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&यवसायातील &यवहारांम'ये चालन सचोट
Magna येथे आLह ,वतःसाठN आ ण आम5या पुरवठादारांसाठN उ5च नै तक आदश- नि)चत करतो.
Magna परु वठादार, (व#ेते, स9लागार, ,वतं2 कं2ाटदार, एजंट Rकं वा आम5या वतीने कोणतीह कृती पार पाडणाSया कोणTयाह
तत
ृ ीय प6ाने (“पुरवठादार”) नेहमीच, ते िजथे &यवसाय करतात तथे, Tयांना लागू असले9या कायCयांचे, नयमांच,े मानकांचे
(एकW2तपणे, “कायदे ”) आ ण Magna धोरणे यांचे अ6रशः आ ण हे तू ल6ात घेऊन पालन कXन सचोट ने वागले पा हजे. या
&य तYरZत, Tयांना हे दे खील आव)यक आहे Rक Tयां5या पुरवठादारांनीह या सं हते5या आव)यकतांचे पालन केले पा हजे.
या सं हते5या आव)यकता आप9या Magna असले9या संबंधांना लागू असले9या अट व शत\5या इतर संचा5या Rकं वा कुठ9याह
कराराम'ये नि)चत केले9या नकषां&य तYरZत आहे त. आम5या पुरवठादारांना लागू असलेले कायदे प^ु कळ आहे त आ ण
काय-6े2ानस
ु ार _भEन आहे त, परंतु aया काह मह वा5या त वांचे पालन केलेच पा हजे Tयात खाल ल गो^ट ंचा समावेश आहे:

(व)वास-(वरोधी आ ण ,पधा- कायदे
आLह जोरदार ,पधा- करतानाच खु9या आ ण न^प6 ,पधcचा आदर करतो. आLह आम5या पुरवठादारांकडून अशीच अपे6ा करतो.

परु वठादारांनी लागू असले9या सव- (व)वास(वरोधी आ ण ,पधा- कायCयांचे पालन करणे आव)यक आहे आ ण ,पधcला चक
ु d5या
पCधतीने कमी करणार्या कोणTयाह कृतीत ते गुंतू शकत नाह त. अशा न(षCध कृतीं5या उदाहरणांम'ये / त,प'याfशी Rकं मत
ठरवgयास सहमत होणे, सवलती Rकं वा (व#d अट

नि)चत करणे, उTपादन मया- दत करणे, बाजारपेठेचे (वभाजन करणे,

7ाहकांची वाटणी करणे, बोल /R#यांचे समEवयन करणे, 7ाहक व परु वठादारांवर ब ह^कार घालणे, कम-चाSयांचा मोबदला
नि)चत करणे Rकं वा एकमेकां5या कम-चार्यांना कामावर घेgयापासन
ं ा समावेश आहे . काह
ू परावD
ृ राहणे यासारhया गो^ट च
अ:धकार 6े2ात केवळ संवेदनशील &यावसा यक मा हतीची दे वाणघेवाण बेकायदे शीर आहे.
Magna (व)वास(वरोधी आ ण ,पधा- धोरण वाचा.

• Tयांना लागू असलेले कायदे परु वठादारांना मा हत असले पा हजेत
आ ण Tयांनी अशा कायCयांचे अ6रशः आ ण हे तू ल6ात घेऊन
पालन करावे

• पुरवठादारांनी ,पधा- मया- दत करgयासाठN / त,प'याfशी हात_मळवणी
कX नये

• पुरवठादारांना सरकार अ:धकाSयांना लाच दे ऊ करgयाची सZत मनाई
आहे .

• पुरवठादारांनी मंजुर आ ण नया-त नयं2ण कायCयाचे उ9लंघन
कX नये

• वापरले9या (व_श^ट ख नजांचे ,2ोत ओळखgयासाठN पुरवठादारांनी
Magna सहकाय- करणे आव)यक आहे

Magna पुरवठादारांनी, ते िजथे &यवसाय करत असतील तथे Tयांना लागू असले9या कायCयांचे आ ण
Magna धोरणांचे अ6रशः आ ण हे तू ल6ात घेऊन पालन कXन नेहमीच सचोट ने वागले पा हजे.

o^टाचार / तबंधक आ ण लाचलुचपत / तबंधक कायदे
आम5या पुरवठादारांनी, aयात &यवसायाचा अयो>य लाभ _मळ(वgयासाठN कोणTयाह &यZतीला Rकं वा घटकाला काह ह मू9यवान दे णे
/ तबं:धत आहे अशा तसेच अचक
ू खाते आ ण नpद ठे वणे आव)यक असले9या अशा सव- लागू कायCयांचे अनस
ु रण करणे आव)यक आहे .
पुरवठादारांनी सव- /करणांम'ये o^टाचार(वरोधी आ ण लाच लच
ु पत / तबंधक कायCयांचे पालन केलेच पा हजे आ ण सरकार
अ:धकाSयांशी संवाद साधताना (वशेष सावध:गर बाळगणे आव)यक आहे .
आLह Rकं वा आमचे परु वठादार काय-रत असले9या कोणTयाह (व_श^ट काय-6े2ात (व_श^ट कायदे Rकं वा /,था(पत &यवसाय पCधती
(वचारात न घेता, Magna “सल
ु भीकरण दे यके” Rकं वा “7ीस पेमqट” (Lहणजेच aया सेवांसाठN एखाद &यZती Rकं वा कंपनी तशीह
कायदे शीरYरTया हZकदार असेल अशी नय_मत सेवा _मळ(वgयासाठN नLन-,तर य सरकार अ:धकाSयांना लहान रकमेचा समावेश
असलेल पेमqट करgयास मनाई करते. (उदाहरण Lहणजे एखादे टे _लफोन Rकं वा यु ट_लट कनेZशन लवकर दे gयासाठN पैसे दे ण)े .
Magna लाचखोर आ ण अयो>य पेमqट धोरण वाचा.

उपहार आ ण मनोरं जन
&यवसायातील एखादा नण-य घेgयासाठN Rकं वा अनाव)यकर Tया /भा(वत करgयासाठN (उदा. पुरवठादारास &यवसाय दे णे, अनुकूल
अट /दान करणे) Magna कम-चाSयाला दलेला कोणताह उपहार Rकं वा करमणूक पूणप
- णे / तबं:धत आहे . जर आपण एखाCया
Magna कम-चार्यास भेटव,तू Rकं वा करमणक
ू /दान कX इि5छत असाल तर ती वाजवी, फZत कधी कधी दलेल , आ ण
माफक Rकमतीची असल पा हजे.
Tयाऐवजी, आLह Magna कम-चार्यांना पुरवठादारांकडून भेटव,तू आ ण करमणूक मागgयास मनाई करतो. जर आप9याला
एखाCया भेटव,तू Rकं वा करमणुकdसाठN Magnaकम-चार्यांकडून (वनंती केल गेल अस9यास आपण TयाबCदल TवYरत
कळवावे.
Magna उपहार आ ण मनोरं जन धोरण वाचा.

मंजरू आ ण नया-त नयं2ण कायदे
आम5या परु वठादारांनी सव- लागू नया-त नयं2ण कायCयांचे, तसेच माEयता/ाuत दे श, सं,था, &यZती Rकं वा उCयोग 6े2ातील
&यवसाय संबंधांना / तबं:धत Rकं वा मया- दत करणाSया कायCयांचे पालन केले पा हजे अशी आLह अपे6ा करतो.
Magna मंजुर आ ण &यापार बंद धोरण वाचा.

संघष- 6े2ांमधून साम7ीचे आयोजन करणे
aया कंपनीचे शेअस- युनायटे ड ,टे vस ,टॉक एZसचqजम'ये सूचीबCध आहे त अशी साव-ज नक कंपनी Lहणून, आLहाला
अमेYरकन कायCयानुसार, RकTयेक नयुZत दे शांमधून येणाSया सोने, कथील, टं ग,टन आ ण टँ टलम सारhया ख नजां5या
आम5या वापराचा मागोवा ठे वणे व तो उघड करणे आव)यक आहे.
(वनंती केल असता, आम5या पुरवठादारांना Tयां5या उTपादनांम'ये अशा ख नजां5या वापरासंबंधी आLह (वनंती केले9या
/प2ाम'ये ठरवून दलेले अहवाल साधन आ ण मांडणी वापXन मा हती आ ण अहवाल /दान करणे आव)यक आहे . याउपर,
अशा ख नजांचे मळ
ू ,था(पत करgयासाठN आ ण Tयांचे न^कष- आLहाला पुरवgयासाठN पुरवठादारांना Tयां5या पुरवठादारांकडून
तशाच मा हतीची मागणी करgयाची आव)यकता भासू शकते.

आम5या काय-,थळावर
संपण
ू - सचोट पाळणे
चांगुलपणा, समावेशकता, सुर6ा आ ण टकाऊपणा ह अशी
म9
ू ये आहे त जी आLहाला Magna येथे (/य आहे त आ ण जी
आLह आम5या काय-कलापांम'ये सा'य करgयासाठN धडपडत
असतो. आLह आम5या पुरवठादारांकडून अशीच अपे6ा करतो.

कामगार मानदं ड आ ण
मानवा:धकारांचा आदर
Magna लागू असले9या सव- कामगार, रोजगार आ ण मानवी
हZक कायCयांचे पालन करgयास वचनबCध आहे आ ण आLह
आम5या परु वठादारांकडून Tयाच वचनबCधतेची मागणी करतो.
आम5या पुरवठादारांनी, Lहणूनच, Rकमान वेतन, लाभ, जादा
काम, कामाचे तास आ ण कामकाजा5या अट स
ं ंबंधी ,था नक
कायCयांचे पालन केले पा हजे.
आम5या पुरवठादारांना कधीह जबरद,तीने Rकं वा सZतीचे कामगार
वापरgयाची परवानगी नाह . परु वठादारांना शासकdय माEयता/ाuत
/_श6णाचा भाग अस9या_शवाय ,था नक कामगार कायCयानुसार
पYरभा(षत अ9पवयीन कामगार वापरgयासह मनाई आहे Rकं वा
/_श6ुTव काय-#म aयाचा ,प^टपणे सहभागींना फायदा होतो.
पुरवठादारांनी कम-चार्यां5या संघटने5या ,वातंyयाचा आ ण
,था नक कायCयांशी सुसंगत संघटना Rकं वा काय- पYरषदे 5या
संल>नते5या संदभा-त नवडीचा आदर केला पा हजे.

Magna लागू असले9या सव- मानवा:धकार
कायCयांचे पालन करgयास वचनबCध
आहे आ ण आLह आम5या
पुरवठादारांकडून Tयाच बां:धलकdची
मागणी करतो.

• पुरवठादारांनी Tयां5या कम-चार्यां5या अ:धकाराचा आदर केला पा हजे. (वशेषतः,
Tयांनी सZतीचा आ ण बालमजुर चा वापर करणे टाळले पा हजे.

• पुरवठादारांनी कामा5या ठकाणी होणारा छळ तसेच अयो>य भेदभाव यांना / तबंध
करणे अपेz6त आहे .

• पुरवठादारांनी Tयां5या कम-चार्यांसाठN एक सुरz6त आ ण नरोगी काय-,थळ
ठे वले पा हजे.

• आLह अपे6ा करतो कd पुरवठादार पया-वरणीय कायCयांचे पालन करतील
आ ण Tयां5या पया-वरणीय /भावावर नय_मतपणे ल6 ठे वतील.

(व(वधता आ ण समावेश
आमचा (व)वास आहे कd (व(वधता ह साम{या-चा |ोत आहे . Lहणन
ू च आम5या पुरवठादारांनी _लंग, वंश, वां_शक पा)व-भूमी,
धम-, अपंगTव Rकं वा कायCयाCवारे संरz6त अEय कोणTयाह वैयिZतक वै_श^vयावर आधाYरत कामा5या ठकाणी होणारा छळ
आ ण भेदभाव / तबं:धत करावा अशी आLह अपे6ा करतो.

आरो>य आ ण सुर6ा
आम5या पुरवठादारांना लागू असले9या सव- आरो>य आ ण सुर6ा कायCयांचे पालन करणे आव)यक आहे . यात कम-चाSयांना
वैयिZतक संर6णाTमक उपकरणे _मळgयासह सुरz6त आ ण नरोगी काय-,थळ राखgयाचे कत-&य आ ण वैCयकdय उपचारांची
आव)यकता असले9या दख
ु ापतींवर उपचार करgयाची काय-पCधती उपल}ध असणे समा(व^ट आहे. Magna पुरवठादारांना
आयएसओ ४५००१ &यावसा यक आरो>य आ ण सुर6ा मानदं ड Rकं वा कोणTयाह नंतर5या मानकांचे /माणप2 /ाuत करgयास
/ोTसा हत करते.

पया-वरणीय जबाबदार
आLह पया-वरणीय जबाबदार करता क टबCध आहोत. आम5या पुरवठादारांनी लागू पया-वरण(वषयक कायदे पाळgयाची Rकं वा
Tयापे6ा जा,त करgयाची, आ ण Tयां5या काया-चा पया-वरणावर होणारा पYरणाम कमीत कमी करgयासाठN वचनबCध राहgयाची
आLह अपे6ा करतो.
परु वठादारांनी Tयां5या &यवसाया5या कायाf5या पया-वरणावर ल पYरणामांचे नय_मत म9
ू यांकन करणे आ ण Tयांचे नर 6ण
करणे, उजा- व इतर ,2ोतांचा वापर कमी करणे व &यव,थापन करणे, कचरा व उTसज-न कमीत कमी करणे, उTपादनां5या
जीवनच#ातील /Tयेक टuuयावर साम7ीचा पुनवा-पर करणे, धोकादायक व aवलनशील साम7ी सुरz6त आ ण कायदे शीर
ठकाणी ठे वणे आ ण आराखडा आ ण ना(वEयपूण- मा'यमातून पया-वरणीय /भाव कमी करणे आव)यक आहे.
आLह आयएसओ 14001 पया-वरणीय मानदं ड Rकं वा कोणTयाह नंतर5या /माणप2ास /ोTसा हत करतो आ ण आम5या
पुरवठादारांना अशा /माणीकरणाचा दजा- /ाuत करgयासाठN योजना (वक_सत करgयास /ोTसा हत करतो. Tयाच/माणे आLह
आम5या परु वठादारांना Tयांचा पाणी आ ण उजा- वापर कमीत कमी करgयास आ ण आयएसओ 50001 /माणप2 /ाuत
करgयास /ोTसा हत करतो. आम5या पुरवठादारांकडील साम7ी र च (नpदणी, मू9यांकन, अ:धकृतता आ ण रसायनांचे नबfध)
अनुXप असणे आव)यक आहे .
Magna आरो>य, सुर6ा आ ण पया-वरण धोरण वाचा.

आम5या कृतींमधून चालन सचोट
आम5या कम-चार्यांना Tयां5या कृतीCवारे दररोज Tयांची सचोट दश-(वणे आव)यक आहे . जर Tयांना अशा पYरि,थतीबCदल
मा हती असेल aयात कुणी &यZती आम5या नै तक आदशाfनस
ु ार वागgयात अपयशी ठरला असेल तर Tयांनी तसे सांगणे दे खील
आव)यक आहे . आम5या पुरवठादारांना या सं हतेचे उ9लंघन झा9याचे समज9यास Tयांनी ह तेच करणे आव)यक आहे .

हतसंबंधांचे संघषआम5या &यावसा यक भागीदारांशी असलेले संबंध सचोट आ ण &यवसाया5या यो>य नण-यावर आधाYरत आहे त हे सु नि)चत
करgयासाठN आम5या कम-चार्यांनी हतसंबंधा5या संघषा-चा तTपरतेने खुलासा करणे आव)यक आहे . Tयाच/माणे, आLह अपे6ा
करतो कd कोणTयाह पुरवठादाराने Tयाचे जर Magnaतील कम-चाSयाशी पुरवठादारास Tयाचा फायदा होईल असा &यावसा यक
नण-य घेणारे Rकं वा Tयावर /भाव टाकणारे कौटुंWबक Rकं वा जवळचे वैयिZतक नातेसंबंध अस9यास तTपरतेने आLहाला कळवावे.
Magna हतसंबंधांचे संघष- धोरण वाचा.

मा हती आ ण बौC:धक संपDीचे संर6ण
परु वठादार Lहणून, Magna Rकं वा Tयांचे &यावसा यक भागीदार आप9याला बौC:धक मालमDा Rकं वा गोपनीय Rकं वा वैयिZतक
मा हती ("मा हती") /दान कX शकतात Rकं वा Tयाकरता अ_भगम दे ऊ शकतात. आपण हे कबल
ू करता कd अशा मा हती5या
अ_भगम आ ण दे खरे खी5या संदभा-त आपण अशा यो>य सुर6ा आ ण भौ तक संर6ण काय-पCधतींची दे खरे ख आ ण
अंमलबजावणी कराल aया:



अशा /कार5या मा हतीसाठN उCयोगातील मापदं डां5या कमीतकमी समान आहे त; आ ण



aया आकि,मक Rकं वा बेकायदे शीर (वनाश, नक
ु सान, बदल Rकं वा अन:धकृत /कट करण Rकं वा मा हती5या
अ_भगमा(वXCध रा,तपणे यो>य तांW2क आ ण रचनाTमक संर6णे /दान करतात.

या&य तYरZत, आपण अशा मा हतीची कधीह (व#d करणार नाह , Magna5या संमती(वना कधीह ती उघड करणार नाह , हे
सु नि)चत कराल कd आपण केवळ Magnaला आपल उTपादने आ ण/Rकं वा सेवां5या पुरव†या5या कामासाठN ह मा हती वापराल
आ ण अशी मा हती आपले संबध
ं संप9यावर (Rकं वा जे&हा यापुढे तची आव)यकता नसेल) TवYरत परत कराल Rकं वा न^ट कराल.
अ:धक मा हतीसाठN, Magna बरोबर5या आप9या करारा5या अट व शत\चा आ ण आपण ,वा6र केल असेल अशा कोणTयाह
न-/कट करण कराराचा संदभ- पहा.
जर आप9याला समजले कd Magnaची, Tयां5या कम-चाSयांची Rकं वा &यवसायातील भागीदारांची गोपनीय Rकं वा वैयिZतक
मा हती उघड केल गेल आहे, Rकं वा जर Magna5या बौC:धक मालमDा अ:धकारांचे उ9लंघन केले गेले आहे , तर आपण
आप9या /ाथ_मक Magna संपका-ला ताTकाळ सू:चत करणे आव)यक आहे .

चांग9या संवादासह चालन सचोट
Magna परु वठादार Lहणून आLह (वनंती करत आहोत कd आपण या सं हतेम'ये ,था(पत केलेल /ामा णकपणा आ ण सचोट ची
मू9ये टकवून ठे वावी. (वशेषतः, आLह हे ल6ात घेतो कd या सं हते5या (व_श^ट घटकांचे उ9लंघन करणे Lहणजे aया काय-6े2ात
आLह काय- करतो Tयातील कायCयाचे उ9लंघन आहे . Magna Tयां5या पुरवठादारांकडून कायCयाचे कोणतेह उ9लंघन सहन करत
नाह .

सम,या आ ण / तसाद-(वह नतेबCदल कळवणे
आLहाला आप9याकडून आप9या कम-चार्यांना ह सं हता समजल अस9याचे आ ण त5या आव)यकतांचे पालन सु नि)चत
करgयाकरता पावले उचलgयाची आव)यकता आहे . आLह आम5या पुरवठादारांकडून Rकं वा Tयां5या कम-चाSयांकडून अपे6ा
करतो Rक ,वतः पुरवठादाराकडून Rकं वा Magna5या कम-चाSयाकडून कायCयाचे Rकं वा या सं हतेचे (MagnaसाठN काम करत
असताना) उ9लंघन के9याचे Tयांना कळले तर Tयांनी तTपरतेने तसे सांगावे.
आपण के&हाह आपला /ाथ_मक संपक- असले9या Magna कम-चार्यास, magna.com असणाSया Magna5या अनप
ु ालन
काय-संघा5या सद,यास Rकं वा magnahotline.com वर उपल}ध असले9या Magna5या Yरपो टf ग लाइनचा वापर कXन
सूचना दे ऊ शकता. Tया लाईनवर बहुतेक दे शांम'ये ननावी Yरपोट- केले जाऊ शकतात.
पYरि,थतीनुसार, Magna या सं हताचे पालन करgयात पुरवठादाराCवारे झाले9या चक
ु dची भरपाई करgयासाठN अनेक /कार5या,
उदाहरणाथ- सध
ु ाराTमक उपाय लागू होईपयfत पुरवठादारासोबत &यवसाय नलंWबत ठे वणे Rकं वा पुरवठादाराशी संबंध संपवणे,
अशा कारवाया कX शकते.

Vendor Risk Management कडून (वनंTया
वेळोवेळी, आप9याला Magna Vendor Risk Management (VRM) ट मकडून आप9या &यवसायाबCदल मा हती (वचारल जाऊ
शकते. आLहाला आपणाकडून अशा (वनंTयांना TवYरत आ ण पूण- / तसाद दे gयाची आव)यकता आहे .

इतर आव)यकतांबरोबर (वरोध
या द,तऐवजातील कोणतीह आव)यक बाब Magna वैि)वक पुरवठा शख
ंृ ले5या Rकं वा Magna सuलायस-5या (उदा. आपण
आ ण Magna5या दरLयान कोणTयाह करारा अंतग-त) इतर कोणTयाह आव)यक बाबी5या (वरोधात असेल तर या
द,तऐवजातील आव)यक बाबी लागू होतील.

• पुरवठादारांचे कम-चार या सं हतेसी पYर:चत असले पा हजेत आ ण Tयांनी
त5या अट ंचे पालन केले पा हजे.

• या सं हतेचे Rकं वा कायCयाचे उ9लंघन झा9याचे Tयांना समज9यास
पुरवठादारांनी सांगणे आव)यक आहे .

• सCभावना अनुपालन :चंता &यZत करणार्या कोणTयाह कम-चाSयाला
/TयुDर दे gयास पुरवठादारांना मनाई आहे .

कडून समथ-न कायदे शीर अनुपालन तI
या पुरवठादार आचारसं हता आ ण नी तत वां5या आव)यक बाबींबCदल आप9याकडे काह /)न अस9यास, आपण
Magna येथे आप9या /ाथ_मक संपका-शी संपक- साधावा. आपण आपले /)न Magna नी तत वे आ ण कायदे शीर अनप
ु ालन
(वभागाकडे दे खील नदc _शत कX शकता.
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