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आचारस हता आ ण नी तत 
काळजीपवक सपकाच धोरण 



 

 

        

 

	  	   

            

           

            

          

     

             

         

 

 

              

             

                

                

     

                   

                 

             

     

 

	  	 

          

                

             

              

              

                 

    

               

      

             

                

    

 

  

काळजीप वक संपकाचे धोरण 

हे धोरण, कम�चा�यांना मदत कर�ाक�रता आ ण Magna �ा बाजूने काय� करणा�यांक�रता, !ात 
अ  धकारी, संचा#क, स#् #ागार आ ण एजंट समा व( अ सती#, व !ांना सग)ाच संपका�म*े 
द+ता आ ण ,ावसा यकतेचे मह मा हती अ से# अ -ांक�रता बन व#े गे#े आहे. अ से के #् याने 
अ यो. प/,वहारांमुळे होणा�या संभा, नकारा1क प�रणामांपासून तुमचे आ ण Magna चे 
संर+ण हो�ास मदत होई#. 

हे धोरण Magna International Inc. आ ण  त�ा सव� काय�रत समूह,  वभाग, संयु3 उप5म 
आ ण इतर जाग तक काय�5मांना #ागू होते (एक /त�र7ा “Magna”). 

प�रचय 

Magna म*े, आम�ा कम�चा�यांनी सव� प/,वहारांम*े ,ावसा यक आ ण 8( अ स�ास आ ण प/,वहाराचा सव9:म माग� 
काळजीपूव�क  वचारात घे�ास आ<ी =ो>ाहन देतो. गंुतागंुत,  नकड आ ण संवेदन-ी#तेनुसार,  भ@  वषय कळव�ासाठी 
 भ@ माग� आवCयक अ सती#, जसे की वैयE3क बैठका, तसेच दू रFनी, इ#े GH ॉ नक  कं वा  भ@ Jॅ टफॉM�वर आभासी संवाद. 

ठरा वक उNे-ांसाठी =7ेक =कारचा संवाद अ नुOप अ सू -कतो. =संगानुसार कोणता =कार सुयो. आहे याचा  वचार कर�ास 
तु<ी वेळ  द#ा पा हजे. 

आपण #े खी QOपात संपक� साधत अ सा# तर, संपक� हा मुRा#ा आ ण =े+क वगा�#ा धOन अ से# याची खा/ी करा. कोण7ाही 
QOपाती# #े खी संवाद करताना,  वषयाचा बारकाईने  वचार करा आ ण -Sांचा अ थ� कसा #ाव#ा जाऊ -कतो याचा अ ंदाज 
Vावा (#ौ कक X (कोनातू कायद-ीर कायपYतीम*  कवा अ Zथा). काळजी Vावी, ेन, े � ं े ं ,ावसा यक राहाव आ ण अ  त-यो3ी 
 कं वा अ यो. अ नुमान टाळावे 

संपकाचा दजा 

जे[ा तु<ी #े खी संवाद करता, ते[ा याची खा/ी करावी: 

• =े+क वग� मा हती अ सून 7ाची पडताळणी के #ी आहे. प/,वहाराचा =ा\कता� तपासा – ईमे# प]ांचे काळजीपूव�क 
पूनराव#ोकन करावे आ ण “Reply All” वै -^_  वचारपूव�क वापरावे. संदे-ा�ा =7ेक =ा\क7ा�ची भू मका समजावून 
Vावी आ ण आवCयकतेपे+ा जा`ीची मा हती (सं#aकांसह) पाठवू नये. अ ंतग�त संदे- Magna म*ेच ठे वावे. 

• आप#् या सग)ा संपकाbम*े ,ावसा यकता द-�वा. आप#् या  नरोपाचे घटक आ ण काय�+मता यो. अ स#् याची खा/ी 
करा. सव� आवCयक संदभ� =दान करावे आ ण तुमचा संवाद वृ:प/  कं वा इंटरनेटवर उघड झा#्यास काय = त 5या येती# 
याचा  वचार करावा. 

• 8ध�कांसह संवाद करताना अ  त-य सावध राहावे. या  वषयावरी# अ  धक मा हतीसाठी, कृ पया Magna �ा अ ँ ट[ायरस 
आ ण 8धfबाबत धोरणाचा संदभ� Vावा. 

• खाजगीg, गोपनीयता आ ण कायदे-ीर  व-ेषा धकारांचा (#ागू अ से#  तथे) आदर करावा. कायदे-ीर  व-ेषा धकार 
अ स#े#ा संवाद <णजे तु<ी आ ण अ ंतग�त  कं वा बाh वकी# यां�ाती# संवाद जो खट#ा  कं वा कायदे-ीर स#्#्या-ी 
संबं धत अ सू -कतो. 
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उपय � िटपा 

खा�ी� गो�ी ंब�� सावध रहा… 

• 8धा�1क संवेदन-ी# मा हती समा व( अ स#े #ा  कं वा 8धा� कमी कर�ासाठी 8ध�कांसह समiय साध�ाचा =यj अ सा 
अ थ� #ाव#ा जाऊ -कतो अ सा कोणताही संवाद, जसे की  कमती, बो#ी, बाजारपेठा  कं वा kाहक वाटप  कं वा Magna �ा 
अ ँ ट[ायरस आ ण 8धfबाबत धोरणाचे उ#् #ं घन कO -कती# अ से कोणतेही  वषय समा व( अ स#े #ा संवाद. 

• तुम�ा lान  कं वा कौ-#्याबाहेरी# मते देणे - अ नुमान #ावू नये  कं वा गृहीत धO नये! !ाबाबत तु<ा#ा Qतः #ा मा हती 
आहे तीच 8(पणे नमूद करावी. तुम�ा lान  कं वा कौ-#् याबाहेरी# बाबी संबो धत कर�ासाठी इतरांना समा व( करावे. 

• कायदे-ीर समnा – तु<ी संवाद करत अ स#े#ा  वषय कायदे-ीर समnा  नमा�ण करतो का याबाबत तु<ा#ा खा/ी 
नस#् यास, तुमचे गट, =ादे -क आ ण/ कं वा कॉप9रेट कायदा व क#ांना समा व( करा आ ण 7ा�ासह तुम�ा 
प/,वहारास “ व-ेषा धकार =ा\ आ ण गोपनीय” अ -ी खूण करा. 

• Magna चे कम�चारी आ ण 7ां�ावतीने काम करणारे यांनी Magna चा अ पमान कO नये  कं वा कोणतीही गोपनीय मा हती 
देऊ नये अ से अ पे +त आहे - ही कत�, सामा जक =सारमा*माक�रता #ागू होते. सामा जक =सारमा*माoारे के #े #ा 
संपक� हा खाजगी समज#ा जाऊ नये, अ गदी युझर से टंp  वचारात न घेता. अ  धक मा हतीक�रता, कृ पया Magna�ा 
q#ोब# ई-मे#, इंटरनेट आ ण सामा जक =सार धोरणाचा संदभ� Vा. 

कधीही नाही… 

× अ ती आCवासन – वा`ववादी राहावे. 

× अ Qrथ अ स#् यास मेसेज पाठवा; 7ापे+ा, तो काही काळाक�रता जतन करता आ ण मग पाठव�ापूवs 7ाचा नीट आढावा 
Vावा आ ण मग पाठवावा. दुस�याचे मत घे�ाचा  वचार करावा. 

× नकारा1क पYतीने भागधारकां-ी चचा� करणे – ,ावसा यक राहावे. 

× प+पाती  कं वा /ासदाय अ स#े #े मेसेज पाठ वणे  कं वा फॉव�ड� करणे. तु<ा#ा अ सा प/,वहार =ा\ झा#ा, तर तुमचे 
पय�वे+क  कं वा ,वrथापक, मानव संसाधन  वभाग, समूह, =ादे -क  कं वा कॉप9रेट वकी#, अ ंतग�त ऑ डट  कं वा नै तक 
आ ण कायदा अ नुपा#न  वभाग यां�ाकडू न मदत मागावी. अ  धक मा हतीसाठी कृ पया Magna �ा छळ आ ण भेदभाव 
धोरणांचा संदभ� Vावा. 

कं पनीची मािहती 

Magna  कं वा तुम�ा कामा-ी संबं धत कोणताही संवाद ही कं पनी मा हती मान#ी जाऊ -कते हे #+ात ठे वावे (मग तो 
कागदावर, इ#े GH ॉ नक, ऑ डओ  कं वा अ Z QOपात अ स#ा तरीही). कं पनीची मा हती Magna �ा ,वसायासाठी मह ाची 
आहे –  तचे अ ंतग�त आ ण बाh�र7ा पुनराव#ोकन के #े जाऊ -कते (याम*े अ ंतग�त आ ण बाh #े खापरी+क, -ासकीय संrथा 
 कं े े �पYतीम* ु े े ंवा तपासक आ ण खट# व इतर कायद-ीर काय ं े परा,ाचा आढावा घणार वकी# यासह). 

कोणतीही संभाषणे  कं वा संवाद हे “ऑफ-द-रेकॉड�” नसतात आ ण हटव#े #े काहीही पुन=ा�\ करता येते हे गृहीत धरा. 

काळजीपुव�क पYतीने संपक� साध#् यास, आपण Magnaचीच xाती राखणार नसून Qत:ची देखी# जतन करणार आहात. 
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कॉप$रेट %कटीकरण 

आप#े काम करत अ सताना, आवCयक अ स##या , त�र3, � ं ं पनी�ा बाबी ं �े ् Magna�ा कमचा�यानी क वर चचा कराय#ा नको, 
 व-ेषत: “समाजाक�रता नस#े #ी मा हती”, अ -ा बाबी कोण7ाही ,3ीस सांगू नये ( म/प�रवार, नातेवाईक आ ण इतर Magna 

चे कम�चारी !ांना मा हती अ स�ाची आवCयकता नाही). या -वाय, “अ  धकृ त =व3ा” अ स#् या -वाय, Magna कम�चा�यांना 
 म डया, उRोगाती# ,ावसा यक  कं वा Magna �ा भागधारकांसह कं पनी�ा  वषयांवर चचा� कर�ाचे अ  धकार नाहीत. 

अ  धक तप-ी#वार मा हतीसाठी, कृ पया Magna �ा कॉप9रेट =गटन धोरण आ ण Magna �ा  म डया धोरणाचा संदभ� Vावा. 

मािहतीची गोपनीयता आिण संर'ण 

हे #+ात ठे वणे गरजेचे आहे की संवादाम*े वैयE3क मा हतीचा समावे- अ सतो जो Magna oारे संर +त अ सणे आवCयक 
आहे. वैयE3क मा हती  जतकी आ ण जेवढी आवCयक आहे तेवढीच अ  धकृ त कम�चा�या#ा दे�ात यावी. कोण7ाही मा हती 
सुर+ा वषयक घटना घडू नयेत या क�रता Magna �ा सुर+ा  नयमांचे पा#न करणे आवCयक आहे. अ  धक माग�द-�नासाठी, 
कृ पया Magna �ा डेटा खाजगीg धोरण आ ण संबं धत = 5यांचा संदभ� Vावा. 

अिधक मािहतीसाठी: 
अ  धक मा हती  कं वा स#् #् यासाठी, कृ पया तुम�ा समूह  कं वा =ादे -क कायदा वकी#, =ां तय अ नुपा#न अ  धकारी, Magna 

चे उपा*+, नै तक आ ण =मुख अ नुपा#न अ  धकारी  कंवा कॉप9रेट संवाद आ ण  म डया संबंध उपा*+ां-ी संपक� साधावा. 

Originally Enacted: May 1, 2014 
Current Version: December 13, 2021 
Next Review: Q4 2024 
Issued By: Ethics & Legal Compliance 
Approved By: Chief Compliance Officer, on behalf of Magna Compliance Council 
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