરG છે તેની તમે ખાતર# કરો અને યોPય પગલાં લો તે અમાર# માટG જYર# છે .
અમે અપે4ા કર#એ છ#એ કG સ લાયરો અને તેમના કમ6ચાર#ઓને કાયદાના અથવા આ સં હતાના ઉdલંઘનની

ણ થાય તો તે f7થિતમાં તેઓ તાક#દG

બોલે (Magna માટG કામ કરતી વખતે), કાં તો સ લાયર પોતે અથવા Magna કમ6ચાર#ઓ Aારા.
ુ ાલન ટ#મના સ†યને અથવા Magnaની
તમે તમારા UુZય સંપક6 માં હોય તે Magna કમ6ચાર#ને, magna.com પર મળતી Magnaની અ પ
રપો ટuગ લાઇનનો ઉપયોગ કર#ને કG \ magnahotline.com પર ઍNસેિસબલ છે , હંમેશા

ણ કર# શકો છો. તે લાઇન પરની રપોv્6 સ મોટા

ભ ાગનાં દG શોમાં અનામાં કત ર#તે કરવામાં આવે છે .
સંજોગોના આધારG , Magna Aારા આ સં હતાના પાલનમાં કોઈ સ લાયર Aારા િન ફળતા પર ઉપાય માટG પગલાં લઈ શકાય છે , ઉદાહરણ તર#કG
?ુધારા;મક માપદં ડો લાTુ કરવામાં આવે ;યાં ?ુધી સ લાયર સાથેના !યવસાયને સ7પેLડ કર#ને અથવા સ લાયર સાથેના સંબધ
ં ને સમા ત કર#ને.

વેLડર ર7ક મેનેજમેLટ તરફથી િવનંતીઓ
સમય સમય પર, તમને તમારા !યવસાય િવશેની મા હતી માટG Magnaની Vendor Risk Management (VRM) ટ#મ Aારા [ ૂછવામાં આવી શકG છે .
તમે અમને આવી િવનંતીઓનો તાક#દG અને [ ૂણ6પણે જવાબ આપો તે જYર# છે .

અLય જY રયાતો સાથે િવરોધાભ ાસ
આ દ7તાવેજમાંની કોઈપણ જY રયાત Magna Pલોબલ સ લાય ચેનની જY રયાતો અથવા Magna સ લાયસ6ની અLય કોઈપણ જY રયાતો (દા.ત.
તમાર# અને Magna વIચે 7થાિપત કોઈપણ કરાર હGઠળ) સાથે િવરોધાભ ાસ ઊભ ો કરG તો તે f7થિતમાં આ દ7તાવેજમાંની જY રયાતો :વત6નીય રહGશે.

• સ લાયરોના કમ6ચાર#ઓ આ સં હતાથી પ ર+ચત હોવા જોઈએ અને તેની
શરતો ુ ં પાલન કરતા હોવા જોઈએ.

• આ સં હતા અથવા કાયદાના ઉdલંઘનની

ણ થાય તો સ લાયરG બતાવWુ ં

આવXયક છે .
ુ ાલન 8ગેની બાબતોને ઉઠાવનાર કોઈપણ
• સ લાયરોને સ‡ાવના અ પ
કમ6ચાર# સામે બદલો લેવાની મનાઈ છે .

ુ ાલન િન ણાતો તરફથી સમથ6ન
કા ૂની અ પ
જો તમને આ સ લાયરની આચારસં હતા અને નૈિતકતાની જY રયાતો િવશે કોઈપણ :ˆ હોય, તો તમારG
Magna ખાતેના તમારા UુZય સંપક6 નો સંપક6 કરવો જોઈએ. તમે તમારા :ˆોને Magnaની નૈિતNતા અને
ુ ાલન િવભ ાગને પણ િનદ‰ િશત કર# શકો છો.
કા ૂની અ પ
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