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मुख्य कायर्कारी अिधकारी याचंा 
मेसजे 
Magna ची आचारसंिहता आिण नैितक मूल्ये आमच्या संस्कृतीमध्ये अंतभूर्त आह ेआिण आमच्या कंपनीच्या उ�ेशाला आिण 

मूलभूत मूल्यांना सपोटर् करत.े आमची आचारसंिहता एक संस्था म्हणून आमची वचनब�ता �ित�बंिबत करत ेआिण आम्हाला 

नेहमी �ामािणकपणे वागण्यासाठी आिण योग्य गो�ी करण्यासाठी मागर्दशर्न करणाऱ्या मुख्य त�वांवर भर देत.े  

 

आमच्या �ित�चेे रक्षण करण्यासाठी आिण Magna ला सतत िमळणाऱ्या यशामध्ये योगदान देण्यासाठी, आपल्या 

आचारसंिहतेच्या मूल्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आिण जगण्यासाठी वेळ काढणे आपल्या सवा�साठी 

मह�वाचे आह.े आमची आचारसंिहता ह ेरो़डमॅप आह ेज्याचे आपण नेहमी अनुसरण क� शकतो, तसेच ते आम्हाला Magna वर 

प�रणाम करणारे िनणर्य घेताना काय स्वीकायर् आह ेआिण काय नाही याचे मागर्दशर्न करण्यास मदत करत.े 

 

2022 मध्य,े Ethisphere ने Magna ला जगातील सवार्त नैितक कंपनी म्हणून मान्यता �दली आह,े हा सन्मान अपवादात्मक 

�ो�ॅम्स असणाऱ्या िनवडक संस्थांसाठी राखीव आह ेआिण �ावसाियक अखंडता वाढवण्याची वचनब�ता आह.े मला आमच्या 

सम�पर्त कमर्चाऱ्यांचा अिभमान आह,े जे Magna साठी वचनब� आहते आिण ते करत असलेल्या �त्येक गो�ीमध्ये सव�� नैितक 

मानके लागू करतात. आमचे कमर्चारी आमच्या यशाची गु��कल्ली आहते. 

 

Magna साठी आपण सतत समपर्ण आिण आमची िनतीत�वे जपण्याच्या आपल्या वचनब�तेक�रता धन्यवाद. 

 

स्वामी कोटािगरी 

मुख्य कायर्कारी अिधकारी 
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मुख्य अनपुालन अिधकारी याचंा 
सदंशे 
 
आपण सवा�नी आपल्या सवर् �वसाय �वहारात �ामािणकपणा आिण सचोटीन ेकायर् करावे ह ेसुिनि�त करण्यासाठी Magna ची 

आचारसंिहता आिण निैतक मूल्ये आमच्या मागर्दशर्क सूचना आहते. मला अलीकडेच बऱ्याच-जुन्या Magna कमर्चा-याचा एक 

ईमेल �ा� झाला. त्याने मला सांिगतले क� त्याला नेहमीच Magna चा कमर्चारी असल्याचा अिभमान आह,े परंतु ज्या कंपनीसाठी 

त्याने काम केले ती नैितक मुल्ये आिण �ामािणकपणाला �मुख �ाधान्य देत ेह ेजाणून त्याला अिधक अिभमान वाटतो. 

 

आपल्या आचारसंिहतेचे आिण नैितक मूल्याचें पालन करीत असताना आिण त्यानंा आवश्यक उ�रे �ा� होत आहते ह ेसुिनि�त 

करतांना आपल्या कमर्चारार् यांनी केलेल्या महान कायार्चा मलाही अिभमान आह.े कधीकधी ही उ�रे स्प� नसतात �कंवा 

“िनराशाजनक” असतात. आम्ही आमच्या �ादेिशक अनुपालन अिधकार् यांच्या ��ामंध्ये वाढ आिण 

 

आमच्या अंतगर्त उपलब्ध अनुपालन संसाधनांचा अिधक वापर पािहला आह.े शासक�य अिधकाऱ्यांसोबतचे िहतसंबंधांचे संघषर् 

आिण भेटवस्तू व �ामािणकपणा तपासण्यासाठी, आमची Disclose It! �णाली वापरणारे अिधक कमर्चारी देखील आम्ही पाहतो, 

ज्यामुळे Magna चे �ितिनिधत्व करणाऱ्या तृतीय पक्षांकडे नैितक �वसाय प�त�साठी �ित�ा असल्याची आम्ही पु�ी क� 

शकतो. कमर्चार् यांनी "Magna चे समथर्क" होण्यासाठी वचनब� केले आह ेजे आम्हाला अयोग्य वतर्न गप्पपण ेन पाहण्याची आिण 

त्यािव�� आवाज उठवण्याची िशकवण देतात. 

 

आम्ही अत्यंत गंुतागंुतीच्या �वसायामध्य ेआहोत, जी आव्हानात्मक आिण सू�मभेद नैितकता आिण अनपुालन समस्यांसह येते. 

�ामािणकपणाने वागून आिण बोलून दररोज आपली भूिमका िनभावल्याब�ल धन्यवाद. आपल्या वचनब�तेमुळे आम्हाला सतत 

यश िमळते – आम्हाला एका �दशेने नेते. Forward. For All. 

 

Joanne Horibe 

Vice President, Ethics and Chief Compliance Officer 
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�स्तावना 
आपल्या कॉप�रेट धोरणांशी नैितक आिण सुसंगत �वसायाचे आयोजन करण्यासाठी आपण सवा�नी आपली जबाबदारी समजून 

घेण ेमहत्वाचे आह.े 

 

आज, जलद बदलणारी प�रिस्थती अिधक ज�टल आिण आव्हानात्मक होत आह,े आपल्या कॉप�रेट धोरणांशी नैितक आिण सुसंगत 

अशा �कारे �वसाय करण्याची आपली उ�रदािय�वे आपल्या सवा�ना समजावून घेण ेमह�वाचे आह.े  आमची आचारसंिहता आिण 

नैितक मूल्य (“आचारसंिहता”) आम्हाला आमची नैितक मानके �टकवून ठेवण्यास मदत करण्यासाठी मागर्दशर्क म्हणून काम करत.े 

 

�त्येक कमर्चार् याने लागू असलेल्या काय�ाच्या अनुषंगाने आिण आमची मूलभूत मूल्ये व �वसायाच्या त�वे यांनुसार काम 

करण्याची आम्ही अपेक्षा करतो आिण ते आवश्यकता आह.े आम्ही आमच्या पुरवठादार, सल्लागार, स्वतं� कं�ाटदार, एजंट्स आिण 

इतर �ितिनधी ह ेदेखील या मानके पूणर् करतील अशी आमची अपेक्षा आह.े या आचारसंिहतेच्या उल्लंघन करणाऱ्या कमर्चार् यांवर 

िशस्तभंगापासून ते त्यांच्या बडतफ�पय�त त्यामध्ये समािव� असलेली कारवाई होईल. 

 
ह ेमानक आपण खालील गो�ी कशा करतो त्याला लागू होते: 

• कायर्स्थळावर एकमेकांना �दली जाणाअरी वागणूक; 
• आमच्या पयार्वरणीय जबाबदायार् �वस्थािपत करण;े 
• स्पधर्कांसोबत गंुतणे; 
• सरकारी अिधकाया�सोबत परस्पर संवाद; आिण 
• आमची गोपनीय मािहती तसेच आमच्या �ाहकांची मािहती संरिक्षत करण.े 

 
आपल्यापैक� �त्येकजण �ामािणकपणे व सचोटीन ेवागण्यासाठी आिण नेहमी नैितक िनवड करण्यासाठी जबाबदार आह.े हा 

आपल्या कामाचा मुख्य भाग आह.े आमची िनतीत�वे आिण कायदेशीर अनुपालन टीम ही आम्हाला या क्षे�ात यशस्वी 

होण्याक�रता सक्षम करण्यासाठी आवश्यक �िशक्षण आिण सतत सपोटर् पुरवण्यासाठी वचनब� आह.े 

 

दररोज कायार्लयात घडणाऱ्या गो�ी, शेअर केलेल्या ऑनलाइन स्पेसेस, सोशल मीिडया, कॉन्फरन्सेस आिण आम्ही Magna चे 

�ितिनिधत्व करतो अस ेइतर इव�ट्स यांच्या समावेशासह आमच्या सामाियक �ावसाियक जीवनातील परस्परसंवाद यांच्यावर 

आचारसंिहता लागू होते. 

 

ही आचारसंिहता Magna चे कमर्चारी म्हणून आमच्या कतर्� ेपार पाडताना मागर्दशर्न करण्यासाठी एक संसाधन म्हणून पुरवली 

गेली आह ेआिण स्थािनक व आंतररा�ीय काय�ांचे अनुपालन सुिनि�त करण्यासाठी ते िवषय त्यामध्ये समािव� आहते. 
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�. मी Magna चा कमर्चारी आह.े ही आचारसिंहत आिण निैतक मलू्य ेमाझ्यावर लाग ूहोतात का? 

उ. होय. ही आचारसंिहता Magna International Inc. च्या सवर् कमर्चार् यावंर (पूणर्-वेळ आिण अधर्वेळ कमर्चार् यासंह) आिण 

त्याचे सवर् ऑपरे�टंग गट, िवभाग, संयु� उप�म आिण जागितक स्तरावर इतर ऑपरेशन्सवर लागू आह.े हा आमच्या सवर् बोडर् 

संचालक आिण अिधकाऱ्यांवर देखील लागू आह.े 

�. मी Magna चा परुवठादार आह.े ही आचारसिंहता माझ्यावर लाग ूहोतो का? 

उ. पुरवठादार, सल्लागार, स्वतं� कं�ाटदार, एजंट्स आिण इतर �ितिनधी यांसारख्या आमच्यावतीने काम करणाऱ्या कोणालाही 

पुरवठादारासाठी आचारसिंहता यामधील आवश्यकता पूणर् करण ेआवश्यक आह,े यामधील मानके ही या आचारसंिहतेमध्ये 

�दलेल्या मानकां�माणेच आहते. 

�. मी या आचारसिंहतचे ेउल्लघंन केल्यास, त्याच ेप�रणाम काय असतील? 

उ. आम्ही या आचारसंिहतेमधील मूल्यांशी सखोलतेने वचनब� आहोत आिण या वचनब�तेचे समथर्न करण्यात कोणतेही अपयश 

आल्यास, त्याला गांभीयार्ने घेऊ. या आचारसंिहतेचे उल्लंघन केल्यास, िशस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. उल्लंघनाच्या 

ती�तेनुसार िशस्तभंगाच्या कारवाईचा �कार अवलंबून असेल आिण गंभीर �करणांमध्य ेनोकरीमधून बडतफर्  करण ेसमािव� अस ू

शकते. 

आमच्या कमर्चाया�कडून अपेिक्षत नैितकता मानके पूणर् करण्यास जे पुरवठागार, सल्लागार, स्वतं�य कं�ाटदार, एजंट्स �कंवा इतर 

�ितिनध� अपयशी ठरतील त्यांच्याक�रताही प�रणाम ह ेसारखे असतील. उल्लंघन गंभीर असल्यास, आम्ही तृतीय पक्षाबरोबरचे 

आमचे संबंध संपु�ात आण ूशकतो. 

 
आपण ह ेदेखील लक्षात ठेवले पािहजे क�, या आचारसंिहतेचे काही िवभाग लागू असलेल्या कायदेशीर आवश्यकता �द�शर्त 

करतात. याचा अथर् असा क�, काही �करणांमध्य,े आमच्या आचारसंिहतेचा भंग करणारी कृती काय�ाचे उल्लंघन देखील क� 

शकते. या उदाहरणांमध्ये, िशक्षेमध्य ेदंड �कंवा तु�ंगवासाचा समावेश होऊ शकतो. 

  

https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
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िव्हजन l ध्यये l मलू्य े
 
 
आमच ेिव्हजन 
 
�त्येकासाठी आिण �त्येक गो�ीसाठी गितशीलता वाढवणे. 
 

आमच ेध्यये 
 
जबाबदारीन,े गितशीलतेचे एक चांगले जग तयार करण्यासाठी आमचे कौशल्य वापरणे हे आमचे ध्येय आह.े आम्ही अस ेतं�ज्ञान, 
�णाली आिण संकल्पना िवकिसत क�न करतो ज्यामुळे वाहन े�त्येकासाठी सुरिक्षत आिण स्वच्छ होतात. 
 

मलुभतू त�व ं 
 
आमच्या कमर्चारयाच्या चाटर्र�ारे मागर्द�शर्त, आपली मळ मुल्ये आम्ही ��� आिण कंपनी म्हणून कोण आहोत याचे �ित�बंब 
आह.े 
 

मोठा िवचार करा 
 
�त्येकास आत्मिव�ासाने कायर् करण्यास सामथ्यर्वान बनिवण.े 
 

जबाबदारी घ्या 
 
आमच्या स्वतःच्या कृती आिण वचनब�तेमध्य ेस्वतःसाठी आिण इतरांची जबाबदारी घेतली. 
 

कधीही आह ेत्या �ठकाणी समाधान मान ूनका 
 
सतत नािवन्यपूणर्, सुधारणा आिण योग्य �� िवचारा. 
 

सहयोगी व्हा 
 
जेव्हा आम्ही ह ेसवर् आदरपूवर्क आिण न�तेने एकि�त करतो तेव्हा उत्कृ� �य� करतो. 
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जबाबदाऱ्या 
 
 
जीवन ह ेिनवड�नी भरलेले असते, आिण आम्ही दररोज, त्यांतील अनेक िनणर्य त्याक्षणी तत्परतेने घेतो. 
 
परंतु काही िनवडी या इतरांपेक्षा बयार्च �माणात मह�वाच्या असतात. आिण आपण सवर्कषपणे एक कंपनी म्हणून तसेच 

आम्हाला स्वत:ला Magna चे �ित�बंब म्हणून सादर क�न आपण िनवड करतो. 

 
थोडक्यात, आपल्या िनवडी सचोटीला चालना देतात. 
 
आमच्याकडे आचारसंिहता आिण नैितक मूल्ये आह ेज्यामुळे आम्हाला कामाच्या �ठकाणी सव��म िनवड करण्यात मदत होते. 

कॉप�रेट आिण समूह कायार्लये, िनमार्ण िवभाग आिण संयु� उप�मांसह, जागितक स्तरावरील सवर् Magna कमर्चाऱ्यांवर ही 

आचारसंिहता लागू होते. 

 
आम्ही अपेक्षा करतो क�, सवर् कमर्चार् यानंी आमची आचारसंिहता वाचावी व समजून घ्यावी आिण नेहमी नैितकतेने व 

�ामािणकपणे वागावे. आता आिण भिवष्यामध्ये आपल्या यशासाठी योग्य िनणर्य घेण ेआिण आपल्या �वसायाला शािसत 

करणायार् कायदे आिण िनयमनांचे पालन करण ेह ेअत्यंत मह�वाचे आह.े 

 

आम्ही काय क� शकतो 

 
संस्था �ामािणकपणे चालवण्यात आम्हाला मदत िमळण्यासाठी आम्ही सवर् कमर्चाऱ्यावंर अवलंबून आहोत. आपल्याला पुढील 
गो�ी करण ेआवश्यक आह:े 
 
• आमची आचारसंिहता आिण संबंिधत अनुपालन धोरणे जाणून घेण े

• या आचारसंिहतेचे संभा� उल्लंघन झाल्याचे आम्हाला वाटत असल्यास, �कंवा  

आमच्या आचारसंिहतेिवषयी �� असल्यास, त्यािवषयी बोलण े

• आपली आचारसंिहता बनवणारी मूलभूत त�वे दररोज जगणे 
 
हा आमच्या बोलण्याचा अथर् आह:े ते जाणून घ्या. ते बोला. ते जगा. आमच्या लोकांनी स��य सहभाग घेण ेआिण आपण सवर्जण 

नैितक मागार्ने �वसाय करतो याची खा�ी करण ेयावर Magna चे यश अवलंबून आह.े 
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आमच्या नतेतृ्वाकडून अपके्षा 
 

कंपनीचे नेतृत्व या नात्याने, आमचे अिधकारी, व�र� अिधकारी आिण �वस्थापक यांनी स्वतःसाठी सव�� नैितक मानक सेट करण े

अपेिक्षत आह,े त्या बदल्यात त्यांच्या टीम्सने अनसुरण करण्यासाठी एक उदाहरण सेट केले आह.े आमच्या नेतृत्वाने या 

आचारसंिहतेच्या कोणत्याही संभा� उल्लंघनाबाबत कायर्कुशल व सतकर्  राहण ेआिण उ�वणाऱ्या �चंता वेळेवर �� करण े

अपेिक्षत आह.े कमर्चार् यानंा अनुपालनाची �चंता �� करण्यास सोयीस्कर वाटेल अस ेवातावरण देखील आमच्या नेतृत्वाने राखले 

पािहजे. ह ेउदाहरणान ेअसलेले नेतृत्व ह ेसंिहतेमध्ये अधोरेिखत केलेल्या कंपनी �ापक वतर्णूक�ची मानके स्थािपत करण ेआिण ती 

कायम ठेवण्यासाठी िनणार्यक आह.े 

 

�ामािणकपणे आिण स�ावनेने समस्येची त�ार करणाऱ्या कोणत्याही कमर्चाऱ्यािव�� सूड भावननेे कोणतीही कृती होणार 

नाही याची खा�ी करण्यासाठी नतेृत्व मह�वपूणर् भूिमका बजावतात. आमच्या सूड-िवरोधी धोरण या�ारे या �कारची सूड 

भावननेे कृती करण्यास स्प�पण े�ितबंिधत केले आह.े   

 

सूड घेण्याची अनेक �प ेघेऊ शकतात आिण त्यामध्ये छो़�ा कृतीचा समावेश अस ूशकतो. त्यामध्ये तास �कंवा पगार कमी करण,े 

बडतफर्  केले जाणे, पदावनती, िनलंिबत, धमकावण,े छळ करण,े गैरवतर्न, लाजवण,े अपमािनत �कंवा संधी नाकारणे (जस ेक�, 

बढती, वेतन वाढ �कंवा ओव्हरटाइम) यांचा समावेश अस ूशकतो. अिधक मािहतीसाठी, कृपया आमचे सडू-िवरोधी धोरण पहा. 

 
�: मला वाटत ेक�, माझा पयर्वके्षक आमच्या आमच्यासिंहतचे ेउल्लघंन करत असेल, पण त्याचं्या वागणकु�ची त�ार केल्यामळेु 

माझ्या रोजगारावर नकारात्मक प�रणाम होऊ शकतो अशी मला काळजी वाटत.े माझ्या पयर्वके्षकाला मी त्याचं्या वतर्नाची 

मािहती �दली तर Magna माझ ेसरंक्षण करणार का? 

 
उ: होय. आमचे सूड-िवरोधी धोरण पयर्वेक्षकांना कमर्चार् यांवर सूड भावननेे कारवाई करण्यापासून �ितबंिधत करत ेआिण जे 

कमर्चारी �ामािणकपणे आिण स�ावनेने त�ार करतात त्यांचे संरक्षण करत.े 

 

�: स�ावनने ेत�ार केल्यानतंर मला माझ्या नोकरीतनू बडतफर्  केल ेगले्यास सूड-िवरोधी धोरण लाग ूहोत ेका? 

 

उ: होय, बडतफर्  करण ेह ेसूड भावनेने केलेल्या कृतीमध्य ेयेवू शकत.े पण त्यामध्ये इतर (सू�म कृत�सह) कृती देखील समािव� अस ू

शकते. अिधक मािहतीसाठी, कृपया आमचे सडू-िवरोधी धोरण पहा. 
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आमच े�ाहक/माक� ट प्लसे 
�मािणकपणा, िनष्पक्षता आिण आदरान े�वसाय करण े
 
आपण सवर्जण, कमर्चारी आिण �वस्थापन ह ेसमान आहते, Magna च्या यशाच्या खा�ीक�रता जबाबदारी सामाियक करत आहते 
ह ेआपले संचालन त�वज्ञान आह.े 
 
ही जबाबदारी वास्तवात आणण्यासाठी, आम्ही सवा�नी सचोटीने कायर् करावे. याचा अथर्, आपण आपल्याला लागू होणायार् 

काय�ांच्या अक्षरांचे आिण खयार् हतेूंचे पालन करावे, या संिहतेला उचलून धरावे आिण आपल्या वचनब�तांचा आदर करावा. 

 
आम्ही इतर कमर्चारी, �ाहक, पुरवठादार आिण इतर भागधारकांसोबत आमच्या �वहारात देखील िनष्पक्ष असले पािहजे. 
 
इतर लोक ज्यांचे िवचार आिण मत वेगळे असते त्यांचाही आदर करणे ते देखील मह�वाचे असते, आम्ही ज्या देशांत काम करतो 

त्या देशांच्या संस्कृती आिण �ढ�बाबत संवेदनशीलतेने आिण काळजीने वागा आिण आम्ही जेथ े�वसाय करतो त्या समुदायांवर 

आिण वातावरणावरील आमचा �भाव िवचारात घेण्याचा �य� करावा. 

 

िव�ास-िवरोधी आिण स्पधार् कायद ेयाचं ेअनपुालन 
 

आम्ही अित जलदपणे स्पधार् करतो, परंतु त्यासोबतच आपण मु� आिण िन:पक्षपाती स्पध�चाही आदर करतो. प�रणामी, आपल्या 

सवर् लागू िव�ास-िवरोधी आिण स्पधार् कायदे यांचे पालन केले पािहजे. �कमती िनि�त करण्यासाठी आमच्या �ितस्पध्या�शी 

सहमती करण,े सवलती �कंवा िव��च्या अटी, मयार्�दत उत्पादन, माक� ट्सचे िवभाजन, बोली अॅिक्टिव्हटी समन्वियत करण,े �ाहक 

�कंवा पुरवठादारांवर बिहष्कार टाकण,े कमर्चार् याचंी भरपाई िनि�त करण े�कंवा एकमेकांच्या कमर्चार् यानंा कामावर न घेण्यास 

सहमती देणे यांसारख्या या काय�ांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही कृत�मध्य ेआम्ही सहभाग घेणार नाही. 

 

आमचे िव�ास-िवरोधी आिण स्पधार् धोरण आम्ही ही वचनब�ता कशी �टकवून ठेवतो याचे अिधक संपूणर् स्प�ीकरण �दान करत.े 
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�: Auto Shanghai यथे,े मी एका आधीच्या िव�� सहकाऱ्याशी सपंकर्  साधला जो आता �ितस्पध्यार्साठी काम 

करतो. दपुारच्या जवेणाच्या वळेी, अवघड नवीन खरेदीदाराला सामोरे जाण्यासाठी आम्ही एक सयं�ु धोरण 

तयार करण्यािवषयी त्यान ेिवचारल.े मी त्याला नतंर सागंने, अस ेमी त्याला सािंगतल.े मी काय करायला हवे 

होत?े 

उ: पूव�च्या सहकाऱ्यासोबत जेवण घेण ेही समस्या नसली तरी, �ाहकािवषयी �ितस्पध्यार्सोबत कोणत्याही रणनीतीचा समन्वय 

साधण्यास स� मनाई आह.े या प�रिस्थतीत, रणनीती समन्वयाब�लचे संभाषण लगेच संपवा आिण पूव�च्या सहकाऱ्याला या 

िवषयावर चचार् क� नये अस ेसांगा. नंतर लगेच कायदेशीर �कंवा अनुपालन यांना कळवा.  

 

लाचखोरी-िवरोधी काय�ाचं ेअनपुालन करण े
 

आम्ही एकतर, �त्यक्ष �कंवा तृतीय पक्षां�ारे, लाच �कंवा दलाली ऑफर करत नाही �कंवा स्वीकारत नाही. मूल्य असलेली 

कोणतीही गो� देताना �कंवा स्वीकारताना, अस ेकेल्यामुळे �वसायाच्या िनणर्यावर प�रणाम होऊ शकतो �कंवा इतरांवर त्याचा 

�भाव जाणवू शकतो का याचा िवचार केला पािहजे. आपण ह ेदेखील सुिनि�त केले पािहजे क�, आपण केलेल्या सवर् पेम�टच्या 

न�दी नेहमी अचूक आिण पूणर् आहते. या जबाबदाऱ्या सवर् �करणांमध्ये लागू होतात पण िवशेषत: शासक�य अिधकाऱ्यांचा समावेश 

असलेल्या �करणांमध्य ेकठोर असतात. 

 
आपली वचनब�ता, स्थािनक कायदे �कंवा सांस्कृितक प�ती काय आहते ह ेलक्षात न घेता लाचखोरी-िवरोध हा अपवादािशवाय, 

आपल्या सवर् काया�ना लागू होतो. आमच्या वतीने काम करणार् या तृतीय पक्षांनी ही वचनब�ता कायम ठेवावी अशी आम्ही अपेक्षा 

करतो. 

 
लाचखोरी मु� �वसायाचे आयोजन करण्यासाठी आपल्या वचनब�तेिवषयी आणखी शोधून काढण्यासाठी, आपले लाचखोरी 

आिण अयोग्य �दांिवषयीचे धोरण पहा. 
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�: माझ्या दशेात, शासक�य कमर्चार् यानंा एक लहान रकमचे ेपमे�ट (सामान्यत: $100 पके्षा कमी) दणे ेसामान्य आह ेजणेेक�न 

परिमट अिधक लवकर जारी केल ेजातील. मला आपल्या आचारसिंहता आिण धोरणातंगर्त ही पमे�ट करण्याची परवानगी आह ेका? 

 

उ: नाही. आपली आचारसंिहता आिण लाचखोरी व अयोग्य पेम�टवरील धोरण या पेम�टला �ितबंिधत करत,े ज्यांना सहसा 

"सुिवधा" (�कंवा "�ीस") पेम�ट म्हणून संबोधले जात.े ही पेम�ट काही देशांमध्ये कायदेशीर आिण सामान्य असली तरी ती इतर अनेक 

देशांमध्ये बेकायदेशीर आहते. 

 
�: आपल्या सरुक्षा अनपुालनावर देखरेख करणाऱ्या एका शासक�य अिधकाऱ्यान ेितच्या पतुण्याचा रेझ्यमु ेमला �दला आिण माझ्या 

िवभागात खलु्या असलले्या कोणत्याही पदासंाठी मी त्याचा िवचार करावा अस ेमला सािंगतल.े मी रेझ्यमु ेपािहला आिण त्याच्याकडे 

सबळ �ेड�िशअल्स आहते. तर, मी काय कराव?े 

 

उ: या िवनंतीब�ल पयर्वेक्षक, कायदेशीर �कंवा अनुपालन टीमला त्व�रत कळवा. एक पा� अजर्दार म्हणून, त्याला या पदासाठी इतर 

पा� अजर्दारां�माणेच वागणूक �दली जावी. आमचे संबंध जपताना आम्ही काय�ाचा आिण आमच्या मूल्यांचा आदर करतो याची 

खा�ी करण्यासाठी यासारख्या िवनंत्या काळजीपूवर्क हाताळल्या पािहजेत. 

 
�चार करण ेआिण राजक�य सहभाग 
 

�चार करण ेआिण राजक�य सहभाग संचािलत करणारे कायदे ह ेअत्यंत जटील अस ूशकतात आिण आम्ही �वसाय करतो अशा 

�ठकाणांदरम्यान ते मो�ा�माणात बदलू शकतात, त्यामुळे आपल्याला �चंड काळजी घेऊन, आ�धर्क मदत आिण समथर्नासह 

�चार करण ेआिण राजक�य सहभाग �य� हाताळण्याची आवश्यकता आह.े 

 

ह ेमु�े हाताळण्यासाठी िवशेषत: अिधकृत कॉप�रेट कायार्लयाच्या �ितिनधीच्या लेखी परवानगीिशवाय आपण शासनाच्या 

कोणत्याही स्तरावर �चार क� नये �कंवा Magna च्या वतीने राजक�य योगदान (आ�थर्क देणग्या, वस्त ू�कंवा सेवांसह) देऊ नये.  

अिधक मािहतीसाठी, शासक�य सबंंध टीम (अिधक मािहतीसाठी MagNET वर शासक�य संबंध पेजला भेट �ा), कायदेशीर �कंवा 

अनुपालन याच्या एका सदस्याशी संपकर्  साधा. 
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�: आम्हाला आमच्या नवीन प्लाटंच्या िब�ल्डंग िडझाइनसाठी शहराची मान्यता िमळवण्यात अडचणी यते आहते. मी शहराच्या 

एका नगरसेवकाला चागंल ेओळखतो आिण ितन ेयाला समथर्न �ाव ेहे सागंण्यासाठी ितला कॉफ�साठी आमिं�त करायच ेआह.े 

मला अस ेकरता येईल का? 

 

उ: नाही, िनवडून आलेल्या शासक�य अिधकाऱ्याशी अशा �कारची बैठक सावर्जिनक िनणर्य घेण्यावर �भाव पाडण्याच्या उ�ेशाने 

असल्यामुळे, स्थािनक काय�ानुसार �चाराचा भाग असण्याची शक्यता आह.े ह ेमु�े हाताळण्यासाठी िवशषेतः अिधकृत कॉप�रेट 

कायार्लयाच्या �ितिनधीच्या लेखी परवानगीिशवाय आपण �चाराच्या कोणत्याही कृतीमध्य ेसहभागी होऊ नये.  

 
आपण सवर्जण, कमर्चारी आिण �वस्थापन ह ेसमान आहते, Magna च्या यशाच्या खा�ीक�रता जबाबदारी सामाियक करत 

आहते ह ेआपले संचालन त�वज्ञान आह.े ही जबाबदारी वास्तवात आणण्यासाठी, आम्ही सवा�नी सचोटीन ेकायर् करावे. याचा अथर्, 

आपण आपल्याला लागू होणायार् काय�ांच्या अक्षरांचे आिण खयार् हतेूचें पालन करावे, या संिहतेला उचलून धरावे आिण आपल्या 

वचनब�तांचा आदर करावा. 
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आमच ेभागधारक / गुतंवणूकदार 
 
आ�थर्क व�ृातं 

 

Magna ची िव�ासाहर्ता आमच्या आ�थर्क अहवालांच्या अचूकतेवर अवलंबून असते आिण आपण आ�थर्क अहवालाशी संबंिधत 

सवर् लागू काय�ांचे पालन केले पािहजे. आम्ही आपल्या आ�थर्क न�द�मध्ये पूणर्पणे अचूक असायला हवे. 

 

आपली आ�थर्क िनयं�ण ेअहवालांची अचूकता आिण त्यांच्या समायोिचकतेच्या पु�ी करण्यासाठी तयार केली गेली आहते.  या 

िनयं�णांना चुक�च्या �कंवा �दशाभूल करणायार् न�दी�ारे यु��पूवर्क�रत्या बगल देण्यास कोणीही कोणतेही पाऊल घेत असेल �कंवा 

कोणालतरी अस ेपाऊल घेण्याची आज्ञा करत असेल तर ह ेअिजबात सहन केले जाणार नाही. अस ेकरणे आमच्या आचारसंिहतेचे 

गंभीर उल्लंघन आह ेआिण फौजदारी गुन्हा देखील अस ूशकतो. 

 
�: मी अकाउं�टंगमध्य ेकाम करतो आिण अलीकडेच मला अनके मो�ा पुरवठादार पावत्या िमळाल्या आहते. माझ्या वरी�ान ेत्या 

पुढच्या ितमाहीमध्य ेन�दवण्याच ेसािंगतल.े अस ेकेल्यामळेु, ह ेआपल ेआ�थर्क प�रणाम सधुारतील आिण आमच्या शअेर �कमती 

सधुारण्यास मदत होईल. मी ितच्या सचूनाचं ेपालन कराव ेका? 

 

उ: नाही. चुक�चा �दनांक नमूद करण े�कंवा खचा�चे िवलंिबत वृ�ांतांमुळे या ितमाहीमध्ये अितशयो��यु� उत्प�ाला �दसेल आिण 

ते आपल्या आ�थर्क प�रणामांवरही �भाव टाकू शकत.े  सवर् आ�थर्क मािहती अचूकपण ेन�दवण्यातील अपयशी, याचा हतेू Magna 

ला मदत करण्याच्या असला तरीही, ह ेआचारसंिहता आिण सामान्यतः स्वीकृत लेखा त�वांचे उल्लंघन आह.े आपल्याला अस े

करण्यास सांिगतल्यास, आपण नकार �दला पािहजे. आपल्याला सोयीस्कर वाटत नसल्यास �कंवा दबाव येत असल्यास, आपण ही 

गो� त्व�रत समूह �कंवा कॉप�रेट कायार्यामधील आ�थर्क अिधकारी �कंवा कायदेशीर अनुपालन तज्ञाकडे या प�रिस्थतीची त�ार 

करावी. आपण Magna Hotline वाप�न समस्येची त�ार देखील क� शकता. 

 

अयोग्य रोख े�वहार 

आम् ही कधीकधी Magna, आमचे पुरवठादार, स्पधर्क, �ाहक �कंवा व् यवसाय भागीदारांच् या गोपनीय मािहती अॅक्सेस क� शकतो. 

आम्ही ही अंतगर्त मािहती गंुतवणकु�च्या उ�ेशाने वापरल्यास, आम्हाला इतर गंुतवणूकदारांपेक्षा अयोग्य लाभ िमळू शकतो. अंतगर्त 

मािहतीवर आधा�रत भाग आिण बॉन्ड्ससारखे रोख ेखरेदी करण े�कंवा िव�� करण ेह ेबेकायदेशी आह ेआिण त्याचे दंड ती� अस ू

शकतात. म्हणून, आमच्याकडे Magna आिण इतर दसुऱ्या कंपनीची अंतगर्त मािहती असल्यास, ती मािहती सावर्जिनक होईपय�त 

आिण गंुतवणूकदारांना ितचे मूल्याकंन करण्याची संधी िमळेपय�त आम्हाला त्या कंपनीमध्ये गंुतवणूक करण्यास �ितबंध आह.े 
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आम्हाला ती मािहती िमळवण्यासाठी अिधकृत नसलेल्या सह-कमर्चाऱ्यांसोबत �कंवा Magna च्या बाहेरील लोकांसोबत, अंतगर्त 

मािहती शेअर करण्याची परवानगी नाही. ह े��तंबध नातेवाईक �कंवा िम�ांसह अंतगर्त मािहती शेअर करण्यापय�त िवस्ता�रत आह.े 

 
आमचे संचालक आिण अिधकारी आिण अतंगर्त �ापार आिण ब्लकॅआउट धोरण यामध्ये सूचीब� केलेल्या इतर िनयु� इतर 

���साठी आणखी आव्हानात्मक आवश्यकता असतात. या ���ना काही कालावधी दरम्यान Magna रोख ेखरेदी �कंवा िव�� 

करण्यापासून मनाई केली जात.े 

 
आमची अतंगर्त �ापार आिण ब्लकॅआउट धोरण ह ेअंतगर्त �ापार आिण अयोग्य �कटीकरण कस ेटाळावे याब�ल मागर्दशर्न �दान 

करत.े 

 

�: अतंगर्त अहवालानसुार, आमची िव�� लक्षणीय वाढली आह ेआिण या ितमाहीत आमचा नफा उ�ोग िव�षेकाचं्या अपके्षपेके्षा 

जास्त असेल अस ेमला माहीत आह.े आम्ही आमच्या ितमाही कमाईची सावर्जिनकपण ेघोषणा करण्यापवू� मला माझ्या बिहणीला 

Magna च ेस्टॉक खरेदी करण्यास सागंता यईेल का? 

 

उ: नाही. आपल्या कुटंुबाच्या आिण िम�ांसह स्वतःच्या �कंवा इतरांच्या लाभासाठी अंतगर्त मािहती वापरणे आमच्या 

आचारसंिहतेच्या िव�� आिण बेकायदेशीर आह.े 

 

सावर्जिनक �कटीकरण 
 

सावर्जिनक कंपनी म्हणून, आमच्या सावर्जिनक दस्तऐवजांमध्य ेपूणर्, अचूक आिण वेळेवर मािहती �दान करण्याची आमची 

जबाबदारी आह.े आम्ही ती जबाबदारी अितशय गांभीयार्ने घेतो आिण आमच्या �वसाय, ऑपरेशन्स आिण आ�थर्क प�रिस्थतीच्या 

�कटीकरणाशी संबंिधत सवर् लागू काय�ांचे पालन करण्याचा �य� करतो. या ज�टल कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी, 

आम्ही व�र� कॉप�रेट �वस्थापनाचा समावेश असलेली कॉप�रेट �कटीकरण सिमती स्थापन केली आह.े 

 
माध्यमे �कंवा भागधारकांशी बोलण्यासाठी �कंवा कोणत्याही �कारे सावर्जिनक �कटीकरण करण्यासाठी कोणत्याही अिधकृत 

कमर्चायार्न ेलागू होणारे रोख्यांचे कायदे आिण आपल्या कॉप�रेट �कटीकरणावरील धोरणाचे पालन करावे. 

 
आमच्या कॉप�रेट �कटीकरणाच्या धोरणा मध्ये अिधक तपशील िमळू शकतो. 
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आमच ेकमर्चारी 
 

 

आपल्या जागितक कंपनीसाठी सामथ्यार्चा �ोत हा आपल्या कमर्चाया�ची िविवधता आह.े म्हणून आम्ही वेगळी पा�र्भूमी, क्षमता 

आिण मतांना मह�व देतो आिण त्यांचा आदर करतो. 

 

पयार्वरण आिण �ावसाियक आरोग्य आिण सरुिक्षतता 
 

आपल्याला सुरिक्षत आिण स्वच्छ वातावरणात काम करण ेआवश्यक आह.े आमच्या सवर् ऑपरेशन्समध्ये आिण आमच्या पुरवठा 

साखळीमध्ये �ावसाियक आरोग्य व सुरिक्षतता आिण पयार्वरणीय जबाबदारी यांमध्ये आम्हाला उ�ोग अ�ेता बनायचे आह.े 

 

�त्येक ऑपरेशनसाठी एक प�तशीर पुनरावलोकन कायर्�म अंमलात आणला जातो आिण त्याचे िनरीक्षण केले जात ेयाची खा�ी 

क�न आमचे पुरवठादार आम्हाला लागू होणारे सवर् आरोग्य, सुरिक्षतता आिण पयार्वरणिवषयक कायदे व िनयमांचे पालन करण्यास 

आिण त्यांचे पालन करण्यास वचनब� आहोत.  

 

आरोग्य, सुरिक्षतता आिण पयार्वरणासाठी आमची बांिधलक� आमच्या कमर्चाऱ्याचं ेअिधकारप� यामध्ये आिण आमचे कायर्कारी त�व े

यांमध्ये स्प� केली आह ेआिण आमच्या आरोग्य, सुरिक्षतता आिण पयार्वरणीय धोरण ेयामध्ये अिधक तपशीलवार वणर्न केले आह.े 

 

वयैि�क डटेाच ेसरंक्षण 
 
आम्ही आमच्या कमर्चाऱ्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करतो आिण त्याचं्या वैयि�क डेटाचे संरक्षण करण्यास वचनब� आहोत. आम्ही 

वैयि�क डेटावर कायदेशीर, पारदशर्कपणे आिण िनष्पक्षपणे ���या करतो. वैयि�क डेटाची �मािणकता आिण गोपनीयतेचे संरक्षण 

करण्यासाठी आम्ही वाजवी पावले देखील उचलू. 
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�: मी मानव ससंाधन िवभागात काम करतो.  एका माक� �टंग कंपनीन ेअलीकडेच मला आमच्या सवर् कमर्चार् याचं ेघरच ेप� ेिवचारल े

जणेेक�न त ेनवीन व�ैक�य िक्लिनकब�ल काही मह�वपणूर् मािहती पाठव ूशकतील.  कमर्चाऱ्यानंा कदािचत मािहतीचा लाभ होईल, 

तरीही मी माक� �टंग कंपनीला नकार �दला.  मी योग्य गो� केली का? 

 

उ: होय. आपल्या घराचे प�े खाजगी आहते आिण ते फ� कायदेशीर �वसाय आिण रोजगाराच्या कारणासंाठी �कंवा काय�ानुसार 

आवश्यक असल्यास, उघड केले जाऊ शकतात.  या �करणामध्ये, ही खाजगी मािहती उघड करण्यासाठी कमर्चाऱ्याकंडे सेवेचे 

माक� �टंग करण ेहे स्वीकायर् कारण नाही. अस ेकेल्यामुळे, आमच्या आचारसंिहतेचे उल्लंघन होईल आिण स्थािनक गोपनीयता 

काय�ांतगर्त ते बेकायदेशीर अस ूशकते. 

 
मानवी ह�ाचंा आदर करण े
 

कमर्चाऱ्याचं्या आिण इतर भागधारकांच्या मानवी ह�ांचा आदर करण ेह ेआमच्या न्यायिचत उप�म तत्वज्ञानाचे क� �स्थान आह.े 

आम्हाला लागू होणारे सवर् मानवी ह� कायदे आिण िनयमांचे पालन करण्यासाठी आम्ही वचनब� आहोत. 

 

आमच्या कमर्चाऱ्यांचे अिधकारप� याच्याशी सुसंगत, आम्ही योग्य आिण न्याय्य वतर्नावर िव�ास ठेवतो. आमच्याकडे छळवणूक 

आिण भेदभाव धोरणे सुस्थािपत आहते जी कामाच्या �ठकाणी सवा�साठी आदरयु� वातावरण सुिनि�त करण्यात मदत करतात आिण 

अयोग्य आचरण सुधारण्यात मदत करण्यासाठी त�ार आिण तपास ���या आहते. आमची स्थािनक धोरणे िविवधतेला �ाधान्य 

देतात, वैयि�क प�ती व िव�ासांब�ल सिहष्णुता वाढवतात आिण सवर् कायदेशीर संरिक्षत कारणांवर आधा�रत, सहाय्याची 

आवश्यकता असलेल्या लोकांना सामावून घेतात. आमच्याकडे कामाच्या �ठकाणी �हसंाचार आिण बळजबरीला �ितबंध करणारी 

धोरणे देखील आहते. 

 

आम्ही आमच्या कमर्चाऱ्यांसाठी वाजवी कामाची प�रिस्थती पुरवतो आिण आमच्या संस्थेत �कंवा पुरवठा साखळीमध्ये गुलामिगरी, 

बाल मजुरी �कंवा वेठिबगारी वापरणे सहन करत नाही.  आमची जागितक �म मानके ही UN ची सावर्ि�क मानवािधकार घोषणा, 

आंतररा�ीय कामगार संघटनेचे (ILO) 8 मूलभूत संकेत व मूलभूत त�वे आिण कामाच्या अिधकारांवरील ILO घोषणाना मान्यता 

देतात. रा�ीय वैधािनक आवश्यकतांसह, आम्ही आमच्या कमर्चाऱ्याचंा सुरिक्षत आिण आदरयु� वातावरणात वाजवी प�रिस्थतीत 

मु�पणे काम करण्याचा आिण परस्पर संबंध िवकिसक करण्याचा अिधकार ओळखतो, यामध्ये आम्ही लागू रोजगार मानक 

आवश्यकता पूणर् करण्याचा �कंवा त्यापेक्षा जास्त करण्याचा �य� करतो. 
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आमच्या कमर्चाऱ्यांचे अिधकारप�ाशी सुसंगत, भेदभावरिहत भरपाई प�त�ब�लची आमची वचनब�ता आह ेज्यामध्य ेवैयि�क 

वैिशष्�े िवचारात न घेता, वस्तुिन� िनकष आिण अंतगर्त इ��टीच्या त�वांचा तसेच बा� स्पधार्त्मकतेचा िवचार क�न 

कमर्चाऱ्यानंा �ामािणकपणे भरपाई देतात. 

आम्ही ज्या पुरवठादार �कंवा इतर कंपनीसोबत काम करतो त्यांनी लागू काय�ांचे पालन करावे अशी आम्ही अपेक्षा करतो.  

 
�: आमचा एक पुरवठादार अल्पवयीन कामगार वापरत असावा अशी मला शंका आह.े तर, मी काय कराव?े 

 

उ: पयर्वेक्षक, कायदेशीर, अनुपालन तज्ञ �कंवा खरेदीदाराकडे त्व�रत त�ार करा. 

 

�: मी आमच्या �ॉय, िमिशगन ऑ�फसमधील एखा�ा ���ला आमच्या उ�र अम�ेरकन परुवठादाराशंी सवंाद साधणाऱ्या 

भिूमकेसाठी पदो�ती दणे्याचा िवचार करत आह.े ितच्याकडे सवर् आवश्यक पा�ता असताना, आमच ेकाही पुरवठादार ितच्या 

अपगंत्वामळेु अस्वस्थ होतील अशी मला काळजी वाटत.े इतर दसुऱ्या ���ला बढती दणे्याच ेह ेन्याय्य कारण आह ेका? 

 

उ: नाही. आम्ही अपंगत्वासारख्या कायदेशीर�रत्या संरिक्षत कारणामळेु भेदभाव न करता सवा�ना समान �गतीची संधी देण्याचा 

�य� करतो. ितच्याकडे नोकरीसाठी योग्य पा�ता असल्यास आिण ती आवश्यक नोकरीची कतर्� ेपार पाडू शकत असल्यास, आम्ही 

ितला ितच्या अपंगत्वाच्या आधारावर पदो�ती नाका� नये. 

 

िविवधता आिण समावशेक 
 

आमचे कमर्चारी आमच्या जागितक कंपनीमधील मह�वपूणर् भागधारक आहते.  िविवध पा�र्भूमी, द�ृीकोन आिण क्षमता असलेल्या 

�ितभावंतांना आक�षर्त करण,े त्यांची भरती करण ेआिण त्यांना �टकवून ठेवण ेहे आमचे ध्येय आह.े  आमच्या कमर्चाऱ्याचें 

अिधकारप�ामध्ये खोलवर �जलेले, आम्ही एक सुरिक्षत, आदरयु� आिण सवर्समावेशक कामाचे �ठकाण तयार करण्याचे उ��� ठेवतो 

ज्यामध्य ेआमचे कमर्चारी त्यांचे काम पूणर्पणे क� शकतील, आमची मूलभूत मूल्ये जगू शकतील, शा�त प�रणाम िमळवू शकतील 

आिण आमचा जागितक �ँडमध्य ेसुधारणा क� शकतील. 

 

भेदभाव आिण छळवणूक�ला �ितबंध करणाया�सह आम्ही सवर् लागू होणायार् �िमक आिण रोजगार आिण फरकाला इ�तम जागा 

देणायार् काय�ांना बािंधल आहोत. वय, वंश, धमर्, वांिशकता, रंग, शारी�रक वैिशष्�े, �लंग, ल�िगक अिभमुखता, �लंग 

ओळख/अिभ���, भाषा फरक, रा�ीयत्व �कंवा रा�ीय मूळ, कौटंुिबक �कंवा वैवािहक िस्थती, शारी�रक, मानिसक आिण िवकास 

क्षमता, सामािजक आ�थर्क िस्थती �कंवा इतर कोणतीही वैयि�क काय�ा�ारे संरिक्षत वैिशष्� पण यापुरत ेमयार्�दत न राहता 
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यासारख्या इतर आधावर भेदभाव न करता सवा�ना समान रोजगार आिण क�रअरच्या �गतीच्या संधी देण्यासाठी आम्ही वचनब� 

आहोत 

 

काळजीपवूर्क स�ंषेण 

आपण कामावर असताना आिण कामाच्या बाहरे जे काही िलिहतो आिण बोलतो ते आपल्याकडून अपेिक्षत �ामािणकपणा आिण मानके 

दशर्वत असतात याची आपण खा�ी केली पािहजे. 

Magna च्या आिण आपल्या स्वतःच्या �ित�चेे संरक्षण करण्यासाठी, आपले सवर् िलिखत संवाद केव्हातरी सावर्जिनक केले जाऊ 

शकतात ह ेलक्षात घेऊन काळजीपूवर्क आिण समजून घेऊन तयार केले जाणे मह�वाचे आह.े आम्ही भाषण स्वातं�य आिण संपकर्  

करण्याच्या सवर् कायदेशीर ह�ांचा लाभ घेत असल्यामुळे, कंपनीची बदनामी करणारे, पुरवठादार �कंवा �ाहकांचा अपमान करणारे, 

गोपनीय मािहती उघड करणारे �कंवा Magna च्या कॉपीराइट आिण पेटंट अिधकारांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही गो� सोशल 

मीिडयावर पोस्ट न करण्याची काळजी देखील आपण घेतली पािहजे. 

या�ित�र�, जर कोणी न्यूज मीिडया �रपोटर्र, उ�ोग �ावसाियक �कंवा भागधारक आम्हाला Magna शी संबंिधत �करणांवर चचार् 

�कंवा �टप्पणी करण्यास सांगत असल्यास, आपण �टप्पणी करण ेटाळले पािहजे आिण त्यांना Magna च्या अिधकृत �वक्त्याकडे 

पाठवले पािहजे. 

 

आमचे काळजीपूवर्क सपंकार्च ेधोरण, आमचे जागितक ईमेल, इंटरनटे आिण सोशल मीिडया धोरण आिण आमचे बाहेरील मीिडया 
सपंकार्च ेधोरण ह ेसवर् संपकार्शी संबंिधत मु�ांसाठी उपयु� संसाधन ेआहते. 
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�: मी अधनूमधनू माझ े250 िम� असलले्या माझ्या Facebook पजेवर आमच्या एका परुवठादाराशी असलेली माझी िनराशा �� 

करतो. मी ह ेमाझ्या स्वतःच्या वळेेमध्य ेकरतो आिण माझ्या स�ेटंग्ज खाजगी आहते जणेेक�न फ� माझे िम�मिै�णी आिण कुटंुिबय 

हे अपडेट पा� शकतील. ह ेठीक आह ेका?  

 

उ: नाही. सोशल मीिडयावरील पोस्ट नेहमी खाजगी राहत नाहीत.  आपण स्वतःला कोणत्याही सावर्जिनक प्लॅटफॉमर्वर आमच्या 

पुरवठादारांना अपमािनत करण्यापासून परावृ� केले पािहजे. आमच्या पुरवठादाराब�ल ही त�ार या आचारसंिहतेच्या उल्लंघनाशी 

संबंिधत असल्यास, तर त्याची त�ार पयर्वेक्षक, कायदेशीर, अनुपालन तज्ञ �कंवा Magna Hotline वर करा. Magna च्या ओपण 

डोअर �ोसेसचा वापर क�न इतर समस्या उ�म �कारे दरू केल्या जातात. 

�: ऑनलाइन पोस्ट केलले्या वृ�प�ातील लखेामध्य ेमला आमच्या अलीकडील आ�थर्क िनकालाबं�ल काही चुक�ची मािहती 

आढळली. मला वतर्मानप�ाच्या वबेसाइटवर योग्य मािहतीसह �टप्पणी �ायची आह.े मी तस ेकराव ेका? 

उ: नाही. कॉप�रेट कम्यिुनकेशन्स �कंवा इन्व्हसे्टर �रलेशन यामधील एखा�ा ���ला चुक�च्या मािहतीब�ल त्व�रत कळवा.  आम्ही 

आमच्या �वसायाब�ल पोस्ट केल्यास, आम्ही कंपनीचे अनिधकृत �व�े म्हणून काम करत आहोत अस ेसमजले जाईल. 

 

Magna Hotline 
 

आपण या आचारसंिहतेचे �कंवा कोणत्याही संबंिधत धोरणांचे उल्लंघन झाल्याची जाणीव झाल्यास, आम्ही पयर्वेक्षक, कायदेशीर �कंवा 

अनुपालन तज्ञाशी बोलू शकता. आपण www.magnahotline.com वरील Magna Hotline या�ारे या घटनेची ऑनलाइन त�ार 

देखील क� शकता �कंवा आपण ज्या देशात काम करता तेथील स्थािनक, टोल-�� फोन नंबर शोधण्यासाठी ती वेबसाइट वाप� 

शकता. ही सेवा स्वतं� तृतीय पक्षा�ारे पुरवली जात ेआिण �दवसाचे २४ तास, वषार्तील ३६५ �दवस उपलब्ध असते. आपण आमची 

त�ार (स्थािनक काय�ाने �ितबंिधत नसल्यास) अज्ञातपण ेक� शकतो. कृपया पुरेसा तपशील �ा जेणेक�न त�ारीची �भावीपणे 

चौकशी करता येईल. 

 
 
�: मी Magna Hotline वाप�न उल्लघंनाची त�ार करतो तवे्हा काय होत?े 

 

उ: Magna Hotline या�ारे िमळालेल्या सवर् त�ार�चे आमच्या Magna Hotline �शासका�ंारे सु�वातीला पुनरावलोकन केले 

जात,े त्यांची तपासाची आवश्यकता आह ेक� नाही आिण त्याचे नेततृ्व कोणी करावे यावर िवचार करतील.  आमच्या तपास 

प�त�ब�ल अिधक मािहतीसाठी, कृपया आमच्या िनतीत�वे तपासण्या यांवरील धोरण पहा.

http://www.magnahotline.com/
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आमचा �वसाय 
 
गोपनीय मािहतीचा वापर 
 

इतर कोणत्याही मालम�े�माणे गोपनीय मािहती, ज्यामध्य े�ापार गुिपत,े मालक� ह� मािहती आिण आमची, आमचे �ाहक �कंवा 

पुरवठादार यांची बौि�क संपदा समािव� असते, ह ेआमच्या �वसायाचा एक मौल्यवान भाग आह ेआिण आम्ही ितचे संरक्षण 

करण्यास बांधील आहोत. आमचे मािहती िचन्हाकंन आिण हाताळणी धोरण गोपनीयतेचे िविवध स्तर सेट करत,े मािहतीचे िविवध 

स्तर कस ेसं�िहत, कॉपी, �सा�रत, �सा�रत आिण न� केले जाऊ शकतात याबाबत �त्येकाचे स्वतःचे िनयम आहते. गोपनीय मािहती 

ही काय�ाने �कंवा अिधकृत �ावसाियक हतेूसाठी आवश्यक असल्यािशवाय Magna बाहेरील कोणाशीही शेअर केली जाऊ नये 

आिण फ� "जाणून घेण ेआवश्यक आह"े या आधारावर अंतगर्त�रत्या शेअर केली जावी. 

 
�: आमची गोपनीय मािहती सरंिक्षत करण्यासाठी मला काय करता येईल? 
 

उ: गोपनीय मािहतीचे संरक्षण करण्यासाठी आपण अनेक पावले उचलू शकता. आपण गोपनीय न�दी व मािहती अत्यतं सावधिगरीने 

हाताळली पािहजे आिण िवशेषत: �वास �कंवा �वसायाच्या इव�ट्सदरम्यान आमची इलेक्�ॉिनक िडव्हाइसेस दलुर्िक्षत ठेवू नयेत. 

आपण गद� असणारी िलफ्ट �कंवा िवमान यासारख्या सावर्जिनक �ठकाणी Magna �वसायावर चचार् करण ेदेखील टाळले पािहजे. 

MagNET वर उपलब्ध असलेली आमची मािहती �शासन धोरणे आिण मागर्दशर्क त�वे यांच्याशी देखील आपण प�रिचत असले 

पािहजे. 

 

गुतंवणकू आिण कॉप�रेट सधंी 
 

आपण अशी प�रिस्थती टाळली पािहजे �कंवा अशी प�रिस्थती िनमार्ण करणारी गो� टाळली पािहजे िजथे आपले वैयि�क िहत आिण 

Magna च्या िहत यांच्यात परस्पर संघषर् होत असेल.  उदाहरणाथर्, आपल्याला आपल्या नोकरीमुळे �कंवा Magna च्या 

मालम�ेच्या �कंवा मािहतीच्या वापरामुळे �वसाय संधी आढळल्यास, आपण या संध�चा वैयि�क लाभ घेऊ नये. आपण वैयि�क 

लाभासाठी Magna संसाधन ेवापरण्यापासून देखील परावृ� रािहले पािहजे. आपण Magna शी स्पधार् करणाऱ्या कोणत्याही 

कृतीमध्ये देखील सहभागी होऊ नये. 
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�: मी इंिजिनअर�गमध्य ेकाम करतो आिण माझ्या कामाच्या दरम्यान. मी एक नवीन �ान्सिमशन िडझाइन आणल ेआह ेज ेमला 

वाटत ेक�, आमच्या काही ऑटोमो�टव्ह �ाहकाचं्या स्वारस्याच ेअसले.  मी िडझाइन घेऊन आलो असल्यान,े मी त ेथटे त्याचं्याकडे 

माक� �टंग क� शकतो का? 

 

उ: नाही, अस ेकेल्यामुळे आमच्या आचारसंिहतेचे उल्लंघन होईल. आमच्या नोकऱ्यांचा भाग म्हणून आपण िनमार्ण केलेली कोणतीही 

बौि�क संपदा Magna च्या मालक�ची आह.े यािशवाय, Magna येथे आपल्या नोकरीदरम्यान िवकिसत केलेली कोणतीही रचना 

आिण कंपनीच्या संसाधनांचा वापर क�न, Magna ला एक मौल्यवान �वसाय संधी देत.े Magna ची परवानगी न घेता आपण या 

प�रिस्थत�चा वैयि�क लाभ घेऊ नये. 

 
�: मी एक नवीन िवभाग उघडण्याच्या कामावर दखेरेख करत आह ेआिण तो कुठे असेल यासाठी दोन दशे िनवडत आह.े आपण तथे े

आमचा िवभाग उघडल्यास, त्यापकै� एक दशे व�र� कमर्चाऱ्यानंा (माझ्यासह) वयैि�क करावर सटू देईल. तर, मी काय कराव?े 

 

उ: वैयि�क कर ही पा�ता िहतसंबंधांच्या संघषार्ला जन्म देत.े आपण वैयि�क लाभ होईल अस ेिनणर्य Magna साठी घेऊ नये. 

िवभाग कोठे उघडायचा यावर कोणताही िनणर्य घेण्यापूव�, आमच्या िहतसंबंधांच्या संघषा�वरील धोरणानुसार हा परस्पर संघषर् 

उघड करा आिण �वस्थापनाकडून पुढील िनद�शांची �तीक्षा करा. 

 

नातवेाईक �कंवा िम�मिै�ण�शी स्वतःच �वहारात करण ेआिण सवंाद साधण े
 

आपली वैयि�क स्वारस्ये आिण नातेसंबंधांनी आपल्या कामाच्या जबाबदाऱ्यांमध्य े�त्यय आण ूदेऊ नये. त्यामुळे, कोणीही 

नातेवाईक �कंवा जवळच्या िम�मैि�ण�वर देखरेख करण,े त्यांच्याशी थेट �रपो�ट�ग संबंधात असण े�कंवा त्यांच्या कायर्�दशर्न 

मूल्यमापन �कंवा नुकसान भरपाईवर �त्यक्ष�रत्या �भाव टाकणे अयोग्य आह.े नातेवाईक �कंवा जवळचे िम� �कंवा आपले अथवा 

नातेवाईक �कंवा जवळच्या िम�मैि�ण�चे लक्षणीय स्वारस्य असलेल्या �वसाय �कंवा संस्थेमध्ये िनयु�� करण,े मूल्यांकन करण,े पैसे 

पुरवण े�कंवा करारामध्य ेअथवा इतर �वसाय संबंधांमध्ये �वेश करण्याच्या पदावर असण ेह ेयोग्य नाही. 

 

िवशेषतः, आमच्या नातेवाईक �कंवा जवळच्या िम�ाचे स्थान �कंवा िहतसंबंधांमुळे �कंवा आमच्या �कंवा आमचे नातेवाईक अथवा 

जवळच्या िम�मैि�ण�च्या दसुऱ्या �वसाय �कंवा संस्थेमध्ये असलेल्या कोणत्याही मह�वाच्या स्वारस्यांमुळे आपल्या कामाच्या 

िनणर्यांवर प�रणाम होत असल्यास �कंवा ते �भािवत होत असल्याचे �दसत असल्यास, आपण आमच्या िहतसंबंधांच्या संघषा�वरील 
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धोरणानुसार या प�रिस्थती उघड केल्या पािहजेत. अस ेसवर् �वहार आिण िनणर्य िनष्पक्ष आिण पारदशर्क आधारावर घेतले जातील 

याची खा�ी करण्यासाठी आपण कोणत्याही उपाययोजनांचे पालन केले पािहजे. 

 
�: मी खरेदी िवभागातील खरेदीदार आह.े माझ्या प�ीला अलीकडेच आमच्या परुवठादारापंैक� एकासाठी िव�� �मखु म्हणनू िनय�ु 

करण्यात आल ेहोत.े हा िहतसंबधंाचंा सघंषर् आह ेका? 

 

उ: होय. आपल्या प�ीच्या नवीन भूिमकेचा आपल्या �वसायाच्या िनणर्यावर प�रणाम होऊ शकतो �कंवा इतरांना असा �भाव पडू 

शकतो. हा संघषर् आमच्या िहतसंबंधांच्या संघषा�वरील धोरणानुसार उघड करण ेआवश्यक आह.े अशा �कारे, प�रिस्थतीचे मूल्यांकन 

�वस्थापन क� शकते आिण संघषर् �वस्थािपत करण्यासाठी योग्य उपाययोजना क� शकत.े अस ेकेल्यामुळे, Magna ला मदत होते 

आिण अयोग्य वतर्नाच्या आरोपापासून आपले आिण आपल्या प�ीचे संरक्षण होते. 

 

बिहगर्त पद े
 

Magna आ यशस्वी होण्यामध्य ेमदत करण्यासाठी, आम्ही आपला पूणर् वेळ आिण लक्ष ह ेकायार्लियन तासांदरम्यान आपल्या 

कामावर सम�पर्त करावे. त्यामुळे, आपण Magna मध्ये आपल्या नोकऱ्यांसाठी वेळ आिण लक्ष कमी क� शकता अशा कोणत्याही 

बाहरेील वचनब�तेचा आपण स्वीकार क� शकत नाही. 

 
आपल्या िहतसंबंधांच्या िहतसंबंधांचे संघषार्वरील धोरण यानुसार ते उघड केल्यािशवाय आिण आवश्यक अिधकृतता िमळाल्यािशवाय, 

Magna सोबत िहतसंबंधांचा संघषर् होऊ शकतो �कंवा असा संघषर् असल्याची छाप पडू शकत ेअशी कोणतीही सशुल्क �कंवा िनशुल्क 

पदे स्वीकारण्यास मनाई आह.े 
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भटेवस्त ूआिण मनोरंजन 
 

आपला सवर् �वसाय भागीदारांसोबत असलेले संबंध ह ेएकात्मता आिण चांगल्या �वसाय िनणर्यांवर अवलंबून असावेत. प�रणामी, 

आम्ही भेटवस्तू �कंवा मनोरंजन �पात (ज्याचे काही मूल्य अस ूशकत)े देत असल्यास �कंवा घेत असल्यास, आपण योग्य 

�वहारासाठी आिण Magna ला लाभ िमळतील यासाठी िनणर्य घेण्याक�रता तडजोड क� नये �कंवा तडजोडयोग्य इतर काही क� 

नये याची काळजी घेतली पािहजे. 

 
�ाहक आिण पुरवठागारांसोबतच्या आमच्या �वसाियक संबंधामध्य,े जोपय�त इ�तम आहते, �ासंिगक आह ेआिण मयार्�दत 

�कमतीच्या आह ेतोपय�त �वसाियक भेटी �कंवा मनोरंजन देणे �कंवा िमळवण ेस्वीकायर् आह.े आम्ही �दलेली कोणतीही भेटवस्तू 

�कंवा मनोरंजन आमच्या खचार्च्या अहवालांमध्य ेआिण Magna च्या पुस्तकांमध्ये आिण न�द�मध्ये अचूक व पारदशर्कपणे रेकॉडर् केले 

जाणे आवश्यक आह.े 

 
वाढलेल्या कायदेशीर जोखम�मुळे, शासक�य अिधकाया�सोबत. �वहार करताना आपण सवा�नी िवशेष काळजी घ्यायला हवी. 

शासक�य अिधकाऱ्यांना भेटवस्तू �कंवा मनोरंजन पुरवण्यासाठी लेखी मंजुरी आवश्यक आह.े आवश्यक मंजुर�ब�ल अिधक मािहती, 

तसेच भेटवस्तू आिण मनोरंजनािवषयीची अित�र� मािहती आमच्या भेटवस्त ूआिण मनोरंजन धोरण यामध्ये िमळेल. 

 
�: आमच्या एका परुवठादारान ेमाझ्या आवडत्या सघंाला चिॅम्पयनिशपमध्य ेखळेताना पाहण्यासाठी िवमानभाडे आिण िनवासाची 

ऑफर �दली आह.े ह ेठीक आह ेका? 

 

उ: नाही. आमचे �ावसाियक िनणर्य नेहमीच फ� Magna च्या सव��म िहतसंबंधांनी �े�रत असले पािहजेत. ही िवलक्षण भेट 

स्वीकारल्यामुळे, आपण त्या पुरवठागाराला भिवष्यातील सो�स�गसाठी त्यांच्यावतीने िनणर्य घेऊ शकण्याच्या क्षमतेवर �भाव टाकू. 

आपण फ� वाजवी, �ासंिगक आिण माफक असलेल्या �वसाियक भेटवस्त ूआिण करमणूक स्वीका� शकता. शंका असल्यास, 

कायदेशीर �कंवा अनुपालन तज्ञाला िवचारा. 

 
�: माझ्या िवभागातील अनके वषा�मध्य ेपयार्वरणीय लखेापरीक्षण केलले्या एका शासक�य लखेापरीक्षकाला पुढील मिहन्यात मूल 

होत आह.े त्याला भटे म्हणनू िव्हस्क�ची बाटली �ायची आह.े याची परवानगी असले का? 

 

उ: शासक�य अिधकाऱ्याला भेटवस्त ू�कंवा करमणूक देण्यासाठी आमच्या भटेवस्त ूआिण करमणकू धोरण यानुसार अित�र� सावधिगरी 

बाळगणे आिण पूवर्-मंजुरी आवश्यक आह.े अिधक मािहतीसाठी, कायदेशीर �कंवा अनुपालन तज्ञाचा सल्ला घ्या.  
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अित�र� ससंाधन े
 

आम्हाला आमच्या आचारसंिहता आिण नैितक मूल्ये यािवषयी काही �� असल्यास �कंवा अिधक मािहती हवी असल्यास, आपण 

कायदेशीर �कंवा Magna च्या िनतीत�वे आिण कायदेशीर अनुपालन टीमच्या सदस्याशी संपकर्  साधू शकतो. अनुपालन टीम 

सदस्यांची सूची magna.com वर �कंवा MagNET वरील नैितकता आिण कायदशेीर अनपुालन पेजवर िमळेल. 

 

 

 

  

https://magna.com/
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शब्दावली 
मलू्य असलेली कोणतीही वस्त:ू यामध्ये रोख र�म (�कंवा रोख समतुल्य, जस ेक� भेटवस्तू काडर्), भेटवस्त,ू धमार्दाय देणग्या, 

जेवण, �वास खचर्, कायर्�माची ित�कटे �कंवा इतर मनोरंजन, शैक्षिणक खचर्, सवलत, अनुकूलता, भिवष्यातील आ�ासन,े नोकरी 

�कंवा कंपनीचे शेअसर् यासह इतर अनेक गो�ी समािव� अस ूशकतात. 

लाच: अयोग्य पेम�टचा एक �कार. लाच म्हणजे अशी कोणतीही मूल्य असणारी वस्त ूजी त्यांच्या वैयि�क लाभासाठी �दली �कंवा 

देऊ केली जात,े ज्याचा वापर Magna ला लाभ देण्यासाठी �कंवा फायदा पोहोचवण्यासाठी ते �ितिनधीत्व करत असलेल्या 

संस्थेच्यावतीने केलेल्या कृती �कंवा िनणर्य (न घेतलेल्या) याला �भािवत करण्यासाठी केला जातो.  

अनपुालन: काय�ाचे अक्षर आिण आत्मा, या आचारसंिहतेचे आिण आमच्या सवर् धोरणांचे पालन करावे. 

िहतसबंंधाचं ेसघंषर्: सवर्साधारणपण,े िहतसंबंधांचे संघषर् म्हणजे अशा प�रिस्थतीचा संदभर् आह ेिजथे आपण Magna साठी 

�वसाय िनणर्य घेण्यास �कंवा त्यावर �भाव टाकण्यास सक्षम असता तेव्हा, आपली वैयि�क स्वारस्ये (�कंवा एखा�ा ���चे 

िहत ज्याच्याशी आपण संबंिधत आहात �कंवा वैयि�क संबंध आहात) ते Magna च्या पेक्षा वेगळे आह.े 

 
सिुवधा (�कंवा "�ीस") पमे�ट: लाचेचा एक �कार आह ेज्यामध्य,े सामान्यत: िन�-स्तरीय शासक�य अिधकाऱ्यांना िनयिमत सेवा 
�कंवा िनधार्र �ा� करण्यासाठी �दली जात ेज्यासाठी Magna अन्यथा कायदेशीर�रत्या पा� असेल. 
 
स�ावना: �ामािणक आिण खऱ्या हतेूने. 

शासक�य अिधकारी: शासन, िवभाग �कंवा एजन्सीचा अिधकारी �कंवा कमर्चारी, कोणतीही सावर्जिनक आंतररा�ीय एजन्सी 

�कंवा शासन, िवभाग �कंवा सावर्जिनक आंतररा�ीय एजन्सीच्या वतीने कोणत्याही अिधकृत क्षमतेमध्य ेकाम करणारी कोणतीही 

���, तसेच आमच्या कायर्प�तीनुसार शासक�य अिधकारी म्हणून गणली जाणारी कोणतीही ���. 

अतंगर्त मािहती: गंुतवणूकदारांना �कंवा समान्य लोकांना माहीत नसलेली मािहती, ती मािहती झाल्यास, कंपनीच्या मूल्याबाबत 

�कंवा ितच्या स्टॉक �कंवा रोख ेयाबाबत त्यांचा दिृ�कोन लक्षणीयरीत्या बदलू शकतो. उदाहरणांमध्ये मह�वपूणर् संपादन �कंवा 

िवलीनीकरण, व�र� �वस्थापनातील बदल, मह�वपूणर् खटला �कंवा कामगार िववाद यांचा समावेश होतो. 

दलाली: लाचेचा एक �कार ज्यामध्य े�वसाय �वस्था तयार करण्यासाठी �कंवा �ोत्साहन देण्यासाठी आधीच �दलेली �कंवा देय 

असलेली र�म वैयि�क बक्षीस म्हणून परत केली जात.े 

�चार करण:े शासनाच्या कोणत्याही स्तरावरील शासक�य अिधकाऱ्याशंी संपकर् , ज्यामध्य ेसावर्जिनक कायार्लयात िनवडलेल्या ���, 

कमर्चारी आिण शासक�य संस्थांचे कमर्चारी यांचा समावेश आह,े ज्याचा हतेू िनणर्य घेण्यास �ोत्साहन देणे, त्याला िवरोध करण े

�कंवा अन्यथा �भािवत करण.े 
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वयैि�क मािहती:  ओळखलेल्या �कंवा ओळखण्यायोग्य ���शी संबंिधत मािहती. एखादी ��� �त्यक्ष �कंवा अ�त्यक्षपणे ओळखता 

येते ती या संदभार्�ारे ओळखली जाऊ शकते, (i) त्यांचे नाव, आयडी �मांक �कंवा स्थान डेटा यासारखा एक ओळखकतार् �कंवा (ii) 

त्यांच्याब�ल भौितक, सामािजक �कंवा आ�थर्क तपशील �� करणारे घटक. 

वयैि�क डेटावर ���या करण:े वैयि�क डेटा एकि�त करण,े रेकॉडर् करण,े �वस्थािपत करण,े रचना करण,े सं�िहत करणे, बदलण,े 

वापरणे, उघड करण,े िमटवण े�कंवा न� करण ेयासह वैयि�क डेटासह केलेले कोणतेही ऑपरेशन 

नातवेाईक �कंवा जवळच ेिम�मिै�णी: जोडीदार, घरगुती जोडीदार, मूल, पालक, आजी-आजोबा, नातवंड, भावंडे, काकू, काका, 

भाची, पुतण्या, सासरे नातेवाईक, साव�/द�क/पालक नातेसंबंध, आमच्या घरात राहणारी आपल्याशी संबंिधत ��� आिण 

िम�मैि�णी ज्यांच्याशी आपण कामाच्या बाहरे एक� राहता त्यांचा समावेश होतो. 

लक्षणीय स्वारस्य: एखा�ा ���ला �वसायात लक्षणीय स्वारस्य असेल तर ती ��� (i) �त्यक्ष �कंवा अ�त्यक्षपणे दहा ट�े 

(10%) �कंवा त्या�न अिधक स्टॉक, मालम�ा �कंवा �वसायाच्या इतर िहतसंबंधांवर िनयं�ण ठेवत;े (ii) �वसायात त्याच्या एकूण 

संप�ीपैक� दहा ट�े (10%) �कंवा अिधक गंुतवणूक केली आह;े (iii) �वसायात नेतृत्वाची भूिमका आह;े �कंवा (iv) Magna 

सोबतच्या �ावसाियक संबंधांचा थेट फायदा होईल. 

ततृीय पक्ष: Magna च्या बाह�ेन कायर्रत असलेली ���, संस्था �कंवा �वसाय. 

 

 
मळूतः अमंलात आणलेल:े 01 मे 2016 
वतर्मान आव�ृी: 1 मे 2022 
पुढील पनुरावलोकन: 2025 चे Q2 
यानंी जारी केल:े नैितक मूल्ये आिण कायदेशीर अनुपालन 
याकंडून मजंूरी �दली: संचालक मंडळ  
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