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સંદ�શ
CHIEF EXECUTIVE OFFICER તરફથી
Magnaના Codeની આચારસં�હતા અને નૈિતકતા અમાર� સંસ્�ૃ િતમાં સમાિવષ્ટ છે અને અમાર� કંપનીના હ�� ુ અને
�ુખ્ય � ૂલ્યોને સમથર્ન આપે છે . અમારો કોડ એક સંસ્થા તર�ક� ની અમાર� પ્રિતબદ્ધતાને પ્રિત�બ��બત કર� છે અને
�ુખ્ય િસદ્ધાંતો પર ભાર � ૂક� છે � અમને હંમેશા અખં�ડતતા સાથે કાયર્ કરવા અને યોગ્ય કાયર્ કરવા માટ� માગર્દશર્ન
આપે છે .

અમાર� નામનાને �ુર�ક્ષત રાખવા અને Magna ની પ્રિત�ષ્ઠત સફળતામાં યોગદાન આપવા માટ� આપણા બધા માટ�
અમારા કોડના � ૂલ્યોની સમીક્ષા કરવા, સમજણ ક�ળવવા અને �વવા માટ� સમય કાઢવો મહત્વ� ૂણર્ છે . અમાર�
સં�હતા એ માગર્નો નકશો છે �ને આપણે દરરોજ અ�ુસર� શક�એ છ�એ, � Magna ને અસર કરતા િનણર્યો લેતી
વખતે �ું સ્વીકાયર્ છે અને �ું નથી તે �ગે માગર્દશર્ન આપવામાં મદદ કર� છે .

2022 માં Ethisphere એ Magna ને િવ�ની સૌથી નૈિતક કંપનીઓમાંની એક તર�ક� માન્યતા આપી, � સાધારણ
કાયર્ક્રમો અને વ્યવસાયની અખં�ડતતા આગળ વધારવાની પ્રિતબદ્ધતા ધરાવતી પસંદગીની સંખ્યાબંધ સંસ્થાઓ
માટ� આર�ક્ષત સન્માન છે . મને અમારા સમિપ�ત કમર્ચાર�ઓ પર ગવર્ છે �ઓ Magna માટ� પ્રિતબદ્ધ છે અને તેઓ
� કંઈ પણ કર� છે તેમાં સવ�ચ્ચ નૈિતક ધોરણો લા�ુ કર� છે . અમારા કમર્ચાર�ઓ અમાર� સફળતાની ચાવી છે .

Magna પ્રત્યેના તમારા સતત સમપર્ણ અને અમારા નૈિતક � ૂલ્યોને �ળવી રાખવાની તમાર� પ્રિતબદ્ધતા બદલ
આભાર.

સ્વામી કોટા�ગર�
ચીફ એ�ક્ઝ�ુ�ટવ ઓ�ફસર

આચાર સં�હતા અને નીિતશા� 2022
Magna ઈન્ટરનેશનલ

2

સંદ�શ
ચીફ COMPLIANCE OFFICER તરફથી
Magna ની આચાર સં�હતા અને નૈિતકતા એ અમાર� તમામ વ્યાવસાિયક ડ��લ�ગ્સમાં પ્રામા�ણકતા અને સંક�લતતા
સાથે અમે બધા કાયર્ કર�એ છ�એ તેની ખાતર� કરવા માટ� ની અમાર� ગાઇડપોસ્ટ છે . મને તા�તરમાં Magna
કમર્ચાર� તરફથી ઘણાં લાંબા સમય પછ� એક ઈમેલ મળ� છે . તેણે મને ક�ું ક� એક Magna કમર્ચાર� તર�ક� તેમને
હંમેશા ગવર્ થાય છે પરં � ુ તેઓ નૈિતકતા અને સંક�લતતાને એક �ુખ્ય પ્રાથિમકતા બનાવતી કંપની માટ� કાયર્ કર� છે
તે બાબત તેમને વ�ુ ગવર્ આપે છે .

મને પણ આપણાં કમર્ચાર�ઓ આપણી આચાર સં�હતા અને નૈિતકતા�ુ ં પાલન કર� છે અને તેમને જોઈતા જવાબો
મેળવે છે તેની ખાતર� કરવા તેમણે મહાન કાયર્ ક�ુ� તેના પર ગવર્ થાય છે . ક� ટલીકવાર તે જવાબો સ્પષ્ટ હોતા
નથી અથવા “ગ્રે” ઝોનમાં હોય છે . અમે અમારા Regional Compliance માટ� ના પ્ર�ોમાં વધારો જોયો છે

ઓ�ફસરો અને અમારા �ત�રક ર�તે ઉપલબ્ધ Regional Compliance નો વ�ુ ઉપયોગ. અમે અમારા Disclose It
નો ઉપયોગ કરતા વ�ુ કમર્ચાર�ઓને પણ જોઈએ છ�એ! government officials અને Integrity Check �હતોના સંઘષ�
અને �ગફ્ટ �હ�ર કરવા માટ� ની િસસ્ટમ � અમને Magna �ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કરતા � ૃતીય પક્ષોની �ુ�ષ્ટ કરવા સક્ષમ
બનાવે છે � નૈિતક વ્યવસાિયક પ્રથાઓ માટ� પ્રિતષ્ઠા ધરાવે છે . કમર્ચાર�ઓએ "Magna Upstanders" બનવા માટ�
પ્રિતબદ્ધ છે � અમને અયોગ્ય વતર્નના સાક્ષી હોય ત્યાર� બોલીને પ્રેક્ષક બનવાની મનાઈ કર� છે .

અમે એક અત્યંત જ�ટલ વ્યવસાયમાં છ�એ �માં પડકાર�પ અને ઝીણવટભયાર્ નૈિતકતા અને અ�ુપાલન �ુદ્દાઓ
હોય છે . સંક�લતતા� ૂણર્ કાયર્ કર�ને અને અવાજ ઉઠાવીને દરરોજ તમારા ભાગ�ુ ં કાયર્ કરવા બદલ તમારો આભાર.
તમાર� પ્રિતબદ્ધતા અમાર� �વલંત સફળતા�ુ ં સંચાલન કર� છે - અમને એક �દશામાં માગર્દશર્ન આપે છે . Forward.
For All.

Joanne Horibe
Joanne Horibe, Vice President, Ethics and Chief Compliance Officer
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પ્રસ્તાવના
વ્યાપારને નૈિતકતા અને આપણી કોપ�ર� ટ નીિતઓના અ�ુસરણ સાથે હાથ ધરવો એ આપણી ફરજ હોવા�ુ ં આપણે
સ�ુ સમ�એ તે મહત્ત્વ�ુ ં છે .

આ� �મ મોબીલીટ� લેન્ડસ્ક�પ વ�ુ જ�ટલ અને પડકાર�પ બની ર�ું છે તે અગત્ય�ુ ં છે ક� આપણે બધા એવી ર�તે
વ્યવસાયને ચલાવવાની આપણી જવાબદાર�ને સમ�એ � નૈિતક છે અને આપણી કોપ�ર� ટ નીિતઓ સાથે �ુસગ
ં ત
છે . અમાર� આચાર સં�હતા અને નૈિતકતા ("સં�હતા") અમારા નૈિતક ધોરણોને �ળવવામાં મદદ કરવા માટ�
માગર્દશર્ક તર�ક� કાયર્ કર� છે .

અમે અપેક્ષા રાખીએ છ�એ ક� દર� ક કમર્ચાર� લા�ુ કાયદા અ�ુસાર અને અમારા � ૂળ� ૂત � ૂલ્યો અને વ્યવસાય
િસદ્ધાંતો સાથે �ુસગ
ં ત કાયર્ કર� . અમે અમારા સપ્લાયસર્ કન્સલટન્ટ ઈન્ડ�પ�ડન્ટ કોન્ટ્રાક્ટરો એજન્ટો અને અન્ય
પ્રિતિનિધઓ પણ આ ધોરણોને � ૂણર્ કર� તેવી અપેક્ષા રાખીએ છ�એ. આ સં�હતાના ઉલ્લંઘનથી કમર્ચાર�ઓ સાથે
િશસ્તભંગ માટ� બરતરફ� સ�હતની કાયર્વાહ� થશે.

આ માપદં ડો આમાં લા�ુ પડ� છે ક� ક� વી ર�તે આપણે:
• કાયર્સ્થળે એકબી� સાથે વત�એ છ�એ;
• આપણી પયાર્વરણીય જવાબદાર�ઓ�ુ ં સંચાલન કર�એ છ�એ;
• સ્પધર્કો સાથે સંક�લત થઈએ છ�એ;
• સરકાર� કમર્ચાર�ઓ સાથે વાતચીત કર�એ છ�એ; અને
• અમાર� તેમજ અમારા ગ્રાહકોની ગોપનીય મા�હતી�ુ ં રક્ષણ કર�ું

આપણામાંના દર� ક પ્રામા�ણકતા અને અખં�ડતતા � ૂવર્કની વતર્�કં ૂ કરવા, અને તમામ સમયે નૈિતક � ૂલ્યોની
પસંદગી કરવા જવાબદાર છ�એ. આપણી નોકર�નો આ ચાવી�પ �હસ્સો છે . અમારા Ethics & Legal Compliancev
ની ટ�મ અમને આ ક્ષેત્રમાં સફળ થવા સક્ષમ બનાવવા માટ� જ�ર� તાલીમ અને સતત સપોટર્ આપવા માટ� પ્રિતબદ્ધ
છે .

અમારો કોડ અમારા શેર કર� લ વ્યાવસાિયક �વનમાં �ક્રયાપ્રિત�ક્રયાઓને લા�ુ પડ� છે �માં દ� િનક ઓ�ફસ િમ�ટ�ગ
શેર કર� લ ઓનલાઈન સ્પેસ સોિશયલ મી�ડયા કોન્ફરન્સ અને અન્ય ઇવેન્ટનો સમાવેશ થાય છે �યાં અમે Magna �ુ ં
પ્રિતિનિધત્વ કર�એ છ�એ.,
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આ કોડ Magna કમર્ચાર�ઓ તર�ક�ની અમાર� ફરજો દ્વારા માગર્દશર્ન આપવા માટ� એક સંસાધન તર�ક� પ્રદાન
કરવામાં આવ્યો છે અને સ્થાિનક અને �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદાઓ�ુ ં Compliance �ુિનિ�ત કરવા માટ� િવષયો પ્રદાન
કર� છે .
સવાલ. �ુ ં Magna નો કમર્ચાર� �ં. �ું આચારસં�હતા અને નૈિતકતા મને લા�ુ પડ� છે ?
જવાબઃ હા. આ સં�હતા Magna International Inc (� ૂણર્-સમય અને પાટર્ -ટાઈમ કમર્ચાર�ઓ સ�હત) ના તમામ
ુ ત સાહસો અને અન્ય કામગીર�ઓને લા�ુ
કમર્ચાર�ઓ અને વૈિ�ક સ્તર� તેના તમામ ઓપર� �ટ�ગ �ૂથો, િવભાગો, સં�ક
પડ� છે . તે અમારા બોડર્ ના તમામ �ડર� ક્ટરો અને અિધકાર�ઓને પણ લા�ુ પડ� છે .
સવાલ. �ુ ં Magna નો સપ્લાયર �ં. �ું આચારસં�હતા મને લા�ુ પડ� છે ??
જવાબઃ કોઈપણ � અમારા વતી કાયર્ કર� છે �મ ક� સપ્લાયસર્ કન્સલ્ટન્ટો કોન્ટ્રાક્ટરો એજન્ટો અને અન્ય
પ્રિતિનિધઓએ Supplier Code of Conduct ની આવશ્યકતાઓને � ૂણર્ કરવી જ�ર� છે � આ સં�હતામાં જોવા મળે લા
સમાન ધોરણો ન�� કર� છે .
સવાલ: �ુ ં સં�હતા�ુ ં ઉલ્લંઘન ક�ું તો તેના પ�રણામો �ું છે ?
જવાબઃ અમે આ સં�હતાના � ૂલ્યો માટ� સં� ૂણર્પણે પ્રિતબદ્ધ છ�એ અને આ પ્રિતબદ્ધતાઓને �ળવી રાખવામાં
કોઈપણ િનષ્ફળતાને ગંભીરતાથી લઈ�ુ.ં સં�હતા�ુ ં ઉલ્લંઘન િશસ્તભંગનાં પગલાં તરફ દોર� જશે. િશસ્તભંગના
પ્રકારનો આધાર ઉલ્લંઘનની ગંભીરતાને આધા�રત રહ�શે અને ગંભીર �કસ્સાઓમાં નોકર�માંથી બરતરફ�નો સમાવેશ
કર� શક� છે .
આ પ�રણામો આપણા સપ્લાયસર્, કન્સલ્ટન્ટ્સ, સ્વતંત્ર કોન્ટ્રાક્ટસર્, એજન્ટો અને અન્ય પ્રિતિનિધઓને પણ લા�ુ પડ�
છે �ઓ આપણા કમર્ચાર�ઓ પાસેથી અપે�ક્ષત નૈિતક � ૂલ્યો�ુ ં પાલન કરવામાં િનષ્ફળ �ય છે . જો ઉલ્લંઘન અત્યંત
ગંભીર હશે તો અમે � ૃતીય પક્ષ સાથેના અમારા સંબધ
ં ોને સમાપ્ત કર� શક�એ છ�એ.

તમાર� કા� ૂની જ��રયાતોને લા�ુ પડતી હોય તેવી સં�હતાની જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આનો મતલબ
એથયો ક�, ક� ટલાક �કસ્સાઓમાં અમાર� સં�હતાનો ભંગ કરતી પ્ર�ક્રયા કાયદા�ુ ં ઉલ્લંઘન પણ કર� શક� છે . આ
પ્રસંગોમાં, સ�માં દં ડ અથવા �લવાસ હોઈ શક� છે .
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દ્ર�ષ્ટ l ધ્યેય l � ૂલ્યો
અમાર� દ્ર�ષ્ટ
દર� ક વસ્�ુ માટ� ગિતશીલતાને આગળ વધારવી.

અમા�ું ધ્યેય
અમા�ું િમશન જવાબદાર�� ૂવર્ક વ�ુ ગિતશીલ અને આ�ુિનક િવ�ના િનમાર્ણ માટ� માર� �ુ શળતાનો ઉપયોગ
કરવા�ુ ં છે . અમે તે તકનીકો િસસ્ટમો અને ખ્યાલો િવકસાવીને કર�એ છ�એ � દર� ક માટ� વાહનોને વ�ુ �ુર�ક્ષત અને
સ્વચ્છ બનાવે છે .

� ૂળ� ૂત � ૂલ્યો
અમારા કમર્ચાર� અિધકારપત્ર દ્વારા માગર્દિશ�ત અમારા � ૂળ� ૂત � ૂલ્યો એ પ્રિત�બ�બ છે ક� અમે વ્ય�ક્ત તર�ક� અને
કંપની તર�ક� કોણ છ�એ.

િવધાયક દ્ર�ષ્ટકોણ રાખવો
આત્મિવ�ાસ સાથે કાયર્ કરવા માટ� દર� ક�ુ ં સશ�ક્તકરણ કર�ુ.ં

જવાબદાર� લેવી
આપણી �ક્રયાઓ અને પ્રિતબદ્ધતાઓમાં પોતાની અને અન્ય લોકોની જવાબદાર� લેવી.

સતત કાયર્રત રહ�� ુ ં
સતત નવીનતા�ુક્ત, �ુધારો કરવો અને યોગ્ય પ્ર�ો � ૂછવા.

સહયોગાત્મક બનો
�યાર� અમે આદર અને નમ્રતા � ૂવર્ક હળ� મળ�ને કાયર્ કર�એ છ�એ તે જ અમારો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ બની રહ� છે .
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જવાબદાર�ઓ
�વન પસંદગીઓથી ભર� ૂર છે , અને આપણે દરરો� પળવારમાં તેને પાર પાડ�એ છ�એ.
પરં � ુ અ�ુક પસંદગી વ�ુ મહત્ત્વની હોય છે . અને મેગ્ના�ુ ં આપણે પ્રિતિનિધત્વ કરતા હોવાથી આપણી પસંદગીઓ
આપણી �ત�ુ ં પરાવતર્ન કર� છે .

�ૂંકમાં, આપણી પસંદગી અખંડતા�ુ ં ચાલન કર� છે .
કાયર્સ્થળમાં શ્રેષ્ઠ પસંદગી કરવામાં અમને માગર્દશર્ન આપવા માટ� અમાર� પાસે આચાર સં�હતા અને નૈિતકતા છે .
આ સં�હતા વૈિ�કસ્તર� Magna ના તમામ કમર્ચાર�ઓને લા�ુ પડ� છે �માં કોપ�ર� ટ/�ુપ કચેર�ઓ, ના ઉત્પાદન
એકમો અને સં�ક્ુ ત સાહસો પણ સામેલ છે .

અમે અપેક્ષા રાખીએ છ�એ ક� તમામ કમર્ચાર�ઓ અમાર� સં�હતા વાંચે અને સમ� અને હંમેશા નૈિતક અને પ્રમા�ણક
ર�તે કાયર્ કર� . યોગ્ય પસંદગી કરવી અને નીિત-િનયમો�ુ ં પાલન કર�ું એ જ આપણા વ્યાપાર�ુ ં સંચાલન કર� છે
અને આપણી વતર્માન તથા ભાિવ સફળતા માટ� તે જ મહત્ત્વ�ુ ં છે .

આપણે �ું કર� શક�એ
અમે સમગ્ર સંસ્થામાં અખં�ડતતા ચલાવવામાં મદદ કરવા માટ� તમામ કમર્ચાર�ઓ પર આધાર રાખીએ છ�એ.
આપણે નીચે �ુજબ કર�ું આવશ્યક છે :
•

અમાર� કોડ અને સંબિં ધત Compliance પો�લસી �ણો

•

જો અમને લાગે ક� આ સં�હતા�ુ ં સંભિવત ઉલ્લંઘન થ�ું છે તો અમે બોલીએ છ�એ અથવા
અમાર� સં�હતા િવશે કોઈ પ્ર� છે

•

� ૂળ� ૂત િસદ્ધાંતો સાથે �વ�ું � રોજ આપણી આચારસં�હતા�ુ ં િનમાર્ણ કર� છે

આથી જ અમે કહ�એ છ�એ: તેને �ણો. તેને કહો. તેને �વી �ણો. Magna ની સફળતા આપણા લોકો � સ�ક્રય
ભાગ ભજવે છે અને આપણે બધા નૈિતક ર�તે વ્યવસાય ચલાવીએ છ�એ તેની ખાતર� કરવા પર આધાર રાખે છે .

અમારા લીડરોની અપેક્ષાઓ
આચાર સં�હતા અને નીિતશા� 2022
Magna ઈન્ટરનેશનલ

8

કંપનીના લીડર તર�ક�, અમારા એ�ક્ઝ�ુ�ટવ, વ�રષ્ઠ અિધકાર�ઓ અને મેનેજરો પાસેથી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે
ક� તેઓ પોતાના માટ� ઉચ્ચતમ નૈિતક ધોરણો સેટ કર� , અને પ�રણામ સ્વ�પ તેમની ટ�મો માટ� અ�ુસરવા માટ� એક
ઉદાહરણ સ્થાિપત કર� . અમારા લીડરો પાસે પણ આ સં�હતાના કોઈપણ સંભિવત ઉલ્લંઘન �ગે એકાગ્ર અને સ�ગ
રહ�વાની અને સમયસર �ચ�તાઓની �ણ કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . અમારા નેતાઓએ પણ એ�ું
વાતાવરણ �ળવ�ું જોઈએ �માં કમર્ચાર�ઓ Compliance ની સમસ્યાઓ સામે અવાજ ઉઠાવવામાં લોકો
આરામદાયક અ�ુભવે. �ૃ ષ્ટાંત�પ ને� ૃત્વ એ આ સં�હતામાં ભાર� ૂવર્ક ઉલ્લેખ કરાયેલા વતર્�કં ૂ ના દ� શવ્યાપી
માપદં ડને સ્થાિપત કર�ને �ળવવામાં ચાવી�પ છે .

પ્રામા�ણકપણે અને સદ્ભાવનાથી સમસ્યાની �ણ કરનાર કોઈપણ કમર્ચાર� સામે કોઈ પ્રિતશોધ ના લે તે
�ુિનિ�ત કરવામાં લીડરો પણ મહત્ત્વ� ૂણર્ � ૂિમકા ભજવે છે . પ્રિતશોધ િવરોધી અમાર� નીિત દ્વારા આ પ્રકારનો
પ્રિતશોધ સ્પષ્ટપણે પ્રિતબંિધત છે .

પ્રિતશોધ ઘણા સ્વ�પો લઈ શક� છે અને તેમાં નાની બાબતોનો સમાવેશ થઈ શક� છે . તેમાં ઘટાડાવામાં આવેલા
કલાકો અથવા પગાર, બરતરફ, પદભ્રષ્ટ, સસ્પેન્ડ, ધમક�, પજવણી, �ુ �ુ પયોગ, શરમજનક, લાગ�ું અપમાિનત
કર�ું અથવા નકારવામાં આવેલી તકો (�મ ક� પ્રમોશન, વેતન વધારો અથવા ઓવરટાઇમ)નો સમાવેશ થઈ શક�
છે . વ�ુ મા�હતી માટ�, �ૃપા કર�ને અમાર� એન્ટ�-�રટ��લએશનપો�લસીનો સંદભર્ લો.
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સવાલ: મારા મતે મારા �ુપરવાઈઝર સં�હતા�ુ ં ઉલ્લંઘન કરતા હોય છે , પરં � ુ તેમની વતર્� ૂક િવશેની �ણ માર�
રોજગાર� પર નકારાત્મક અસર કર� શક� છે , � �ગે �ુ ં �ચ�િતત �ં. જો �ુ ં તેમના દ્વારા આચરવામાં આવતી પ્ર� ૃિ�ની
�ણ ક�ું તો �ું Magna માર� �ુરક્ષા કરશે?

જવાબઃ હા. પ્રિતશોધ િવરોધી અમાર� નીિત િનર�ક્ષકોને કમર્ચાર�ઓ સામે પ્રિતશોધાત્મક પગલાં લેવાથી પ્રિતબંિધત
કર� છે અને � કમર્ચાર�ઓની �ચ�તાઓની પ્રમા�ણકતાથી અને સદ્ભાવનાથી �ણ કર� છે તે� ુ ં તેઓ રક્ષણ કર� છે .

સવાલ: જો મને સદ્ભાવનાથી �ચ�તાની �ણ કયાર્ પછ� મને નોકર�માંથી બરતરફ કરવામાં આવે તો �ું પ્રિતશોધ
િવરોધી નીિત લા�ુ પડ� છે ?

જવાબઃ હા, પ્રિતશોધ બરતરફ��ુ ં સ્વ�પ લઈ શક� છે . પરં � ુ તે �ક્રયાના અન્ય (નાની સમસ્યા) સ્વ�પો પણ લઈ શક�
છે . વ�ુ મા�હતી માટ�, �ૃપા કર�ને અમાર� એન્ટ�-�રટ��લએશન પો�લસીનો સંદભર્ લો.
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અમારા ગ્રાહકો/બ�ર
અખં�ડતતા, િનષ્પક્ષતા અને આદર સાથે વ્યાપાર કરવો
આપણી કામગીર�ની �ફલ� ૂફ� એ છે ક� આપણામાંના બધા, કમર્ચાર�ઓ અને મેનેજમેન્ટ મેગ્નાની સફળતાને �ુિનિ�ત
કરવામાં સ�હયાર� � ૂિમકા ભજવે.
આ જવાબદાર� િનવાર્હ કરવા આપણે સ�ુએ અખંડતા સાથે વતર્�.ું આનો મતલબ એ થયો ક� આપણે આપણને લા�ુ
પડતા કાયદા�ુ ં ખર� ભાવના સાથે પાલન કર�ુ,ં આ સં�હતાને �ળવવી અને આપણી વચનબદ્ધતાનો આદર કરવો.

આપણે અન્ય કમર્ચાર�ઓ, ગ્રાહકો, સપ્લાયસર્ અને અન્ય �હસ્સેદારો સાથેના અમારા વ્યવહારમાં પણ િનષ્પક્ષ હોવા
જોઈએ.
આપણે બી�ને આદર આપીએ તે મહત્ત્વ�ુ ં છે ક� �ઓ અલગ િવચારધારા અને મત ધરાવે છે , � દ� શમાં આપણે
કામ કર�એ છ�એ તેની સંસ્�ૃ િત અને પ્રથાઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા દાખવીએ અને �યાં આપણે વ્યવસાય કર�એ
છ�એ તે સ�ુદાયો અને વાતાવરણ પર આપણી અસરને ધ્યાનમાં લેવાનો પ્રયત્ન કર�એ છ�એ.

અિવ�ાસ અને સ્પધાર્ના કાયદાઓ�ુ ં પાલન
�ુક્ત અને વાજબી સ્પધાર્ નો આદર કર�ને આપણે તીવ્ર સ્પધાર્ આપવી. પ�રણામે, આપણે બધા લા�ુ પડતા િવ�ાસ
િવરોધી અને સ્પધાર્ના કાયદાઓ�ુ ં પાલન કર�ું જોઈએ. આપણે આ કાયદાઓ�ુ ં ઉલ્લંઘન કરતી કોઈપણ
પ્ર� ૃિ�ઓમાં સામેલ થઈ�ું નહ� �મ ક� �ક�મતો, �ડસ્કાઉન્ટ અથવા વેચાણની શરતો ન�� કરવા માટ� આપણા સ્પધર્કો
સાથે સંમત થ�ુ,ં ઉત્પાદનને મયાર્�દત કર�ુ,ં બ�રો�ુ ં િવભાજન કર�ુ,ં �બ�ડ�ગ પ્ર� ૃિ�ઓ�ુ ં સંકલન કર�ુ,ં ગ્રાહકો
અથવા સપ્લાયસર્નો બ�હષ્કાર કરવો, કમર્ચાર��ુ ં વળતર ન�� કર�ું અથવા એકબી�ના કમર્ચાર�ઓને નોકર�એ
રાખવા સંમત થ�ું નહ�.

આપણી િવ�ાસ િવરોધી અને હર�ફાઈ ની નીિત આપણે આ પ્રિતબદ્ધતાને ક� વી ર�તે �ળવીએ છ�એ તેના પર વ�ુ
સમ�ૂતી � ૂર� પાડ� છે .
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સવાલ: ઓટો શાંઘાઈ ખાતે મને � ૂવર્ સેલ્સ સહકમ� મળ્યા � હાલ સ્પધર્ક સાથે કામ કર� છે . લંચ લેતી
વખતે, તેણે � ૂછ�ું ક� �ું અમે નવા ખર�દનાર સાથે વ્યવહાર કરવા માં થતી �ુશ્ક�લીઓનો સામનો
કરવા માટ� સં�ક્ુ ત વ્� ૂહરચના સાથે આવી શક�એ? મ� તેમને ક�ું ક� �ુ ં તેમનો પછ� સંપકર્ કર�શ. માર�
�ું કર�ું જોઈ�ું હ�ું
જવાબઃ �યાર� � ૂત� ૂવર્ સાથીદાર સાથે બપોર�ુ ં ભોજન લે� ું એ કોઈ સમસ્યા નથી, પરં � ુ ગ્રાહક િવશે સ્પધર્ક સાથે
વ્� ૂહરચના�ુ ં સંકલન કરવાનો કોઈપણ પ્રયાસ સખત પણે પ્રિતબંિધત છે . આવી �સ્થિતમાં તમાર� તાત્કા�લક
વાતચીત બંધ કર�ને તેમને કહ� દ� � ું જોઈએ ક� આ િવશે તમાર� કોઈ વાત નથી કરવી. પછ� તરત જ કા� ૂની
કાયર્વાહ� અથવા � ૂચના પાલનની �ણ કર� છે .

લાંચ-િવરોધી કાયદા�ુ ં અ�ુપાલન

આપણે ઓફર નથી કરતા ક� સ્વીકારતા નથી લાંચ અથવા કટક�, પ્રત્યક્ષ ક� ત્રા�હત પક્ષકારો દ્વારા. કોઈ પણ �ક�મતી
વસ્�ુ આપતી વખતે અથવા સ્વીકારતી વખતે, આપણે એ િવચાર�ું જોઈએ ક� �ું આમ કરવાથી કોઈ વ્યવસાિયક
િનણર્યને પ્રભાિવત કર� શક� છે અથવા અન્ય લોકોને આવા પ્રભાિવત કર� શક� છે . આપણે હંમેશા એ �ુિનિ�ત કર�ું
ક� તમામ �ુકવણીની ન�ધ સચોટ અને � ૂણર્ રહ�. આ િનયમો તમામ સંજોગોમાં લા�ુ પડ� છે , પરં � ુ ખાસ કર�ને
સરકાર� અિધકાર�ઓ સાથે સંકળાયેલી બાબતોમાં કડક હોય છે .

લાંચ-િવરોધી કાયદા પરત્વેની આપણી વચનબદ્ધતા તમામ કાયર્માં લા�ુ પડ� છે પછ� સ્થાિનક કાયદા ક� સાંસ્�ૃિતક
પરં પરા ગમે તે હોય. અમે અમારા વતી કાયર્ કરતા � ૃતીય પક્ષો પાસે પણ આ પ્રિતબદ્ધતાને �ળવી રાખવાની
અપેક્ષા રાખીએ છ�એ.

લાંચ�ુક્ત વ્યાપાર પરત્વેની આપણી વચનબદ્ધતા િવશે વ�ુ �ણવા, �ુ ઓ લાંચ અને અયોગ્ય � ૂકવણી �ગેની
નીિત.
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સવાલ: મારા દ� શમાં, સરકાર� કમર્ચાર�ઓને ઓછ� �ુકવણી (સામાન્ય ર�તે $100થી ઓછ�) કરવી સામાન્ય છે �થી
પરિમટ વ�ુ ઝડપથી �ર� કરવામાં આવે. �ું આપણી સં�હતા અને નીિત �ુજબ આવી � ૂકવણી કરવાની મને મં�ૂર�
છે

જવાબઃ ના. લાંચ અને અયોગ્ય � ૂકવણીઓ પરનો અમાર� આચારસં�હતા અને નીિત આ � ૂકવણીઓને પ્રિતબંિધત
કર� છે , �ને ઘણીવાર "�ુિવધા" (અથવા "ગ્રીસ") � ૂકવણી તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . આ � ૂકવણીઓ ક�ટલાક
દ� શોમાં કાયદ� સર અને સામાન્ય હોવા છતાં, તે અન્ય ઘણા દ� શોમાં ગેરકાયદ� સર છે .
સવાલ: અમારા સલામતી �ુ ં પાલન થાય તેની દ� ખર� ખ રાખનાર એક સરકાર� અિધકાર�એ મને તેના ભત્રી�નો
ર� ઝ�ુમ આપ્યો અને ક�ું ક� મારા િવભાગમાં ખાલી હોય તેવા કોઈપણ હોદ્દા માટ� �ુ ં તેને ધ્યાનમાં લઉ. મ� ર� ઝ� ૂમની
સમીક્ષા કર� છે અને તેની પાસે મજ� ૂત પ્રમાણપત્રો છે . માર� �ું કર�ું જોઈએ?

જવાબઃ આ િવનંિત િવશે �ુપરવાઇઝર, કા� ૂની અથવા પાલનકતાર્ ને તરત જ જણાવો. લાયકાત ધરાવતા અરજદાર
તર�ક�, તેની સાથે પદ માટ� ના અન્ય લાયકાત ધરાવતા અરજદારો �વો જ વ્યવહાર થવો જોઈએ. આના �વી
િવનંતીઓને સાવચેતી સાથે સંભાળવાની જ�ર છે �થી કર�ને ખાતર� કર� શકાય ક� અમે અમારા સંબધ
ં ોને સાચવીને
કાયદા અને અમારા � ૂલ્યો�ુ ં સન્માન કર�એ છ�એ.

લો�બ�ગ અને રાજક�ય ભાગીદાર�
કારણ ક� લો�બ�ગ અને રાજક�ય યોગદાનને સંચા�લત કરતા કાયદાઓ � ૂબ જ જ�ટલ હોઈ શક� છે અને અમે �યાં
વ્યવસાય કર�એ છ�એ તે સ્થાનો પર � ૂબ જ અલગ હોઈ શક� છે , અમાર� અમારા લો�બ�ગ અને રાજક�ય
સહભા�ગતાના પ્રયાસો, ભંડોળ અને સમથર્ન સ�હત, � ૂબ કાળ� સાથે સંપકર્ કરવાની જ�ર છે .

આ �ુદ્દાઓને હ�ન્ડલ કરવા માટ� ખાસ અિધ�ૃત કોપ�ર� ટ ઑ�ફસના પ્રિતિનિધની લે�ખત પરવાનગી િવના અમાર� કોઈ
પણ સ્તરની સરકાર સાથે લો�બ�ગમાં જોડા�ું જોઈએ નહ� અથવા Magna વતી રાજક�ય યોગદાન (નાણાક�ય દાન,
માલ અથવા સેવાઓ સ�હત) આપ�ું જોઈએ નહ�. વ�ુ મા�હતી માટ�, સરકાર� કાયર્કાર� ટ�મ (વ�ુ મા�હતી માટ�
MagNET પર Government Affairs પેજની �ુલાકાત લો) કા� ૂની અથવા Compliance ના સભ્યનો સંપકર્ કરો.
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સવાલ: અમને અમારા નવા પ્લાન્ટની �બ�લ્ડ�ગ �ડઝાઇન માટ� શહ�રની મં�ૂર� મેળવવામાં �ુશ્ક�લી પડ� રહ� છે . �ુ ં
શહ�રના એક કાઉ�ન્સલરને સાર� ર�તે ઓળ�ું �ં અને તેણીએ શા માટ� સમથર્ન આપ�ું જોઈએ તે સમ�વવા માટ�
તેણીને કોફ� માટ� આમંિત્રત કરવા માં� ુ �ં. �ું �ુ ં આમ કર� શ�ુ ં??

જવાબઃ ના. �ટં ૂ ાયેલા સરકાર� અિધકાર� સાથેની આ પ્રકારની મી�ટ�ગમાં �હ�ર િનણર્ય લેવામાં પ્રભાિવત કરવાના
ુ ી હશે, તેથી તે સ્થાિનક કાયદા હ�ઠળ પ્રચારની પ�ર�સ્થિતની રચના કર� તેવી શ�તા છે . આ �ુદ્દાઓને હ�ન્ડલ
હ��થ
કરવા માટ� ખાસ અિધ�ૃત કોપ�ર� ટ ઓ�ફસના પ્રિતિનિધની લે�ખત પરવાનગી િવના અમે પ્રચારના કોઈપણ કાયર્માં
જોડા�ું જોઈએ નહ�.
આપણી કામગીર�ની �ફલ� ૂફ� એ છે ક� આપણામાંના બધા, કમર્ચાર�ઓ અને મેનેજમેન્ટ મેગ્નાની સફળતાને
�ુિનિ�ત કરવામાં સ�હયાર� � ૂિમકા ભજવે. આ જવાબદાર� િનવાર્હ કરવા આપણે સ�એ
ુ અખંડતા સાથે વતર્�.ું આનો
મતલબ એ થયો ક� આપણે આ સં�હતાના પાલન માટ� કાયદા�ુ ં ખર� ભાવના સાથેપાલન કર�ું અને આપણી
વચનબદ્ધતાને અ�ુસરવી.
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અમારા શેરધારકો / રોકાણકારો
નાણાક�ય અહ�વાલ
Magna ની િવ�સનીયતા અમારા નાણાક�ય અહ�વાલોની સચોટતા પર આધાર રાખે છે અને આપણે નાણાક�ય
અહ�વાલ સંબિં ધત તમામ લા�ુ કાયદાઓ�ુ ં પાલન કર�ું જોઈએ. આપણા તમામ નાણાક�ય વ્યવહારોની એન્ટ્ર�
સચોટ હોવી જોઈએ.

આપ�ું નાણાક�ય િનયંત્રણ એ ર�તે બને� ું છે ક� �થી આપણા અહ�વાલોની સચોટતા અને સમયસરતા �ુિનિ�ત થઈ
શક�. આપણે કોઈને એ�ું પગ�ું નહ� લેવા દઈએ, અથવા એ�ું કોઈ પગ�ું લેવા આદ� શ નહ� કર�એ �થી આ
િનયંત્રણો હ�ઠળ ખોટ� ક� ગેરમાગ� દોરનાર� એન્ટ્ર� પડ�. આમ કર�ું એ અમાર� સં�હતા�ુ ં ગંભીર ઉલ્લંઘન છે અને તે
ફોજદાર� �ુનો પણ બની શક� છે .
સવાલ: �ુ ં એકાઉ�ન્ટ�ગ િવભાગમાં કામ ક�ું �ં અને તા�તરમાં મને સંખ્યાબંધ મોટા સપ્લાયરના ઇન્વૉઇસ પ્રાપ્ત
થયા છે . મારા બોસે ક�ું ક� �ુ ં તેને આગામી િત્રમાિસકમાં ન�ધણી ક�ું . તેણીએ ક�ું ક� આમ કરવાથી અમારા
નાણાક�ય પ�રણામોમાં �ુધારો થશે અને અમારા શેરના ભાવ વધારવામાં મદદ મળશે. �ું માર� તેણીની � ૂચનાઓ�ુ ં
પાલન કર�ું જોઈએ?

જવાબઃ ના. અચો�સ તાર�ખ અથવા ખચર્ની િવલં�બત ન�ધણી આ િત્રમાિસક ગાળામાં વ�ુ પડતી કમાણી તરફ
દોર� જશે અને અમારા નાણાક�ય પ�રણામોને અસર કર� શક� છે . તમામ નાણાક�ય મા�હતીને ચો�સ ર�તે
ુ ી કરવામાં આવી હોય, તે આ સં�હતા અને સામાન્ય
ન�ધવામાં િનષ્ફળતા, ભલે તે Magna ને મદદ કરવાના હ��થ
ર�તે સ્વી�ૃત એકાઉ�ન્ટ�ગ િસદ્ધાંતો�ુ ં ઉલ્લંઘન છે . જો આપણને આ કરવા�ુ ં કહ�વામાં આવે તો આપણે ના પાડ� દ� વી
જોઈએ. જો અમે આરામદાયક અ�ુભવતા નથી અથવા દબાણ અ�ુભવવા�ુ ં ચા�ુ રાખીએ છ�એ, તો અમાર� �ૂથ
અથવા કોપ�ર� ટ ઓ�ફસ, કા� ૂની અથવા Compliance ખાતે નાણાક�ય અિધકાર�ને તરત જ પ�ર�સ્થિતની �ણ કરવી
જોઈએ. અમે MAGNA Hotline નો ઉપયોગ કર�ને પણ સમસ્યાની �ણ કર� શક�એ છ�એ.
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અયોગ્ય �મીનગીર� સોદા
અમે �ાર� ક Magnaઅમારા સપ્લાયસર્, સ્પધર્કો, ગ્રાહકો અથવા વ્યવસાિયક ભાગીદારો િવશે તેમના કાયર્ દ્વારા ગોપનીય
ુ માટ� કર�એ
મા�હતીની ઍક્સેસ મેળવી શક�એ છ�એ. આ �દરની મા�હતી છે જો અમે તેનો ઉપયોગ રોકાણના હ��ઓ
છ�એ, તો અમને અન્ય રોકાણકારો કરતાં ગેરવ્યાજબી લાભ મળ� શક� છે . શેર ક� બોન્ડ �વી �મીનગીર��ુ ં આવી
�દરની મા�હતીના આધાર� ખર�દ� ક� વેચાણ કર�ું એ ગેરકા� ૂની અને ગંભીર દં ડ કરના�ું બની શક� છે . તેથી, જો
અમાર� પાસે Magna અથવા અન્ય કંપની િવશે �દરની મા�હતી હોય, તો �યાં �ુધી તે મા�હતી �હ�ર ન થાય અને
રોકાણકારોને તે� ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવાની તક ન મળે ત્યાં �ુધી અમને તે કંપનીમાં રોકાણ કરવા માટ� પ્રિતબંિધત કરવામાં
આવે છે .

જો સહકાયર્કરો અથવા Magna ની બહારના લોકો �ત�રક મા�હતી પ્રાપ્ત કરવા માટ� અિધ�ૃ ત ન હોય તો અમને
તેઓની સાથે �ત�રક મા�હતી શેર કરવાની પણ પરવાનગી નથી. આ પ્રિતબંધ સંબધ
ં ીઓ અથવા િમત્રો સાથે
�ત�રક મા�હતી શેર કરવા �ુધી િવસ્� ૃત છે .

ઇનસાઇડર ટ્ર��ડ�ગ અને બ્લેકઆઉટ નીિતમાં � ૂ�ચબદ્ધ અમારા �ડર� ક્ટરો અને અિધકાર�ઓ અને અન્ય િન�ુક્ત વ્ય�ક્તઓ
માટ� હ� પણ વ�ુ માંગની જ��રયાતો છે . આ વ્ય�ક્તઓ પર ચો�સ સમયગાળા �ુધી મેગ્નાની �મીનગીર��ુ ં ખર�દ�
ક� વેચાણ કરવા �ગે પ્રિતબંધ છે .

અમાર� ઇનસાઇડર ટ્ર� �ડ�ગ અને બ્લેકઆઉટ નીિત �ત�રક ટ્ર� �ડ�ગ અને અયોગ્ય �હ�રાતથી ક�વી ર�તે બચ�ું તે �ગે
માગર્દશર્ન આપે છે .

સવાલ: �ત�રક અહ�વાલોના આધાર� , �ુ ં ��ું �ં ક� અમારા વેચાણમાં ન�ધપાત્ર વધારો થયો છે અને આ ત્રણ
મ�હનામાં અમારો નફો ઉદ્યોગ િવશ્લેષકોની ધારણા કરતાં વ�ુ હશે. અમે અમાર� િત્રમાિસક કમાણી �હ�ર કર�એ તે
પહ�લાં �ું �ુ ં માર� બહ�નને Magna સ્ટોક ખર�દવા કહ� શ�ુ ં?

જવાબઃ ના. �દરની મા�હતીનો ઉપયોગ આપણા પ�રવાર અને િમત્રો સ�હત આપણા અથવા અન્ય લોકોના ફાયદા
માટ� કરવો એ આપણી સં�હતા િવ�ુ દ્ધ અને ગેરકાયદ� સર છે .
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�હ�ર ખબરો
�હ�ર કંપની તર�ક�, અમારા સાવર્જિનક દસ્તાવેજોમાં સં� ૂણર્, સચોટ અને સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવાની અમાર�
જવાબદાર� છે . અમે તે જવાબદાર�ને � ૂબ જ ગંભીરતાથી લઈએ છ�એ અને અમારા વ્યવસાય, કામગીર� અને
નાણાક�ય પ�ર�સ્થિતઓને �હ�ર કરવા સંબિં ધત તમામ લા�ુ કાયદાઓ�ુ ં પાલન કરવાનો પ્રયાસ કર�એ છ�એ. આ
જ�ટલ કા� ૂની જ��રયાતો�ુ ં પાલન કરવા માટ�, અમે વ�રષ્ઠ કોપ�ર� ટ મેનેજમેન્ટનો સમાવેશ કરતી કોપ�ર� ટ �ડસ્ક્લોઝર
કિમટ�ની સ્થાપના કર� છે .

કોઈપણ કમર્ચાર� મી�ડયા અથવા શેરધારકો સમક્ષ બોલવા અિધ�ૃ ત હોય અથવા કોઈપણ પ્રકારનો �હ�ર �ુલાસો કર�
તેમને લા�ુ થવા પાત્ર િસ�ો�રટ�ઝ �ગેના કાયદા અને કોપ�ર� ટ �ડસક્લોઝર (કોપ�ર� ટ �ુલાસો) �ગેની અમાર�
નીિત�ુ ં ફર�જયાતપણે પાલન કર�ુ.ં
કોપ�ર� ટ �ડસક્લોઝર �ગે અમાર� નીિત (પો�લસી) માં વ�ુ મા�હતી જોઈ શકાય છે .
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અમારા કમર્ચાર�ઓ
અમારા કમર્ચાર�ઓની વૈિવધ્યતા એ અમાર� વૈિ�ક કંપની માટ� મજ� ૂતીનો એક સ્રોત છે . તેથી અમે િવિવધ
બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા ક્ષમતા ધરાવતા અને િવિવધ અ�ભપ્રાયો ધરાવતા લોકો�ુ ં � ૂલ્ય અને સન્માન કર�એ છ�એ.

પયાર્વરણ અને વ્યવસાિયક આરોગ્ય અને સલામતી
તે જ�ર� છે ક� આપણે સલામત અને સ્વચ્છ વાતાવરણમાં કામ કર�એ. અમે અમાર� તમામ કામગીર� અને અમાર�
સપ્લાય ચેઇનમાં વ્યવસાિયક આરોગ્ય અને સલામતી અને પયાર્ વરણીય જવાબદાર�માં ઉદ્યોગ અગ્રણી બનવા માંગીએ
છ�એ

અમાર� દર� ક કામગીર� માટ� વ્યવ�સ્થત સમીક્ષા કાયર્ક્રમ લા�ુ કરવામાં આવે છે અને તેની દ� ખર� ખ રાખીએ છે તેની
ખાતર� કર�ને અમને લા�ુ પડતા તમામ આરોગ્ય, સલામતી અને પયાર્વરણીય કાયદાઓ અને િનયમો�ુ ં અમારા
સપ્લાયરો દ્વારા પાલન થાય છે અને તેની ખાતર� કરવા માટ� અમે પ્રિતબદ્ધ છ�એ.

આરોગ્ય, સલામતી અને પયાર્વરણ પ્રત્યેની અમાર� પ્રિતબદ્ધતા અમારા કમર્ચાર� ચાટર્ ર અને અમારા કાયર્કાર�
િસદ્ધાંતોમાં સમ�વવામાં આવી છે અને અમાર� આરોગ્ય, સલામતી અને પયાર્વરણીય નીિતમાં વ�ુ િવગતવાર
સમ�વવામાં આવી છે .

વ્ય�ક્તગત મા�હતી�ુ ં રક્ષણ
અમે અમારા કમર્ચાર�ઓની ગોપનીયતાનો આદર કર�એ છ�એ અને તેમની �ગત મા�હતીને �ુર�ક્ષત રાખવા માટ�
પ્રિતબદ્ધ છ�એ. અમે વ્ય�ક્તગત મા�હતીની કાયદ� સર, પારદશર્ક અને ન્યાયી ર�તે પ્ર�ક્રયા કર�એ છ�એ. અમે વ્ય�ક્તગત
મા�હતીની અખં�ડતતા અને ગોપનીયતાના રક્ષણ માટ� પણ વ્યાજબી પગલાં લઈ�ુ.ં
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સવાલ: �ુ ં માનવ સંસાધન િવભાગમાં કામ ક�ું �ં. એક માક� �ટ�ગ કંપનીએ તા�તરમાં મને અમારા તમામ
કમર્ચાર�ઓના ઘરના સરનામાં � ૂછ�ા �થી તેઓ નવા મે�ડકલ �ક્લિનક િવશે ક� ટલીક � ૂલ્યવાન મા�હતી મોકલી શક�.
કમર્ચાર�ઓને કદાચ મા�હતીથી ફાયદો થશે તેમ છતાં, મ� માક� �ટ�ગ કંપનીને ના પાડ� દ�ધી. �ું મ� યોગ્ય ક�ુ?
� ?

જવાબઃ હા. અમારા ઘરના સરનામાં ખાનગી છે અને તે માત્ર કાયદ� સરના વ્યવસાય અને રોજગારના કારણોસર
અથવા કાયદા દ્વારા જ�ર� હોય તો જ �હ�ર કરવા જોઈએ. આ �કસ્સામાં, કમર્ચાર�ઓને �ુ દ� �ુ દ� સેવા લેવા માટ�
માક� �ટ�ગ કર�ું એ આ વ્ય�ક્તગત મા�હતીને �હ�ર કરવા માટ� � ુ ં માન્ય કારણ નથી. આમ કરવાથી અમારા સં�હતા�ુ ં
ઉલ્લંઘન થશે અને સ્થાિનક ગોપનીયતા કાયદા હ�ઠળ ગેરકાયદ� સર હોઈ શક� છે .

માનવ અિધકાર માટ� આદર
કમર્ચાર�ઓ અને અન્ય �હતધારકોના માનવ અિધકારો�ુ ં સન્માન એ અમાર� ફ�ર એન્ટરપ્રાઇઝ �ફલોસોફ�માં ક��ન્દ્રય
સ્થાને છે . અમને લા�ુ પડતા તમામ માનવ અિધકાર કાયદા અને િનયમો�ુ ં પાલન કરવા અમે પ્રિતબદ્ધ છ�એ.

અમારા કમર્ચાર� ચાટર્ ર સાથે �ુસગ
ં ત, અમે િનષ્પક્ષ અને ન્યાયી વતર્� ૂકમાં િવ�ાસ રાખીએ છ�એ. અમે હ�રાનગિત
અને ભેદભાવ િવ�દ્ધ પગલા લેવા માટ�ની નીિતઓ સાર� ર�તે સ્થાિપત કર� છે � બધા માટ� કાયર્સ્થળ�ુ ં આદર� ૂણર્
વાતાવરણ �ુિનિ�ત કરવામાં મદદ કર� છે અને અયોગ્ય વતર્� ૂકને �ૂ ર કરવામાં મદદ કરવા ફ�રયાદ અને તપાસ
પ્ર�ક્રયાઓ હાથ ધર� છે . અમાર� સ્થાિનક નીિતઓ િવિવધતામાં એકતાને માને છે તથા, વ્ય�ક્તગત પ્રથાઓ અને
માન્યતાઓ પ્રત્યે સ�હષ્�ુતાને પ્રોત્સાહન આપે છે , અને સં� ૂણર્ કાયદ� સર ર�તે સંર�ક્ષત આધારો પર આધા�રત સહાયની
જ�ર હોય તેમને સામેલ કર� છે . અમાર� પાસે એવી નીિતઓ પણ છે � કાયર્સ્થળે �હ�સા અને �ુડં ાગીર�ને પ્રિતબંિધત
કર� છે .

અમે અમારા કમર્ચાર�ઓ માટ� િનષ્પક્ષ કામ કરવાની પ�ર�સ્થિતઓ પ્રદાન કર�એ છ�એ અને અમાર� સંસ્થા અથવા
સપ્લાય �ુખ
ં લામાં �ુલામી, બાળ મ�ૂર� અથવા બળજબર�થી મ�ૂર�ની પ્રથા ચલાવતા નથી. અમારા વૈિ�ક શ્રમ
ધોરણો માનવ અિધકારોની �ુએન સાવર્િત્રક ઘોષણા �તરરાષ્ટ્ર�ય શ્રમ સંસ્થાન (ILO) ના 8 � ૂળ� ૂત સંમેલનો અને
કામના � ૂળ� ૂત િસદ્ધાંતો અને અિધકારો �ગેની ILO ની �હ�રાતને માન્યતા આપે છે . રાષ્ટ્ર�ય કાયદાક�ય
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આવશ્યકતાઓ સાથે, અમે અમારા કમર્ચાર�ઓ માટ� સલામત અને સમ્માનીય વાતાવરણ અને િનષ્પક્ષ
પ�ર�સ્થિતઓમાં �ુક્તપણે કામ કરવાના તેમના અિધકારને માન્યતા આપીએ છ�એ, �યાં અમે લા�ુ રોજગાર ધોરણોની
જ��રયાતોને પહ�ચી વળવાનો પ્રયત્ન કર�એ છ�એ.

અમારા કમર્ચાર�ના ચાટર્ ર સાથે પણ �ુસગ
ં ત અમાર� �બન-ભેદભાવ� ૂણર્ વળતર પદ્ધિતઓ પ્રત્યેની પ્રિતબદ્ધતા છે �
વ્ય�ક્તગત લાક્ષ�ણકતાઓને ધ્યાનમાં લીધા વગર હ�� ુ સંબધ
ં ી માપદં ડો અને �ત�રક સમાનતાના િસદ્ધાંતો તેમજ
બાહ્ય સ્પધાર્ત્મકતાને ધ્યાનમાં રાખીને કમર્ચાર�ઓને યોગ્ય વળતર આપે છે .
અમે અપેક્ષા રાખીએ છ�એ ક� કોઈપણ સપ્લાયર અથવા અન્ય કંપની �ની સાથે અમે કામ કર�એ છ�એ તે લા�ુ
કાયદાઓ�ુ ં પાલન કર� .
સવાલ: મને શંકા છે ક� અમારા સપ્લાયરોમાંથી એક સગીર કામદારોનો ઉપયોગ કર� રહ્યો હોઈ શક� છે . માર� �ું કર�ું
જોઈએ?

જવાબઃ �ુપરવાઇઝર, ને કા� ૂની, સદસ્યને �ુચન પાલનકતાર્ નેઅથવા ખર�દનાર ને તાત્કા�લક �ણ કરો.

સવાલ: �ુ ં અમારા ટ્રોય, િમિશગન ઑ�ફસમાં કોઈને અમારા ઉ�ર અમે�રકન સપ્લાયરો સાથે વ્યવહાર કરતી � ૂિમકા
માટ� પ્રમોટ કરવા�ુ ં િવચાર� રહ્યો �ં. તેણી પાસે તમામ જ�ર� લાયકાતો હોવા છતાં, મને �ચ�તા છે ક� અમારા ક�ટલાક
સપ્લાયર તેની િવકલાંગતાને લીધે અસ્વસ્થ હોઈ શક� છે . �ું અન્ય કોઈને પ્રમોશન આપવા�ુ ં આ કાયદ� સર�ુ ં કારણ
છે ??

જવાબઃ ના. અમે િવકલાંગતા �વા કાયદાક�ય ર�તે સંર�ક્ષત આધારો પર ભેદભાવ િવના દર� કને સમાન પ્રગિતની તક
� ૂર� પાડવાનો પ્રયત્ન કર�એ છ�એ. જો તેણી નોકર� માટ� યોગ્ય લાયકાત ધરાવે છે , અને આવશ્યક નોકર�ની ફરજો
િનભાવી શક� છે , તો આપણે તેણીની અપંગતાના આધાર� તેણીને પ્રમોશનનો ઇનકાર કરવો જોઈએ નહ�.

િવિવધતા અને સમાવેશ
અમારા કમર્ચાર�ઓ અમાર� વૈિ�ક કંપનીમાં િનણાર્યક �હસ્સેદારો છે . અમા�ું લ�ય િવિવધ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવનાર
અને િવિવધ ક્ષમતાઓ સાથેની પ્રિતભાને આકષર્વા�ુ ં ભરતી કરવા�ુ ં અને તેમને �ળવી રાખવા�ુ ં છે . અમારા કમર્ચાર�
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ચાટર્ રમાં �ડાણ� ૂવર્ક જોડાયેલા,, અમા�ું લ�ય એક �ુર�ક્ષત, આદર� ૂણર્ અને સમાિવષ્ટ કાયર્સ્થળ�ુ ં િનમાર્ણ કરવા�ુ ં છે
�યાં અમારા કમર્ચાર�ઓ તેમના સં� ૂણર્ મનને કામ પર લગાડ� શક�, અમારા � ૂળ� ૂત � ૂલ્યોને �વી શક�, ટકાઉ
પ�રણામો પ્રાપ્ત કર� શક� અને અમાર� વૈિ�ક બ્રાન્ડને વ�ુ સાર� બનાવી શક�.

અમે તમામ લા�ુ પડતા શ્રમ અને કમર્ચાર�ને લગતા કાયદા�ુ ં પાલન કર� છ�એ, �માં ભેદભાવ અને પજવણી
પ્રિતબંધનો સમાવેશ થાય છે ભેદભાવને લઈ યોગ્ય ઉક�લ સાથે �ુિવધા આપવામાં આવે છે . અમે વય, �િત, ધમર્,
વંશીયતા, રં ગ, શાર��રક િવશેષતાઓ, �લ�ગ, �તીય અ�ભગમ, �લ�ગ ઓળખ/અ�ભવ્ય�ક્ત, ભાષાના તફાવતો રાષ્ટ્ર�યતા
અથવા � ૂળ� ૂત રાષ્ટ્ર �ુ �ુંબ અથવા વૈવા�હક �સ્થિત, શાર��રક, માનિસક અને િવકાસ ક્ષમતાઓ, સામા�જક આિથ�ક
�સ્થિત, અથવા કાયદા દ્વારા �ુર�ક્ષત અન્ય કોઈપણ વ્ય�ક્તગત લાક્ષ�ણકતા પર આધા�રત ભેદભાવ િવના, દર� કને
સમાન રોજગાર અને કાર�કદ�ની પ્રગિતની તકો � ૂર� પાડવા માટ� પ્રિતબદ્ધ છ�એ.

કાળ�� ૂવર્કનો સંદ�શાવ્યવહાર
આપણે એ �ુિનિ�ત કર�ું જોઈએ ક� જોબ પર અને કામની બહાર આપણે � લખીએ છ�એ અને બોલીએ છ�એ તે
આપણી પાસે રહ�લ અપે�ક્ષત અખં�ડતતા અને ધોરણોને પ્રિત�બ��બત કર� છે .
Magna ની પ્રિતષ્ઠા અને આપણી પોતાની �ુરક્ષા માટ�, એ મહત્વ�ુ ં છે ક� અમારા તમામ લે�ખત સંદ�શાવ્યવહાર કાળ�
સાથે અને સમજણ સાથે તૈયાર કરવામાં આવે ક� તેઓ એક �દવસ �હ�ર થઈ શક� છે . �યાર� અમે વાણીની સ્વતંત્રતા
અને વાતચીત કરવા માટ�ના તમામ કા� ૂની અિધકારોનો આનંદ માણીએ છ�એ, ત્યાર� અમાર� કંપનીને બદનામ કરતી,
સપ્લાયસર્ અથવા ગ્રાહકોને બદનામ કરતી, ગોપનીય મા�હતી �હ�ર કરતી અથવા Magna ના કૉિપરાઇટ અને પેટન્ટ
અિધકારો�ુ ં ઉલ્લંઘન કરતી કોઈ પણ વસ્�ુ સોિશયલ મી�ડયા પર પોસ્ટ ન કરવાની પણ કાળ� લેવી જોઈએ.
વ�ુમાં, જો કોઈ ન્� ૂઝ મી�ડયા �રપોટર્ ર ઉદ્યોગ વ્યવસાિયક અથવા શેરહોલ્ડર અમને Magna સંબિં ધત બાબતો પર ચચાર્
કરવા અથવા �ટપ્પણી કરવા�ુ ં કહ�, તો અમાર� �ટપ્પણી કરવા�ુ ં ટાળ�ું જોઈએ અને તેમને Magna ના અિધ�ૃ ત પ્રવક્તા
પાસે મોકલવા જોઈએ.

સાવચેતીભયાર્ સંદ�શાવ્યવહાર પરની અમાર� નીિત, અમાર� વૈિ�ક ઈમેઈલ, ઈન્ટરનેટ અને સોિશયલ મી�ડયા નીિત
અને અમાર� બાહ્ય મી�ડયા સંચાર નીિત એ બધા સંચાર સંબિં ધત પ્ર�ો માટ� ઉપયોગી સંસાધનો છે .
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સવાલ: �ુ ં પ્રસંગોપાત મારા ફ�સ�ુક પેજ પર અમારા એક સપ્લાયર સાથે માર� િનરાશા વ્યક્ત ક�ું �ં, �યાં મારા 250
િમત્રો છે . �ુ ં આ મારા પોતાના સમય પર ક�ું �ં અને માર� સે�ટ�ગ્સ ખાનગી છે �થી ફક્ત મારા િમત્રો અને �ુ �ુંબીજનો
જ આ અપડ�ટ જોઈ શક�. �ું તે બરાબર છે ?

જવાબઃ ના. સોિશયલ મી�ડયા પરની પોસ્ટ હંમેશા ખાનગી રહ�તી નથી. આપણે કોઈપણ સાવર્જિનક મંચ પર આપણા
સપ્લાયસર્� ુ ં અપમાન કરવાથી બચ�ું જોઈએ. જો અમારા સપ્લાયર િવશેની આ �ચ�તા આચારસં�હતાના ઉલ્લંઘનને
લગતી હોય તો તેની �ણ �ુપરવાઈઝર કાયદ� સર ર�તે, �ુચન પાલન કરાવનારને અથવા Magna Hotline દ્વારા કરો.

Magna ની ઓપન ડોર પ્ર�ક્રયાનો ઉપયોગ કર�ને અન્ય �ચ�તાઓને શ્રેષ્ઠ ર�તે �ૂ ર કરવામાં આવે છે .
સવાલ: મને ઓનલાઈન પોસ્ટ કરાયેલા અખબારના લેખમાં અમારા તા�તરના નાણાક�ય પ�રણામો િવશે ક� ટલીક
અચો�સ મા�હતી મળ�. �ુ ં અખબારની વેબસાઇટ પર સાચી મા�હતી સાથે �ટપ્પણી કરવા માં� ુ �ં. �ું માર� આમ કર�ું
જોઈએ??
જવાબઃ ના. અચો�સ મા�હતી િવશે કોપ�ર� ટ કોમ્�ુિનક� શનમાં અથવા રોકાણકારના સંબધ
ં ોમાં કોઈને તાત્કા�લક �ણ
કરો. જો અમે અમારા વ્યવસાય િવશે પોસ્ટ કર�એ છ�એ, તો અમે કંપનીના અનિધ�ૃત પ્રવક્તા તર�ક�� ુ ં કામ ક�ુ�
કહ�વાય.

MAGNA Hotline
જો અમને આ સં�હતા અથવા કોઈપણ સંબિં ધત નીિતઓના ઉલ્લંઘનની �ણ થાય, તો અમે �ુપરવાઈઝર ને
કાયદાક�યે ર�તે અથવા પાલન કરાવનાર સાથે વાત કર� શક�એ છ�એ. અમે ￼www.magnahotline.com￼ પર
MAGNA Hotline દ્વારા પણ ઘટનાની �ણ કર� શક�એ છ�એ અથવા અમે તે વેબસાઇટનો ઉપયોગ દર� ક દ� શ માટ�
સ્થાિનક, ટોલ-ફ્ર� ફોન નંબરો શોધવા માટ� કર� શક�એ છ�એ �માં અમે કામ કર�એ છ�એ. આ સેવા ઈન્ડ�પેન્ડન્ટ � ૃતીય
પક્ષ દ્વારા � ૂર� પાડવામાં આવે છે અને તે �દવસમાં 24 કલાક અને, વષર્માં 365 �દવસ ઉપલબ્ધ છે . અમે અમારા
અહ�વાલો અનામી ર�તે બનાવી શક�એ છ�એ (િસવાય ક� સ્થાિનક કાયદા દ્વારા પ્રિતબંિધત હોય તો ન�હ). �ૃપા કર�ને
� ૂરતી િવગતો આપો �થી સમસ્યાની અસરકારક ર�તે તપાસ કર� શકાય.
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સવાલ �યાર� �ુ ં MAGNA Hotlineનો ઉપયોગ કર�ને ઉલ્લંઘનની �ણ ક�ું ત્યાર� �ું થાય છે ?

જવાબઃ MAGNA Hotline દ્વારા પ્રાપ્ત
થયેલા તમામ અહ�વાલોની શ�આતમાં
અમારા Magna Hotlineસંચાલકો દ્વારા
સમીક્ષા કરવામાં આવે છે , �ઓ તપાસની
જ�ર છે ક� ક�મ અને તે� ુ ં ને� ૃત્વ કોણે કર�ું
જોઈએ તે �ગે િવચારણા કર� છે . અમાર�
તપાસ પદ્ધિત િવશે વ�ુ મા�હતી માટ� ,
�ૃપા કર�ને નૈિતક � ૂલ્યોની તપાસ માટ�
અમાર� નીિતનો સંદભર્ લો.
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અમારો વ્યવસાય
ગોપનીય મા�હતીનો ઉપયોગ
અન્ય કોઈપણ સંપિ�ની �મ, ગોપનીય મા�હતી, �માં વેપારના રહસ્યો, મા�લક�ની મા�હતી અને અમાર�, અમારા
ગ્રાહકો અથવા સપ્લાયસર્ સાથે સંકળાયેલી બૌ�દ્ધક સંપદાનો સમાવેશ થાય છે , તે અમારા વ્યવસાયનો એક � ૂલ્યવાન
ભાગ છે અને અમે તેની �ુરક્ષા કરવા માટ� બંધાયેલા છ�એ. અમાર� મા�હતી મા�ક�ગ અને હ�ન્ડ�લ�ગ નીિત દ્વારા દર� ક
તેના પોતાના િનયમો સાથે ક�વી ર�તે મા�હતીના આવા િવિવધ સ્તરોને સંગ્ર�હત નકલ સ�ુલ
ર્ ેટ પ્રસા�રત અને નાશ
કર� શકાય છે તે �ગે ગોપનીયતાના િવિવધ સ્તરો સ્થાિપત કર� છે . ગોપનીય મા�હતી Magna ની બહાર કોઈની સાથે
શેર કરવી જોઈએ નહ� િસવાય ક� તે કાયદા દ્વારા અથવા અિધ�ૃ ત વ્યવસાય હ�� ુ માટ� જ�ર� હોય અને ફક્ત
"�ણવાની જ�ર" ના આધાર� �ત�રક ર�તે શેર કરવી જોઈએ.
સવાલ: અમાર� ગોપનીય મા�હતીને �ુર�ક્ષત રાખવા માટ� �ુ ં �ું કર� શ�ુ ં?
જવાબઃ ગોપનીય મા�હતીને �ુર�ક્ષત રાખવા માટ� આપણે ઘણા પગલાં લઈ શક�એ છ�એ. અમાર� ગોપનીય ન�ધણી
અને મા�હતીની � ૂબ કાળ� રાખવી જોઈએ અને અમારા ઈલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણોને ખાસ કર�ને �ુસાફર� અથવા
વ્યવસાિયક ઇવેન્ટ દરિમયાન ધ્યાન બહાર છોડ�ું જોઈએ નહ�. આપણે સાવર્જિનક િવસ્તારોમાં Magna ના
વ્યવસાયની ચચાર્ કરવા�ુ ં પણ ટાળ�ું જોઈએ, �મ ક� ભીડવાળ� �લફ્ટ અથવા િવમાનમાં. MagNET પર ઉપલબ્ધ
અમાર� મા�હતી સંચાલન નીિતઓ અને માગર્દિશ�કાઓથી પણ આપણે પોતાને પ�ર�ચત કરવા જોઈએ.

.

રોકાણ કરવા માટ� અને કાયદા દ્વારા મળતી તકો
આપણે એવી પ�ર�સ્થિતઓ ટાળવી જોઈએ ક� �યાં આપણા �ગત �હતો Magna ના �હતો સાથે ના સંઘષર્માં આવે
અથવા એવી પ�ર�સ્થિતઓ ક� � તે પ્રકારની છાપ છોડ�. ઉદાહરણ તર�ક�, જો અમે અમાર� રોજગારને કારણે અથવા
Magna ની િમલકત અથવા મા�હતીના ઉપયોગ દ્વારા વ્યવસાયની તકો શોધીએ, તો અમાર� આ તકોનો વ્ય�ક્તગત
લાભ લેવો જોઈએ નહ�. આપણે વ્ય�ક્તગત લાભ માટ� Magnaના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવાથી પણ �ૂ ર રહ�� ું
જોઈએ. આપણે Magna સાથે સ્પધાર્ માં � ૂકતી કોઈપણ પ્ર� ૃિ�માં �ાર� ય સામેલ થ�ું જોઈએ નહ�.
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સવાલ: �ુ ં મારા ભણવાના સમયે અને કામ કરવાના સમય દરિમયાન પણ એ�ન્જિનય�ર�ગ િવભાગમાં કામ ક�ું �ં. �ુ ં
એક નવી ટ્રાન્સિમશન �ડઝાઇન લઈને આવ્યો �ં � મને લાગે છે ક� અમારા ક�ટલાક ઓટોમો�ટવ ગ્રાહકો માટ� રસનો
િવષય હોઈ શક� છે . �ુ ં �ડઝાઈન લઈને આવ્યો હોવાથી, �ું �ુ ં સી�ુ તે� ુ ં માક� �ટ�ગ કર� શ�ુ ં?

જવાબઃ ના, આમ કરવાથી અમાર� સં�હતા�ુ ં ઉલ્લંઘન થશે. અમાર� નોકર�ના ભાગ �પે અમે � પણ બૌ�દ્ધક સંપિ�
બનાવીએ છ�એ તે Magna ની છે . વ�ુમાં, Magna ખાતેના અમારા કાયર્કાળ દરિમયાન અને કંપનીના સંસાધનોનો
ઉપયોગ કર�ને તૈયાર કર� લ કોઈપણ �ડઝાઇન, Magnaને એક � ૂલ્યવાન વ્યવસાિયક તક � ૂર� પાડ� છે . Magna ની
મં�ૂર� લીધા િવના આપણે આ પ�ર�સ્થિતઓનો વ્ય�ક્તગત લાભ લેવો જોઈએ નહ�.
સવાલ: �ુ ં નવા િવભાગના ઉદઘાટનની દ� ખર� ખ કર� રહ્યો �ં અને તે બે દ� શો વચ્ચે પસંદગી કર� રહ્યો �ં ક� �ાં તે
�સ્થત હશે. જો આપણે ત્યાં અમા�ું �ડિવઝન ખોલીએ તો એક દ� શ વ�રષ્ઠ કમર્ચાર�ઓને (માર� સ�હત) વ્ય�ક્તગત
કરની રાહત આપશે. માર� �ું કર�ું જોઈએ?

જવાબઃ વ્ય�ક્તગત કર રાહત માટ�ની આ યોગ્યતા �હતોના સંઘષર્ને જન્મ આપે છે . આપણે Magna માટ� એવા િનણર્યો
ન લેવા જોઈએ �ના પ�રણામે વ્ય�ક્તગત લાભ થઈ શક�. �ડિવઝન �ાં ખોલ�ું તે �ગે કોઈ િનણર્ય લેતા પહ�લા આ
સંઘષર્ને અમાર� �હતોના સંઘષર્ પરની નીિત અ�ુસાર �હ�ર કરો અને મેનેજમેન્ટ તરફથી આગળના િનદ� શોની રાહ
�ુ ઓ.

સ્વ-વ્યવહાર અને સંબધ
ં ીઓ અથવા િમત્રો સાથે �ક્રયાપ્રિત�ક્રયા
આપણા �ગત �હતો અને સંબધ
ં ોએ આપણી કાયર્ની જવાબદાર�ઓમાં દખલ ન કરવી જોઈએ. તેથી, કોઈ પણ વ્ય�ક્ત
માટ� સંબધ
ં ીઓ અથવા ન�કના િમત્રોની દ� ખર� ખ રાખવી, તેમની સાથે પ્રત્યક્ષ �રપો�ટ�ગ સંબધ
ં માં રહ�� ું અથવા તેમના
પરફોમર્ન્સ�ુ ં � ૂલ્યાંકન અથવા વળતરને ભૌિતક ર�તે પ્રભાિવત કર�ું અયોગ્ય છે . કોઈ સંબધ
ં ી અથવા ન�કના િમત્ર
અથવા વ્યવસાય અથવા સંસ્થા સાથે નોકર� પર રાખવા, � ૂલ્યાંકન કરવા, ભંડોળ � ૂ�ું પાડવા અથવા કરાર અથવા
અન્ય વ્યવસાિયક સંબધ
ં ોમાં પ્રવેશવાની �સ્થિતમાં હો�ું પણ યોગ્ય નથી �માં કાં તો આપણે અથવા આપણા સંબધ
ં ીઓ
અથવા ન�કના િમત્રોનો ન�ધપાત્ર રસ હોય છે .
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ખાસ કર�ને, જો અમારા કામના િનણર્યો અમારા સંબધ
ં ી અથવા ન�કના િમત્રની �સ્થિત અથવા �ુ �ચઓ દ્વારા અથવા
અમારા અથવા અમારા સંબધ
ં ીઓ અથવા ન�કના િમત્રોને અન્ય વ્યવસાય અથવા સંસ્થામાં હોય તેવા કોઈ ન�ધપાત્ર
�હત દ્વારા અસર થઈ શક� છે અથવા અસર કર� તે� ું લાગે છે આપણે આ પ�ર�સ્થિતઓને આપણા �હતોના સંઘષર્ પરની
નીિત અ�ુસાર �હ�ર કરવી જોઈએ., આવા તમામ વ્યવહારો અને િનણર્યો િનષ્પક્ષ અને પારદશર્ક ધોરણે લેવામાં આવે
તેની ખાતર� કરવા માટ� આપણે કોઈપણ પગલાં� ુ ં પાલન કર�ું જોઈએ.
સવાલ: �ુ ં ખર�દ� િવભાગમાં ખર�દનાર �ં. માર� પત્નીને તા�તરમાં અમારા એક સપ્લાયર માટ� વેચાણના િવભાગના
હ�ડ તર�ક� રાખવામાં આવી હતી. �ું આ �હતોનો સંઘષર્ છે ?

જવાબઃ હા. તમાર� પત્નીની નવી � ૂિમકા તમારા વ્યવસાયના િનણર્યને અસર કર� શક� છે અથવા અન્ય લોકો પર તે
પ્રભાવ પાડ� શક� છે . આ સંઘષર્ આપણા �હતોના સંઘષર્ પરની નીિત અ�ુસાર �હ�ર થવો જોઈએ. આ ર�તે, મેનેજમેન્ટ
પ�ર�સ્થિત�ુ ં � ૂલ્યાંકન કર� શક� છે અને સંઘષર્� ુ ં સંચાલન કરવા માટ� યોગ્ય પગલાં લઈ શક� છે . આમ કરવાથી Magna
ને મદદ મળે છે અને તમને અને તમાર� પત્નીને અયોગ્ય વતર્નના કોઈપણ આરોપથી રક્ષણ મળે છે .

બહારની �સ્થિતઓ
મેગ્નાને સફળ બનાવવા કામકાજના કલાકોમાં આપણે આપણો સં� ૂણર્ સમય આપવો જોઈએ અને આપણી નોકર� પ્રત્યે
� ૂર�ું ધ્યાન આપ�ુ.ં તેથી, અમે બહારની પ્રિતબદ્ધતાઓને સ્વીકાર� શક�એ નહ� ક� �નાથી અમે Magnaમાં બહારની
સમસ્યાઓ કોઈ પ્રિતબદ્ધતાઓ પર ધ્યાન અને સમય આપવા�ુ ં ઘટાડ� શક�ું અમારા કાયર્ કરવા માટ� સમય આપી
શક�ુ.ં

�યાં �ુધી તે અમારા �હતોના સંઘષર્ પરની નીિત અ�ુસાર �હ�ર કરવામાં આવ્�ું ન હોય અને જ�ર� અિધ�ૃતતાઓ પ્રાપ્ત
કરવામાં આવી હોય, ત્યાં �ુધી અમને � ૂકવેલ અથવા �બન� ૂકવેલ હોદ્દાઓ સ્વીકારવાથી પ્રિતબંિધત કરવામાં આવે છે
� Magna સાથે �હતોનો સંઘષર્ પેદા કર� શક� અથવા આવા સંઘષર્ની છાપ આપી શક�.

ભેટ અને મનોરં જન
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અમારા તમામ વ્યવસાિયક ભાગીદારો સાથેના અમારા સંબધ
ં ો સંક�લત અને તં�ુરસ્ત વ્યવસાિયક િનણર્ય પર આધાર
રાખે છે . પ�રણામે, જો આપણે ભેટો અથવા આપીએ અથવા મનોરં જન પ્રાપ્ત કર�એ (� કંઈ પણ � ૂલ્યવાન હોઈ શક�),
તો આપણે િનષ્પક્ષ વ્યવહાર પ્રત્યેની આપણી પ્રિતબદ્ધતા અને Magnaને લાભ થાય તેવા િનણર્યો લેવા માટ�, સમાધાન
ન કરવા અથવા િનણર્ય ન લેવા માટ� સાવચેત રહ�� ું જોઈએ.

ગ્રાહકો અથવા સપ્લાયરો સાથેના અમારા વ્યવસાિયક સંબધ
ં ોમાં, �યાં �ુધી તે િનષ્પક્ષ, પ્રસંગોપાત અને સાધારણ
� ૂલ્યની હોય ત્યાં �ુધી વ્યવસાિયક ભેટો અથવા મનોરં જન આપવા અથવા પ્રાપ્ત કરવા માન્ય છે . અમે પ્રદાન કર�એ
છ�એ તે કોઈપણ ભેટ અથવા મનોરં જન અમારા ખચર્ના અહ�વાલો અને Magnaના �ુસ્તકો અને અહ�વાલમાં પણ
ચો�સ અને પારદશર્ક ર�તે ન�ધાયેલ હો�ું જોઈએ.

કાયદાને લગતા જોખમો વધવાને લીધે સરકાર� અિધકાર�ઓ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે આપણે સૌએ િવશેષ કાળ�
રાખવી પડ� છે . સરકાર� અિધકાર�ઓને ભેટ અથવા મનોરં જન આપવા માટ� લે�ખત મં�ૂર�ની જ�ર છે . જ�ર� મં�ૂર�ઓ
િવશે વ�ુ મા�હતી, તેમજ ભેટો અને મનોરં જન િવશેની વધારાની મા�હતી, ભેટ અને મનોરં જન પરની અમાર� નીિતમાં
મળ� શક� છે .
સવાલ: ચે�મ્પયનિશપમાં માર� મનપસંદ ટ�મને રમતી જોવા માટ� અમારા એક સપ્લાયરએ હવાઈ ભા�ુ ં અને રહ�વાની
ઑફર કર� છે . �ું તે બરાબર છે ??

જવાબઃ ના. અમારા વ્યવસાિયક િનણર્યો હંમેશા માત્ર Magna ના શ્રેષ્ઠ �હતો દ્વારા પ્રે�રત હોવા જોઈએ. આ અસાધારણ
ભેટ સ્વીકારવાથી એવી છાપ મળ� શક� છે ક� અમે ભિવષ્યના �ોતોના પ્રા�પ્તસ્થાનોના િનણર્યોમાં તે સપ્લાયરની
તરફ�ણ કર�એ છ�એ. અમે ફક્ત વ્યવસાિયક ભેટો અને મનોરં જન સ્વીકાર� શક�એ છ�એ � વ્યાજબી, પ્રસંગોપાત અને
� ૂલ્યમાં સાધારણ હોય. �યાર� શંકા હોય, ત્યાર� કા� ૂની ર�તે અથવા �ુચના પાલન કરાવનાર સાથે તપાસ કરો.
સવાલ: મારા િવભાગમાં વષ�થી ઘણી વખત પયાર્વરણીય ઓ�ડટ કરાવનાર સરકાર� ઓ�ડટરને આવતા મ�હને બાળક
આવવા�ુ ં છે . �ુ ં તેને ભેટ તર�ક� �વ્હસ્ક�ની બોટલ આપવા માં� ુ �ં. �ું તેની પરવાનગી આપવામાં આવશે??

જવાબઃ સરકાર� અિધકાર�ને �ગફ્ટ અથવા મનોરં જન આપવા માટ� �ગફ્ટ અને મનોરં જન પરની અમાર� નીિત અ�ુસાર
વધારાની સાવચેતી અને � ૂવર્ મં�ૂર�ની જ�ર છે . વ�ુ મા�હતી માટ�, કાયદાક�ય ર�તે અથવા �ુચના પાલન કરાવનારા
સાથે સંપકર્ કરો.
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વધારાના સંસાધનો
જો અમને કોઈ પ્ર�ો હોય અથવા અમાર� આચાર સં�હતા અને નૈિતકતા િવશે વ�ુ મા�હતીની જ�ર હોય, તો અમે
કા� ૂની અથવા Magna ની એિથક્સ અને Legal Compliance ટ�મના સભ્યનો સંપકર્ કર� શક�એ છ�એ. �ુચના પાલન
કરાવનાર ટ�મના સભ્યોની � ૂ�ચ magna.com અથવા MagNET પર Ethics & Legal Compliance પેજ પર મળ� શક�
છે .
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શબ્દ� ૂ�ચ
કંઈપણ �ક�મતી વસ્�ુ આ અન્ય ઘણી વસ્�ુઓની સાથે, રોકડ (અથવા રોકડ સમકક્ષ, �મ ક� �ગફ્ટ કાડર્ ) �ગફ્ટ
ચે�રટ� માટ� દાન, ભોજન, �ુસાફર� ખચર્, ઇવેન્ટ �ટ�કટ અથવા અન્ય મનોરં જન, શૈક્ષ�ણક ખચર્, �ડસ્કાઉન્ટ, તરફ�ણ
ભાિવ રોજગાર� માટ� વચનો અથવા કંપનીના શેર�ુ ં સ્વ�પ લઈ શક� છે .
લાંચ: અયોગ્ય �ુકવણીનો એક પ્રકાર. લાંચ એ કોઈને તેમના �ગત લાભ માટ� આપવામાં આવતી અથવા ઓફર
કરવામાં આવતી �ક�મતની કોઈપણ વસ્�ુ છે � કોઈ �ક્રયા અથવા તેઓ � સંસ્થા�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કર� છે તેના વતી,

Magna ને લાભ આપવા અથવા ફાયદો આપવા માટ� િનણર્યને પ્રભાિવત કરવાના પ્રયાસ તર�ક� જોવામાં આવે
છે (અથવા જોવામાં ન પણ આવે)
� ૂચનાઓ�ુ ં પાલન કર�ુ:ં કાયદાના પત્ર અને ભાવનાને અ�ુસર�ને, આ સં�હતા અને અમાર� તમામ નીિતઓ રહ�લ
છે .
�હતનો સંઘષર્ સામાન્ય ર�તે, �હતોનો સંઘષર્ એવી પ�ર�સ્થિતનો સંદભર્ આપે છે ક� �યાં અમે Magna માટ�
વ્યવસાિયક િનણર્ય લેવા અથવા પ્રભાિવત કરવા સક્ષમ છ�એ �યાર� અમારા �ગત �હતો (અથવા તમે �ની સાથે
સંબિં ધત છો અથવા �ગત સંબધ
ં ધરાવનાર વ્ય�ક્તના �હત) Magna થી અલગ હોય છે .
�ુિવધા (અથવા "ગ્રીસ") �ુકવણીઓ: લાંચ�ુ ં એક સ્વ�પ, સામાન્ય ર�તે િનમ્ન-સ્તરના સરકાર� અિધકાર�ઓને
િનયિમત સેવાઓ અથવા િનધાર્રણ મેળવવા માટ� આપવામાં આવે છે �ના માટ� Magna અન્યથા કાયદ� સર ર�તે
હકદાર હશે.
સદ્ભાવના: પ્રામા�ણક અને િનષ્ઠાવાન ઈરાદા સાથે.
સરકાર� અિધકાર�: સરકાર�, િવભાગ અથવા એજન્સીનો અિધકાર� અથવા કમર્ચાર�, કોઈપણ �હ�ર �તરરાષ્ટ્ર�ય
એજન્સી, અથવા સરકાર�, િવભાગ અથવા �હ�ર �તરરાષ્ટ્ર�ય એજન્સી વતી કોઈપણ સ�ાવાર ક્ષમતામાં અમાર�
કાયર્વાહ� થક� કામ કરતી કોઈપણ વ્ય�ક્ત, તેમજ અન્ય કોઈપણ વ્ય�ક્ત � સરકાર� અિધકાર� તર�ક� માનવામાં
આવે છે .
�ત�રક મા�હતી: રોકાણકારો અથવા લોકો દ્વારા �ણીતી ન હોય તેવી મા�હતી, જો તે �ણીતી બને, તો કંપનીના
� ૂલ્ય, અથવા તેના સ્ટોક અથવા બોન્ડ �ગેના તેમના �ૃ �ષ્ટકોણમાં ન�ધપાત્ર ફ�રફાર થશે. ઉદાહરણોમાં ન�ધપાત્ર
સંપાદન અથવા મ�ર, વ�રષ્ઠ સંચાલનમાં ફ�રફાર, ન�ધપાત્ર �ુકદ્દમા અથવા મ�ૂરના િવવાદોનો સમાવેશ થાય છે .
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ગેરકાયદ� મદદ માટ� આપેલા પૈસાઃ લાંચ�ુ ં એક સ્વ�પ �માં વ્યાપાર� વ્યવસ્થા બનાવવા અથવા તેને પ્રોત્સાહન
આપવા માટ� વ્ય�ક્તગત �ુરસ્કાર તર�ક� અગાઉથી � ૂકવેલ અથવા � ૂકવવાની બાક� રકમ પરત કરવામાં આવે છે .
પ્રચાર: સરકારના કોઈપણ સ્તર� સરકાર� અિધકાર�ઓ સાથે વાતચીત, �માં �હ�ર ઓ�ફસ માટ� �ટં ૂ ાયેલા વ્ય�ક્તઓ,
કમર્ચાર�ઓ અને સરકાર� એજન્સીઓના કમર્ચાર�ઓનો સમાવેશ થાય છે , �નો હ�� ુ િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયાને પ્રોત્સાહન
આપવા, નોિવરોધ કરવાનો અથવા અન્યથા પ્રભાિવત કરવાનો છે .
વ્ય�ક્તગત મા�હતી: ઓળખાયેલ અથવા ઓળખી શકાય તેવી વ્ય�ક્ત સાથે સંબિં ધત મા�હતી. જો કોઈ વ્ય�ક્ત ઓળખી
શકાય તો તે પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે, (i) ઓળખી શકાય છે , ઓળખકતાર્ �મ ક� તે� ુ ં નામ, ID નંબર, અથવા સ્થાન
મા�હતીઅથવા (ii) પ�રબળો ક� �ઓ તેમના િવશે ભૌિતક, સામા�જક અથવા નાણાક�ય િવગતો વ્યક્ત કર� છે .
વ્ય�ક્તગત ડ�ટા પર પ્ર�ક્રયા કર� ર�ું છે : વ્ય�ક્તગત ડ�ટા સાથે કરવામાં આવતી કોઈપણ કામગીર�(ઓ) �માં
વ્ય�ક્તગત મા�હતી એકિત્રત કરવો, ર� કોડર્ કરવો, ગોઠવણ કરવી માળખાગત ર�તે ગોઠવવો સંગ્રહ કરવો ફ�રફાર કરવો,
ઉપયોગ કરવો, �હ�ર કરવો, �સ
ં ૂ ી નાખવો અથવા નાશ કરવો - વગેર� નો સમાવેશ કરવામાં આવે છે
સંબધ
ં ીઓ અથવા ન�કના િમત્રોઃ �વનસાથી સ્થાિનક ભાગીદાર બાળક માતા-િપતા દાદા-દાદ� પૌત્ર ભાઈ, -બહ�ન
કાક� કાકા ભત્રી�, ભત્રીજો સાસર� પક્ષના સંબધ
ં ી સાવકા/દ�ક/પાલક સંબધ
ં ો અમારા ઘરમાં રહ�તી વ્ય�ક્ત અને
િમત્રોનો સમાવેશ થાય છે . �મની સાથે આપણે કાયર્ક્ષેત્રની બહાર સામા�જક વ્યવહાર કર�એ છ�એ.
ન�ધપાત્ર રસપ્રદ બાબત: કોઈ વ્ય�ક્ત વ્યવસાયમાં ન�ધપાત્ર રસ ધરાવે છે જો તે (i) પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ ર�તે દસ
ટકા (10%) અથવા વ�ુ સ્ટોક, સંપિ� અથવા વ્યવસાયના અન્ય �હતો�ુ ં િનયમન કર� છે ; (ii) ધંધામાં તેની નેટવથર્ના
દસ ટકા (10%) અથવા વ�ુ રોકાણ ક�ુ� છે ; (iii) વ્યવસાયમાં ને� ૃત્વની � ૂિમકા ધરાવે છે ; અથવા (iv) Magna સાથેના
વ્યવસાિયક સંબધ
ં થી સીધો ફાયદો થશે.
� ૃતીય પક્ષ: એક વ્ય�ક્ત, સંસ્થા અથવા વ્યવસાય � Magnaની બહાર�ુ ં સંચાલન કર� છે .

� ૂળ� ૂત અિધ�ૃ તતા: 1 મે,2016
વતર્માન આ� ૃિ�: 1 મે, 2022
આગલી સમીક્ષા: Q2 2025
દ્વારા �ર�: નૈિતક િસદ્ધાંતો અને કાયદા પાલન
દ્વારા મં�ૂર: બોડર્ ઓફ �ડર� ક્ટસર્
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Magna International Inc.
337 Magna Drive
ઓરોરા ઑન્ટા�રયો
Aurora, Ontario, ક�નેડા L4G 7K1
ટ��લફોન: (905) 726-2462

MAGNA સાથે જોડાઓ

magna.com
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