આચારસં હતા અને નૈ તકતા
કાળપવકના
ૂ 
સંદે શાયવહાર પરની નીિત

કાળપૂવકના સંદેશાયવહાર પરની નીિત
આ ની તનો હે ત ુ કમ ચ ારીઓ અને અય ય ઓની મદદ કરવાનો છે જ ઓ
ે
Magna વતી કામ
કર ે છે , જ મા
ે ં અ ધકારીઓ, ડાયરે$ટરો, સલાહકારો અન ે એજટોનો સમાવે શ થાય છે , જ ઓ
ે
તમામ સં દે શાયવહારોમાં કાળપૂ વ  ક અને યાવસા યક રહે વ ાના મહ)વને સમજ ે છે . આમ કરવુ ં
તમા*ં અને Magnaનુ ં ખરાબ સં દે શાયવહારથી સં ભ વત નકારા.ક પ રણામોથી ર0ણ કરશે .
આ ની ત Magna International Inc. તથા તે ન ા તમામ કાય ર ત જૂ થો, વભાગો, સં ય ુ  સાહસો
તથા વૈ 2ક3તરની અય કામગીરીઓ (એકં દર,ે “Magna”)ને લાગુ પડે છે .
પિરચય
Magna ખાત,ે અમે અમારા કમચારીઓને યાવસા યક રહેવા અને તમામ સંદેશાયવહારોમાં 3પ4 રહેવા અને વાતચીત
કરવાની 5ે6 રીતને 7યાનમાં લેવા 8ો)સા હત કરીએ છીએ. જ ટલતા, તાકીદ અને સંવેદનશીલતાને આધારે વ વધ મુ9ાઓને
સંદેશાયવહાર માટે વ વધ રીતોની જ:ર પડશ,ે જમ
ે કે ય ગત મી ટં ગોમાં તેમજ વ વધ ;લેટફોમ પર ટે લફોન,
ઇલે$ટ> ો નક અથવા વ?યુઅલ સંદે શાયવહારોમાં. દરક
ે 8કારનો સંચાર ચો@સ હતુ
ે ઓ માટે યોAય હોઈ શકે છ.ે પ ર 3થ તની
અનુસાર કયો 8કાર 5ે6 રીતે ફટ થાય છે તે 7યાનમાં લેવાનો સમય તમારે ફાળવવો જોઈએ.
Cારે તમે લે ખતમાં વાતચીત કરો છો, )યારે ખાતરી કરો કે સંદેશાયવહાર કોઈ સમ3યા અને 5ોતાઓ માટે ઉ ચત હોય.
કોઈપણ 3વ:પમાં લ ખત સંદેશાયવહાર તૈયાર કરતી વખત,ે વષય Fારા વચારો અને શGદોનું અથઘટન કે વી રીતે થઈ
શકે તેની અપે0ા રાખો (8 ત 6ત I 4કોણથી, કાનૂની કાયવાહીઓમાં અથવા અયથા). કાળ રાખો, યાવસા યક રહો
અને અ તશયો  અથવા અનુ ચત અનુમાન ટાળો

સંદેશાયવહારના માનકો
Cારે તમે કોઈ લ ખત સંદેશાયવહાર મોકલો, )યારે ખાતરી કરો કે તમે:

• તમારા 5ોતાઓને Jણો છો અને ચકાસો છો. સંદેશાયવહારના 8ાKકતાઓને તપાસો છો – ઈમેલ સરનામાંની
કાળપૂવક સમી0ા કરો છો અને “બધાને જવાબ આપો” સુ વધાનો ઉપયોગ કરવાનું 7યાનમાં રાખો છો. સંદેશના દરક
ે
8ાKકતાની ભૂ મકાને સમજો છો અને જ: રયાત કરતા વધુ મા હતી (જોડાણો સ હત) મોકલતા નથી. Magnaની અંદર
આંત રક સંદેશાઓ ચાલુ રાખો છો.

• તમારા તમામ સંદેશાયવહારોમાં યાવસા યક રહો છો. ખાતરી કરો કે સંદેશની સામLી અને તેનો ટોન ઉ ચત છે. તમામ
જ:રી સંદભ 8દાન કરો અને 7યાન રાખો કે જો તમારો સંદેશાયવહાર સમાચારપMમાં કે ઇટરનેટ પર Jહેર થયો હોત
તો શું 8 ત Nયા હોઈ શકી હોત.

• 8 ત3પધOઓ સાથે સંદેશાયવહાર કરતી વખતે અ)યંત સાવધાની રાખો. આ વષય પર વધુ મા હતી માટે , કૃ પા કરીને
Magnaની અ વ2ાસ અને 3પધા પરની ની તનો સંદભ લો.

• ગોપનીયતા, ગુKતા અને કાનૂની વશેષા ધકારનો આદર કરો (Cાં પણ લાગુ હોય). કાનૂની રીતે વશેષા ધકાર ધરાવતા

સંદેશાયવહાર તે છે જે તમારી અને કોઈ ઇન-હાઉસ અથવા બાQ વકીલ વ?ચે થાય છે જે મુક9મા અથવા કાનૂની
સલાહથી સંબં ધત હોઈ શકે છે.
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મદદપ બને તેવા સૂચનો
આ માટે સાવધ રહો…
ે ં 3પધા.ક રીતે સંવેદનશીલ મા હતીનો સમાવેશ થતો હોય અથવા તે એવી રીતે 3પધકો
• કોઈપણ સંદેશાયવહાર કે જમા
સાથે કૉઓ ડને
 ટ કરવાના એક 8યાસ તરીકે અથઘ ટત થાય જે 3પધાને ઘટાડે, જમ
ે કે કમત,
ં
બSસ, ફાળવણી બJરો
અથવા Lાહકો અથવા અય વષયો કે જે Magnaની અ વ2ાસ અને 3પધા પરની ની તનું ઉTલંઘન હોઈ શકે તેના વશેની
મા હતીઓ.

• તમારા Uાન અથવા વ શ4તાથી બહારના 0ેM પર અ ભ8ાયો 8દાન કરવા – અપે0ા કે ધારણા કરશો નહી!ં 3પ4 :પે
તે મા હતી જણાવો જેના વશેનું તમને 8)ય0 Uાન હોય. તમારા Uાન અથવા વ શ4તાના 0ેMની બહારના 0ેMોને
સંબોધવા માટે અય લોકોને સામેલ કરો.

ે
વશે સંદેશાયવહાર કરી રQાં છો તે કોઈ કાનૂની સમ3યા
• કાનૂની સમ3યાઓ – જો તમને ખાતરી ન હોય કે તમે જના

ઊભી કરે છે, તો તમારા સમૂહ, 8ાદે શક અન/ે અથવા કૉપWરટ
ે કાનૂની સ મ તને સામેલ કરો અને તમારા સંદેશાયવહારોને
તેમની સાથે “8મુખ અને ગોપનીય” તરીકે ચ Xત કરો.

• સામાક મી ડયા Fારા કરાયેલા સંદેશાયવહારો - કમચારીઓ અને અય ય ઓ કે જે Magna વતી કામ કરે છે

તેમનાથી અપે0ા રાખવામાં આવે છે કે તેઓ Magnaની નંદા કરવાથી અથવા કોઈપણ ગોપનીય મા હતી Jહેર કરવાથી
દૂ ર રહે - આ ફરજ સામાક મી ડયા સુધી વ3તરે છે. વપરાશકતાની સે ટં Aસને 7યાનમાં લીધા વના, સામાક મી ડયા
Fારા કરેલા સંદે શાયવહારો ખાનગી ગણાવવા જોઈએ નહીં. વધુ વગતવાર મા હતી માટે , કૃ પા કરીને Magnaની વૈ 2ક
ઈમેલ, ઇટરનેટ અને સામાક મી ડયા ની તનો સંદભ લો.

ે નહી…
ારય
ં

×

વધુ પડતા વાયદા - હકીકતલ0ી બનો.

×

અવસાદમાં હોવ )યારે સંદેશા મોકલવા, થોડા સમય માટે સંદેશનો ડ> ાYટ સાચવો અને તે પછી મોકલતા પહેલાં તેની
સમી0ા કરો. બીજો મત મેળવવાનું 7યાનમાં રાખો.

×

નકારા.ક રીતે અય 3ટે કહોTડરો સાથે ચચા કરો - યાવસા યક બનો.

×

ભેદભાવયુ અથવા કનડગત 8કારના કોઈપણ સંદેશાયવહારો મોકલવા અથવા ફોવડ કરવા. જો તમે આવા કોઈપણ
સંદેશાયવહાર 8ાK કરો છો, તો તમારા સુપરવાઇઝર અથવા મેનેજર, માનવ સંસાધન વભાગ, સમૂહ, 8ાદે શક અથવા
કૉપWરેટ કાનૂની સ મ ત, આંત રક ઑ ડટ અથવા નૈ તકતા અને કાયદા અનુપાલન વભાગના સ\યની સહાયતા લો. કપા
ૃ
કરીને વધુ મા હતી માટે Magnaની કનડગત અને ભેદભાવ અંગેની ની તનો સંદભ લો.

કં પનીની માિહતી
યાદ રાખો કે Magna અથવા તમારા કાયથી સંબં ધત લગભગ કોઈપણ 8કારના સંદેશાયવહાર કં પનીની મા હતી ગણાઈ
શકે છે (પછી ભલે તે પેપર, ઇલે$ટ> ો નક, ઑ ડયો અથવા અય કોઈ 3વ:પમાં હોય). કં પની મા હતી Magnaના બઝનેસ
માટે મહ)વપૂણ છે – તે આંત રક અને બાQ રીતે સમી0ાને પાM હોઈ શકે છે (આંત રક અને બાQ ઑ ડટરો, સરકારી
એજસીઓ અથવા તપાસનીશો અને વકીલો Fારા મુક9મા અને અય કાનૂની કાયવાહીઓમાં પુરાવાઓની સમી0ા કરવાનો
સમાવેશ થાય છે).
ધારો કે કોઈપણ વાતચીત કે સંદે શાયવહારો “ઑફ-ધ-રેકોડ ” નથી અને તે કે જે કઈપણ
ં
હટાવાયું છે તે પુનઃ8ાK થઈ શકે છે.
કાળપૂવક સંદેશાયવહાર Fારા, તમે ફ Magnaની 8 ત6ાનું જ ર0ણ નથી કરતા પરં તુ તમા*ં પોતાનું પણ કરો છો.
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કૉપ ર ેટ ઘોષણા
Magna કમચારીઓએ તેમની ફરજોના કાય8દશનમાં જ:રી હોય તે સવાય, કં પનીને લગતી બાબતો કે જે “મહ)વપૂણ બનJહેર મા હતી” સમાવતી હોય તેની ચચા કોઈપણ ય  ( મMો, સંબંધીઓ અને અય Magna કમચારીઓ કે જમને
ે
તે
મા હતી Jણવાની જ:ર નથી તે સ હત) સાથે કરવી જોઈએ નહી.ં આ ઉપરાંત, Magna કમચારીઓ મી ડયા, ઔ_ો ગક
યવસાયીઓ અથવા Magnaના શેરહોTડરો સાથે કં પનીને લગતી બાબતોની ચચા કરવા માટે અ ધકૃ ત નથી સવાય કે તેઓ
“અ ધકૃ ત 8વાઓ” હોય. વધુ વગતવાર મા હતી માટે , કપા
ૃ કરીને Magnaની કૉપWરટ
ે Jહર
ે ની ત અને Magnaની મી ડયા
ની તનો સંદભ લો.

ડેટા ગોપનીયતા અને સંર'ણ
7યાનમાં રાખો કે સંદેશાયવહારમાં ઘણીવાર ય ગત મા હતી સામેલ હોય છે જે Magna Fારા સંર 0ત હોવી આવ`યક
છે. ફ હેતુ માટે જ:રી હોય તેટલા 8માણમાં જ અને ફ અ ધકૃ ત અ ધકારીને જ ય ગત મા હતી Jહેર કરો. કોઈપણ
ડેટા સુર0ા બનાવો બનવાના જોખમને ઘટાડવા માટે Magnaના સુર0ા 8ોટોકૉTસનું પાલન કરો. વધુ માગદશન માટે , કૃ પા
કરીને Magnaની ડેટા ગોપનીયતા ની ત અને સંબં ધત 8 Nયાઓનો સંદભ લો.

વધુ માિહતી માટે ઃ
વધુ મા હતી અથવા સલાહ માટે , કપા
ૃ કરીને તમારા સમૂહ અથવા 8ાદે શક કાનૂની સલાહકાર, 8ાદે શક અનુપાલન અ ધકારી,
Magnaના વાઇસ-8ે સડેટ નૈ તકતા અને મુa ય અનુપાલન અ ધકારી અથવા વાઇસ-8ે સડેટ કૉપWરેટ કોbયુ નકે શન અને
મી ડયા રલેશસનો સંપક કરો.
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