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अंतगर्त नै�तकता तपासणीचे धोरण  

 

प्रस्तावना 

हे धोरण Magna International Inc. मध्ये आ�ण जाग�तकस्तरावर �तच्या सवर् समूह, 
�वभाग, जॉइंट व्ह�चसर् आ�ण अन्य ऑपरेशन्समध्ये (एक�त्रतपणे, "Magna") नै�तकता आ�ण 
कायदेशीर अनुपालनासंबंधी बाबी कशा हाताळल्या जातात हे सांगते. हे धोरण सवर् अशा 
व्यक्तींना लागू होते ज्या Magna च्या वतीने काम करतात, ज्यात कमर्चार�, स्वतंत्र 
कंत्राटदार, अ�धकार�, संचालक, पुरवठादार, सल्लागार आ�ण एजंट्स (एक�त्रत�रत्या, 
“Magna व्यक्ती”) सामील आहेत. 

�व�नयोग 

हे धोरण नै�तकता आ�ण कायदे अनुपालन बाबींबद्दल �मळवलेल्या अहवालांना लागू होते. हे धोरण स्था�नक कायदे 
आ�ण पद्धतींनुसार �वशेषकरून तपास केलेल्या Magna च्या कमर्चार्यांचे अ�धकारपत्र �कंवा मानव ससंाधन �कंवा 
आरोग्य, सरु��तता आ�ण पयार्वरणीय प्रकारच्या अन्य स्था�नक बाबतीतील संभाव्य उल्लंघनांबद्दल अहवाल �दलले्या 
बाबींना लागू होत नाह�. 

हे धोरण आ�ण कोणत्याह� लागू असलेल्या कायद्यामधील कोणत्याह� �वरोधाच्या घटनेमध्ये, कायद्याच्या आवश्यकतांच े
वचर्स्व असले. 

वचनबद्धता 

Magna सवर् व्यावसा�यक व्यवहारामंध्ये प्रामा�णकपण ेआ�ण सचोट�ने कृती करण्यास वचनबद्ध आहे. सवर् Magna 
व्यक्तींनी त्यामुळे त्व�रतपण े बोलले पा�हज ेआ�ण आचारसं�हता आ�ण नै�तक मूल्य (“सं�हता”) यांच्या सभंाव्य 
उल्लंघनाबद्दल �कंवा सं�हतेच्या संबं�धत कोणत्याह� धोरणांबद्दल कोणत्याह� बाबीचंा अहवाल �दला पा�हज.े  

Magna अहवाल �दलले्या बाबी गंभीरपणे घेत ेआ�ण तपासणी करण्यास आ�ण तपासणी दरम्यान सापडलेल्या कोणत्याह� 
अयोग्य वागणकु�ची उपाययोजना वेळेवर, न्यायपूणर् आ�ण ससुंगत�रत्या करण्यास वचनबद्ध आहे. 

Magna बदला घेण्याच्या भीती�शवाय िजथ ेअशा बाबी मांडल्या जातात अशा संस्कृतीस समथर्न देण्याससदु्धा वचनबद्ध 
आहे. त्या कारणासाठ�, Magna च ेबदला घेण्या�वरोधी धोरण जी व्यक्ती प्रामा�णकपण ेआ�ण चांगल्या हेतूने बाब 
मांडत ेअशा कुणाच्याह� �वरोधात बदला घेण्यास प्र�तबंध करते. कुणालाह� बाबी माडंण्यास पराव�ृ करण्याचे �कंवा 
प्र�तबंध करण्याचे प्रयत्न सहन केले जाणार नाह�त आ�ण कोणताह� बदला घेण ेहे गंभीर प्रकरण मानले जाईल आ�ण 
त्यास रोजगार समाप्तीपय�त आ�ण ती सामील असलेल्या �शस्तभगं कारवाईस मंजरू� �दल� जाऊ शकत.े 

Magna व्यक्तींच्या जबाबदार्या 
 

https://www.magna.com/docs/default-source/2018-compliance-documents/code-of-conduct/code-of-conduct-and-ethics-(english).pdf?sfvrsn=f45c451a_12
https://www.magna.com/docs/default-source/2019-compliance-documents/anti-retaliation-policy/anti-retaliation-policy---english.pdf?sfvrsn=8435ade3_12
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Magna व्यक्तींनी कोणत्याह� संश�यत उल्लंघनाचा खाल� चचार् केलेल्या �व�वध �रपो�ट�ग चॅनेल्समधील एक वापरून 
त्व�रत अहवाल द्यावा. अहवालामध्ये बाबी�वषयी शक्य �ततक� मा�हती सामील असावी, ज्यामध्ये वागणकू��वषयी 
तपशीलवार मा�हती; स्थान, वागणकू�चा �दनांक आ�ण वेळ (ज्यामध्ये ती चालू आहे का नाह� हेसुद्धा सामील आहे); 
शार��रक इजचेी शक्यता आहे का, सरु��तता आ�ण सरु�ेच्या धमक्या0

1 �कंवा त्व�रत कृतीसाठ� अन्य कारणे; सा�ीदार 
�कंवा सामील असलेल्या अन्य व्यक्तीचंी ओळख; आ�ण Magna ची तपासणी पुढे जायला साहाय्यभूत होईल अस े
मा�हतीचे स्रोत, दस्तऐवज, �कंवा पुरावा सामील आहे. अहवालदारांनी त्यांच्या दाव्याचंे समथर्न करण्यासाठ� (उपलब्ध 
असल्यास) अ�तरक्त मा�हती आ�ण पुराव्याच्या कोणत्याह� �वनंतीस त्व�रतपण ेप्र�तसाद �दला पा�हज.े 
 
Magna व्यक्तींनी �वनंती केल्यावर, आरोप केलेल्या उल्लंघनाच्या तपासणीमध्ये देखील सहयोग �दला पा�हज.े 
कमर्चार्याने पूणर् �कंवा वेळेवर सहयोग देण्यास �दलले्या कोणत्याह� नकारामुळे �शस्तभगं कारवाई होऊ शकते, ज्यात 
रोजगार समाप्तीपय�त आ�ण ती अंतगर्त असलेल े सामील आहे. स्वतंत्र कंत्राटदाराकंडून, पुरवठादारांकडून �कंवा 
एजंट्सकडून सहयोग देण्यास नकाराचा प�रणाम त्याचंा Magna सह व्यावसा�यक संबंध समाप्तीमध्ये होऊ शकतो. 
 

�रपो�ट�ग चॅनेल्स 

बाबींचा अहवाल देण्यासाठ� �व�वध चॅनेल्स उपलब्ध आहेत. Magna हॉटलाइन हा असा एक चॅनेल आहे जो Magna 
व्यक्तींना गोपनीयपण ेआ�ण �ननावीपण ेबदला घेण्याच्या भीती�शवाय Magna च्या धोरणांच्या उल्लंघनाच्या बाबींचा 
अहवाल देण्याची अनुमती देतो. बाबीचंा अन्य चॅनेल्सद्वारेसुद्धा अहवाल �दला जाऊ शकतो, ज्यात कमर्चार्यांनी त्यांच्या 
सुपरव्हायझसर् आ�ण/�कंवा अन्य सहकार्यांना अहवाल देण े(म्हणजचे Magna ची “ओपन डोअर” प्रोसेस) �कंवा थेट 
Magna च्या अंतगर्त ऑ�डट, कायदा, मानव संसाधन �कंवा नै�तकता आ�ण कायद्याच ेअनुपालन �वभागांना अहवाल 
देण ेसमा�वष्ट आहे. 

गोपनीयता, �वश्वसनीयता, �वशेषा�धकार आ�ण �ननावीपणा  

अहवालदाराचंी गोपनीयता आ�ण �ननावीपणा आ�ण त्यांच्या ओळखीच ेसंर�ण, जर �ात असेल तर, हे उच्च प्राधान्य 
आहे. �वश्वसनीयता आ�ण �ननावीपणाचा आदर केला जाईल, अन्यथा लागू असलेल्या कायदेशीर आवश्यकतांसाठ� 
आवश्यक त्या मयार्दे�शवाय.1

2 अहवाल देणार्यांचा आ�ण तपासणीत सामील असलेल्या अन्य व्यक्तींच्या व्यिक्तगत 
डेटावर लागू असलेल्या कायद्यांनुसार आ�ण आमची अंतगर्त धोरण,े पद्धती आ�ण डेटा गोपनीयतचे्या 
मागर्दशर्कत�वांनुसार प्र�क्रया केल� जाईल. 

Magna ला तपासणी प्र�क्रयेची आ�ण संबं�धत संपे्रषणाचंी (शािब्दक असो �कंवा �ल�खत, इलेक्ट्रॉ�नक �कंवा इतर 
कोणतहे�) जोपय�त कंपनी योग्य मानत ेआ�ण कायद्याने परवानगी �दलले� आहे अशी �वश्वसनीयता राखण्यास खूप 
रुची आहे. यात कायद्याचा �वशषेा�धकार असलले्या संपे्रषणाचंी �वश्वसनीयता (आ�ण त्यामळेु, कायदेशीर 

 
1 अशा आपत्काल�न प्रसंगी, Magna �तच्या कमर्चार्यानंा, स्वतंत्र कंत्राटदारांना, परुवठादारानंा आ�ण एजटं्सना स्था�नक आपत्काल�न 
सेवाशंी (जसे क� उपलब्ध असले �तथ े911 डायल करणे) सपंकर्  साधण्यास प्रोत्साहन देते. 

2 काह� न्याया�धकार�ेत्रांमध्ये �ननावी �रपो�ट�ग �सस्टम्सच्या वापरावर�ल मयार्दा असू शकतात. Magna हॉटलाइन पद्धतीच्या अना�मक स्वरूपासंबंधी 
प्रश्न �कंवा Magna च्या हॉटलाइनला अना�मक ठेवण्यासाठ� Magna च्या दा�यत्व प्रादे�शक �कंवा समूह कायदेशीर सल्लागाराकडे पाठ�वले पा�हजे. गैर-
Magna प�ांनी त्यांची ओळख देणे आवश्यक आहे. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38845/index.html
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कामकाजामधील प्रकटनाकडून सरं��त) सामील आहे. Magna तपासणीत सामील असलेल्या सवर् व्यक्तींकडून 
�वश्वसनीयता आ�ण �वशेषा�धकारां�वषयी जागरूक असण्याची अपे�ा करते. 

केवळ कमर्चार� आ�ण एजंट्स जे कंपनीच्या वतीने बोलण्यास Magna द्वारे �वशषेकरून अ�धकृत आहेत तचे ततृीय 
प�ासंह तपासणी प्र�क्रयेबद्दल संपे्रषण करू शकतात. हे धोरण कमर्चार्यांना स्वतःहून, व्यक्ती म्हणून शासक�य 
एजन्सीजसह बोलण्यास अटकाव करत नाह�. 
 

देखरेख आ�ण अहवाल 

Magna अनुपालन मडंळ (“MCC”) नै�तकता आ�ण कायदेशीर अनुपालन कायर्क्रमाच्या सवर् पैलूंवर देखरेख करते. 
MCC ने नै�तकता आ�ण कायदेशीर अनुपालनाच्या देखरेखीसाठ� तपासणी देखरेख स�मतीला (“IOC”) प्र�त�नधी म्हणून 
नेमले आहे. IOC मध्ये Magna चे नेततृ्व समा�वष्ट आहे जे �तमाह� आधारावर MCC ला भेटतात आ�ण अहवाल 
देतात. IOC, सम�पर्त तपासणी प्रशासकांच्या समथर्नासह (“प्रशासक”), वेळेवर, न्यायपूणर् आ�ण सुसंगत अमंलबजावणी, 
उपाययोजना आ�ण ह्या धोरणासह सुसंगत आ�ण कोणत्याह� संबं�धत कायर्पद्धती �कंवा मागर्दशर्नत�वाशंी संबं�धत 
लागू असलेल्या सवर् अंतगर्त तपासणीचे अतंगर्त �रपो�ट�ग प्रशा�सत करतात आ�ण देखरेख करतात. 

उच्चतर जोखीम तपासणींच्या बाबीमंध्ये अंतगर्त ऑ�डटद्वारे सांिख्यक� आ�ण मा�हती �नय�मतपण ेसचंालक मंडळाच्या 
ऑ�डट स�मतीला अहवाल �दला जाईल.  

ऑपरेशन (केस इनटेक) 

Magna हॉटलाइनद्वारे दाखल केललेे अहवाल स्वतंत्र ततृीय प�ाद्वारे �मळवले जातील, नंतर प्रशासकांना (ज ेकेस 
दस्तऐवज आ�ण तपासणी प्र�क्रया सुरू करतात) पाठवले जातात. ततृीय प� क� द्र�य डेटाबेसमध्ये आरोपांचा दस्तऐवज 
करतो, ज्याद्वारे या धोरणात वणर्न केलेल� प्र�तसाद प्र�क्रया सुरू होते. ततृीय प� व्यक्ती �दवसात 24 तास, वषार्तील 
365 �दवस उपलब्ध असतात आ�ण 20 भाषामंध्ये संपे्रषण करतात.  

अन्य चॅनेल्सद्वारे दाखल केललेे अहवाल वेळेवर प्रशासकानंा पाठवले पा�हजते, जे आरोपाचंा दस्तऐवज करतात, 
त्याद्वारे ह्या धोरणात वणर्न केलेल� तपासणी प्र�क्रया सुरू करतात. 

तपासणीच्या सव��म पद्धती 

तपासणीच ेMagna मधील फंक्शनल �वभागाच्या अनुभवी सदस्यांद्वारे नेततृ्व केले जात ेज्यामध्ये अहवाल ज्याच्याशी 
संबं�धत आहे अस ेअंतगर्त ऑ�डट, कॉप�रेट सरु�ा, कायदा, ऑपरेशन्स, �कंवा ऑपरे�टंग समूह सामील आहे. तपासणीच े
(“नेत�ृव”) करण्यास नेमून �दललेा फंक्शनल �वभाग केसच्या सुरुवातीच्या मूल्यमापनाच्या वेळी ठरवलेल्या आरोपांच्या 
तीव्रतेवर आ�ण अहवालाच्या �वषयावर आ�ण प्रशासकांच्या �नणर्यावर अवलंबून असतो.  

नेत�ृव तपासणीची योजना करण्यास, तपासणीचे सवर् टप्पे पार पाडण्यास आ�ण अंतगर्त �रपो�ट�गला जबाबदार आहे. 
तपासणी टप्प्याचंी पयार्प्तता आ�ण वेळेवर अंमलबजावणी यावर प्रशासकाचंी देखरेख असते. वेळोवेळी, या धोरणानुसार 
तपासणी पार पाडण्यासाठ� IOC सव��म पद्धतीचंी मागर्दशर्क�वे ठरवू शकतात. 

तपासण्याचंे वेळच्या वेळी पूणर् होण ेआ�ण त्यांच्या िस्थतीवर आ�ण शोधांवर अतंगर्त अहवाल व्यवस्थापनास कोणत े
टप्पे प्रमा�णत आरोपांवर उपाययोजना करण्यास गरजेचे आहेत हे ठरवण्याची अनुमती देण्यास �नणार्यक असतात. केस-
संबं�धत मा�हतीत प्रवेश �नयुक्त केलेल्या Magna व्यक्ती �नब��धत आहे.  
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तपासणीच्या पूणर् प्र�क्रयेदरम्यान अहवाल देणार्याशी सातत्याने संवाद होईल. नेत े अहवाल देणार्यास अ�त�रक्त 
मा�हतीची �कंवा आरोपाचं्या समथर्नास पुराव्याची �वनंती करण्यास अहवाल देणार्याशी संपकर्  साध ूशकतील. अहवाल 
देणार्यांना सुद्धा तपासणीची िस्थती आ�ण तपासणी केव्हा पूणर् झाल� हे वेळेवर सू�चत केले जाईल. 

उपाययोजनेची कृती 

िजथे आरोप प्रमा�णत केले जातात (पूणर् �कंवा भागात), वागणूक�साठ� आ�ण भ�वष्यातील समान वागणूक�साठ� 
उपाययोजना ठरवण्याची आ�ण अंमलबजावणी करण्याची जबाबदार� Magna च्या व्यवस्थापनाकडे राहते. उपाययोजना 
कृतीचे ध्येय चुक�ची वागणूक थांबवण ेआ�ण �तची भ�वष्यात पुनराव�ृी होण्यास प्र�तबंध करणे आहे. उपाययोजना 
कृतीमध्ये सामील आहे (मयार्देर�हत): 

• अंतगर्त �नयंत्रण ेलागू करणे, वाढवण े�कंवा उपाय करणे;  

• कमर्चार्यांना �शस्त लावणे, �नलं�बत करणे �कंवा रोजगार समाप्ती करणे; 

• व्ह�डसर्सह नातेसंबंध संपुष्टात आणणे;  

• व्यक्तींना प्र�श�ण देण े(�कंवा पुन्हा प्र�श�ण देण)े; 

• कायद्याच्या अमंलबजावणीचा अहवाल देण;े �कंवा  

• हानीसाठ� खटला सुरू करणे. 

व्यवस्थापनाच्या जबाबदार्या 

Magna च्या व्यवस्थापनाच्या सदस्यांनी, कमर्चार्यांप्रमाणचे, वर चचार् केलेल्या �व�वध �रपो�ट�ग चॅनेल्सपैक� एकाचा 
वापर करून गैरवतर्नाच्या सवर् सशंयास्पद घटनांची त्व�रत तक्रार करणे अपे��त आहे.  

जेव्हा शक्य असले तवे्हा, तपासणींच्या प्रगतीबद्दल व्यवस्थापनास �नय�मतपणे मा�हती �दल� जाईल. तथा�प, 
तपासणीमध्ये थटे समा�वष्ट असलेल्या कोणत्याह� कमर्चार्यानंा केस तपशीलांमध्ये प्रवेश करण्यापासून प्र�तबं�धत केले 
जाईल.  

कोणतीह� तपासणी पूणर् झाल्यावर, व्यवस्थापनास "मा�हत असण्याची गरज असल्याच”े सल्ले �दल ेजातील, उपाययोजना 
करण्याची अनुमती देण्यासाठ�, �वशेष करून अशा प�रिस्थतीत िजथ ेकमर्चार� �शस्तबद्धता �कंवा �व�ीय हानीची 
पुनप्रार्प्तीची �शफारस केल� आहे �कंवा अंतगर्त धोरण,े कायर्पद्धती �कंवा अन्य �नयंत्रण ेसधुा�रत �कंवा व�धर्त करण े
गरजचेे आहे.  

 
अ�धक मा�हतीसाठ� 
 
अ�धक मा�हतीसाठ�, कृपया उपाध्य�, नै�तकता आ�ण मुख्य अनुपालन अ�धकार� �कंवा उपाध्य�, अंतगर्त ऑ�डट 
यांच्याशी संपकर्  साधा. 
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मूळतः अंमलात 
आणलले:े 

21 सप्ट�बर, 2021  

वतर्मान आव�ृी: 21 सप्ट�बर, 2021  
पुढ�ल पुनरावलोकन: Q3 2024  
यांकडून मजंूर� �दल�: Magna अनुपालन मंडळ  
  
 

हे धोरण नै�तकता अहवालाचंी प्र�क्रया आ�ण न�ैतकता तपासणी प्र�क्रयाचं्या धोरणाची जागा घेते.



 

 

 

  

 
 


