आचारसंहिता आणि नीतततत्त्वे
प्रततकार-ववरोधी धोरि

प्रतिकार-तिरोधी धोरण
Magna ही अशा सं स्कृ िीस समर्थ न दे ण्यास िचनबद्ध आहे ज्याि कायदे शीर आतण नीतिित्त्व तिषयक
तचं िा सु डाच्या भीतितशिाय उन्नि के ल्या जािाि. Magna त्याच्या कमथ चार्यां ना आतण इिर भागीदारां ना
अशा तचं िें चे अहिाल दे ण्यासाठी एकातधक मागथ प्रदान करिे आतण अशा तचं िा ज्यां नी उन्नि करणार्या
कमथ च री्आतण्इिर्स्टे क होल् डर्तिरुद्ध प्रमातणकपणे आतण तिश्वासाने प्रतिकारास प्रतिबं ध करिे .

हे धोरण Magna International Inc. आतण तिच्या सिथ कायथ कारी समू ह , तिभाग, सं यु क्त उपक्रम
आतण इिर कायथ प्र णालीस सिं क षपणे लागू होिे (एकतििपणे “Magna”). हे धोरण कमथ चारी,
अतधकारी, सं चालक, सल्लागार आतण एजं ट यां च्यासह, Magna च्या ििीने कायथ करणार्या सिथ
लोकां ना दे खील लागू होिे .

परिचय

कायदे शीर आणि नैततक चचंता ओळखिे आणि लवकरात लवकर शक्य संधीवर तनराकरि करिे मित्त्वाचे आिे.

Magna अशा् कायथ् िािािरणास् समर्थन् दे िे् ज्याि् आमचे् कमथचारी् आतण् इिर् भागीदार् कायदे शीर् आतण्
नीतितिषयक्तचंिां ची्िक्रार्प्रतिकाराच्या्भीतितशिाय्करू्शकिाि्(ज्याि्दं ड्लािला्जािो, सेिामुक्त्केले्जािे,
पदािनिी, तनलंबन, धमकािणी्तकंिा्छळिणूक्करणे्यासह).Magna प्रामातणकपणे्आतण्तिश्वासाने्कायदे शीर्
आतण्नीतिित्त्वतिषयक तचंिांची्िक्रार्करणार्यां तिरुद्ध्प्रतिकार्सहन्करि्नाही.

मूल्ये
Magna कायदे शीर् आतण् नीतिित्त्वतिषयक् समस्ांशी् संबंतधि् कोणत्याही् खािीशीर् तचं िेंच्या् िक्रारी् करण्यास्
त्याच्या्कमथचार्यां ना्आतण्भागीदारां ना्प्रोत्सातहि्करिे. अशा समसयांची त्वररत ओळख Magna ला सक्रिय िोण्याची
उत्तम संधी त्वररत दे त,े त्या्“निीन” असेपयंि्त्या्पुष्टीकरणाकररिा्उत्तरलक्षी्होण्याची्आतण्तचंिा्शोधून्आतण्
त्यां चे्तनिारण्करून्कोणिाही्संभाव्य्प्रभाि्कमी्करण्याची्ित्परिेने्सिोत्कृष्ट्संधी्दे िे.

Magna प्रामातणकपणे् आतण् तिश्िासाने् कायदे शीर् तकंिा् नैतिक् तचंिा् उन्नि् करणार्या् कोणाही तिरुद्ध् प्रतिकार्
सहन्करणार्नाही. कोणालाही्अशा्प्रकारची्तचंिा्उद्भिण्यापासून्परािृत्त्करण्यासाठी्तकंिा्रोखण्याचे् प्रयत्न्
तकंिा्अशा्प्रकारच्या्तचंिा्व्यक्त्करण्यासाठी्एखाद्या्व्यक्तीच्या्तिरुद्ध्सूडबुद्धीचे्कृत्य्खपिून्घेिले्जाणार्नाही्
आतण्त्याला्एक्गंभीर्बाब्मानले् जाईल्आतण्नोकरी्संपुष्टाि्आणण्यापयंि्तशस्तभंगाची्कारिाई्मंजूर्केली्
जाईल.
हे ् धोरण्सिथ् कायदे शीर्तकंिा्नैतिक्तचंिां ना्तकंिा्केलेल्या्िक्रारीं् (तननािी्तकंिा्िसे् नसलेल्या) ना, Magna
Hotline, पयथिेक्षक् तकंिा् व्यिस्र्ापकाद्वारे ् तकंिा् मानि् संसाधन् तिभाग, कायदे शीर् सल्ला, नीतिित्त्व् आतण्
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कायदे शीर्पालन्तिभाग, अंिगथि्अंकेक्षण्तकंिा्अन्य्योग्य्पद्धिी्(“िक्रार्करण्याचे्मागथ”) याद्वारे ्तननािी््संपकथ्
साधलेल्यांना्लागू्होिे.

प्रतिकाराची उदाहरणे
प्रतिकार्अनेक्प्रकार्करू्शकिो्आतण्याि्मातमथक्तक्रया्समातिष्ट्असू्शकिे. प्रतिकाराच्या्संशयास्पद्घटनां चा्
अहिाल्द्यािा्(खाली्“अहिाल्दे ण्याबाबिची्काळजी”्िर्तिभाग्पहा), खाली्सूचीबद्ध्केलेल्या्उदाहरणां पैकी्
काही्प्रतिकाराच्या्उदाहरणांमध्ये्हे ्समातिष्ट्असू्शकिे: प्रतिकाराच्या्उदाहरणां मध्ये्हे्असू्शकिे:
▪

कामे तकंिा िास कमी करणे, जोडणे,तकंिा बदलणे

▪
▪
▪

कमथचार्यास िास दे ण्यासाठी तकंिा अपमातनि करण्यासाठी शाब्दिक गैरििन तकंिा आचरण
शारीररक गैरििथन तकंिा धमकी
संपुष्टिा, पदािनिी तकंिा संपुष्टिेसाठी तकंिा पदािनिी करण्यासाठी धमकी दे णे

▪

पदोन्निीस, िेिनाि िाढ, तनयुक्ती, बदली तकंिा जादा िेळ संधीस नकार दे णे

▪

Magna च्या कमथचार्यां च्या ििथन तकंिा Magna च्या तक्रयात्मक ित्त्वां च्या तिपरीि इिर तक्रया

िैयब्दक्तक तनणथय आतण सहकायथ
कराराच्या फसिणुकीिर आधाररि तकंिा बदला न घेणार्या कायदे शीर व्यिसाय कारणां िर आधाररि
(उदाहरणार्थ, कराराच्या उल्लंघनावर आधाररत कर्थचार्ां चा ननणथ) िैयब्दक्तक तनणथय घेण्यापासून Magna ला
प्रतिबंतधि करण्यासाठी या धोरणािील कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ लािला जाऊ नये.

अनेक िेगिेगळ्या पैलू असलेल्या कायदे शीर आतण नीतिित्त्वतिषयी समस्ा आतण अन्वेषणे नेहमी ब्दिष्ट
असिाि. अशा समस्ां शी आतण अन्वेषणांशी संबंतधि संपकथ केलेल्या सिथ कमथचार्यां नी्आतण्इत्तर्स्टे कहोल् डरनी
पूणथपणे सहकायथ करािे जेणे करून Magna या प्रकरणां ना प्रतिसाद दे ण्यासाठी आिश्यक असलेली मातहिी
ित्परिेने आतण उतचिपणे प्राप्त करू शकेल.

िक्रार तचंिा
प्रतिकाराबद्दल तचंिा तकंिा इिर कायदे शीर तकंिा नीतिित्त्वतिषयी तचंिां ची िक्रार एका िक्रारीच्या मागाथ ने केली
जाईल आतण िेळेिर आधाररि पुनरािलोकन केले जाईल.
Magna मध्ये, आमच्या व्यिस्र्ापकां नी आतण पयथिेक्षकां नी मुक्त द्वार प्रतकया ठे िािी अशी अपेक्षा आम्ही

करिो. Magna मधील पयथिेक्षक आतण व्यिस्र्ापकां नी िे संपकथ साधिा येणारे , कायदे शीर आतण नीतिित्वतिषयी
तचंिा गां भीयाथ ने घेणारे आतण कायदे शीर, नीतिित्वे आतण कायदे शीर पालन, मानि संसाधन तकंिा अंिगथि
लेखापररक्षणाद्वारे हािाळण्यासाठीच्या प्रतक्रया त्यांना मातहि असल्याची खािी करणे आिश्यक आहे . Magna
कमथचारी आतण इिर भागीदारां नी त्यां च्या तचंिा समजून घेणे आतण त्या व्यक्त करणे महत्त्वाचे आहे . अशा

तचंतेंचे पुनरावलोकन केले जािे आणि लागू असेल त्यानस
ु ार, तत्परतेने त्यांचा संदर्भ दे िे दे खील मित्त्वाचे आिे.
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जेव्िा चचंता प्रथम उन्नत केली जाते, तेव्िा पयभवक्ष
े क आणि व्यवसथापकांनी समजन
ू घ्यावे की प्रकरि तत्परतेने
सपष्ट करण्याकररता उत्तरलक्षी िोण्यासाठी संधी शीघ्रगतीने नाहिसे िोऊ शकते.

कमभचारी आणि इतर र्ागीदारांनी Magna च्या तिार ससस्टमचा कोित्यािी कारिासाठी आदर करिे आणि

गैरवापर न करिे आवश्यक असल्याबद्दल दे खील जागरूक रिावे. अप्रामाणिकपिे क्रकं वा दर्
ु ाभवनापूिभ िे तूंनी

तिारी दाखल केलेल्या व्यक्ती आढळलेले लोकांवर त्या कारिासाठी नोकरी संपुष्टात आिण्यासारखी सशसतीची
कारवाई केली जाईल.

अचधक माहितीसाठी:
अचधक माहिती क्रकं वा सल्ल्यासाठी, कृपया आपल्या समि
ू ाशी क्रकं वा प्रादे तशक्पालन अचधकारी क्रकं वा Magna चा
उपाध्यक्ष, नीतततत्वे आणि मुख्य पालकाच्या प्रादे सशक मुख्य अचधकार्याला संपकभ करा.
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