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हिन्न हितसंबंधांबद्दल धोरि 

Magna च्या कममचाऱयांनी Magna च्या सर्वोत्तम हिताप्रमािे र्वागले  पाहिजे. व्यार्वसाहयक 

हर्वषयासंबंधी आपल्या हनिमयार्वर आपल्या र्वैयक्तिक हिताचा प्रिार्व नसार्वा तसेच असा प्रिार्व 

असल्यासारखे िासू नये. िे धोरि Magna International Inc. आहि हतच्या सर्वम कायमरत समूि, 

हर्विाग, संयुि उपक्रम आहि इतर जागहतक कायमक्रमांना लागू िोते (एकहितररत्या “Magna”).  िे 

धोरि Magna च्या र्वतीने काम करिारे , कममचाऱयांसि, अहधकारी, संचालक, सल्लागार आहि 

एजंट्स सर्वाांनािी लागू िोते.  

 

व्य ख्य  

ह्या धोरिात: 

• “भिन्न भितसंबंध” (हकंर्वा "भिरोध") या संजे्ञस व्यापक अर्म आिे.  सर्वमसाधारिपिे, हतचा संदिम अशा पररक्तथर्तीशी आिे, 

जेव्हा आपि Magna करता व्यर्वसाहयक हनिमय घेऊ शकता हकंर्वा तो प्रिाहर्वत करू शकता, आहि जेव्हा आपले 

रै्वयक्तिक हित हकंर्वा आपल्या संबंहधत पक्षाचे हित, िे Magna च्या हितापेक्षा हिन्न असेल. 

• “व्यिस्थ पन” आहि “व्यिस्थ पन करणे” या संज्ञांचा अर्म, मयामहदत अर्म न लार्वता, नेमिूक करिे, कामार्वर देखरेख, 

पयमरे्वक्षक/सिकारी अशा संबंधामधे्य असिे, हकंर्वा प्रत्यक्षात दुसऱयाच्या पगार अर्र्वा कामाचे त्याच्या हनव्वळ हकमतीर्वर 

मूल्यमापन करण्यार्वर प्रिार्व करण्याची क्षमता असिे असा िोतो. 

• “संबंभधत पक्ष” म्हिजे आपल्याशी संबंहधत व्यिी हकंर्वा आपल्या नात्याची व्यिी ज्यामुळे आपल्या व्यार्वसाहयक 

हनिमयार्वर प्रिार्व पडू शकतो, हकर्वा प्रिार्व पडण्याची शक्यता िासते. कुटंुबातील सदस्य, हमि, हकंर्वा पूर्वीचे सिकारी, 

र्वगमहमि आहि हनयोिे िी त्याची कािी उदािरिे आिेत. 

• एका व्यिीचे एखाद्या व्यर्वसायामधे्य “लक्षणीय भितसंबंध” आिेत जर ती व्यिी (i) व्यर्वसायाच्या दिा टके्क (10%) 

हकंर्वा अहधक िागिांडर्वल, मालमत्ता हकंर्वा व्यर्वसायाच्या इतर हितसंबंधांचे प्रत्यक्ष हकंर्वा अप्रत्यक्ष हनयंिि करते; (ii) 

व्यर्वसायामधे्य नेतृत्वाची िूहमका हनिार्वते; हकंर्वा (iii) हतला Magna बरोबरच्या व्यर्वसाहयक संबंधांचा रे्ट फायदा िोईल. 

 

आपल  संघर्ष ज िीर करणे 

आपला हिन्न हितसंबंध असेल, हकंर्वा हिन्न हितसंबंध हनमामि िोण्याची माफक शक्यता आिे असे र्वाटत असेल तर (हकंर्वा 

इतरांकडून र्वाजर्वीपिे तसे समजले असेल), तर आपि लर्वकरात लर्वकर आपला हिन्न हितसंबंध उघड करून पुढील पाऊले 

उचलण्यापूर्वी मंजूरी घेिे आर्वश्यक आिे.  हिन्न हितसंबंध उघड करण्याची आहि मंजूरी घेण्याची प्रहक्रया प लन भनयंत्रण 

क यषपद्धती - भिन्न भितसंबंध क यषपद्धती (“क र्षपद्धती”) मधे्य स्पष्ट केलेली आिे जी MagNET मधे्य उपलब्ध आिे.  

पररक्तथर्तीनुसार, Magna अशा हिन्न हितसंबंध आढळण्याच्या पररक्तथर्तीला, अटीनुसार हकंर्वा अटीहंशर्वाय, जर हतला िे Magna 

च्या सर्वोत्तम हिताचे आढळून येत असेल, तर मंजूरी देण्याचा पयामय हनर्वडू शकते.  Magna चा सर्वोत्तम हितसंबंध थर्ापन 

करण्यासाठी, अटीनुसार मंजूरीसाठी हिन्न हितसंबंध नसलेल्या सिकाऱयांच्या (जे समान हिन्नतेचा सामना करत नािी आिेत) 

पर्मरे्वक्षि आहि सततच्या देखरेखीखाली कािी योग्य पार्वले उचलली जािे आर्वश्यक आिे. 
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भिन्नतेचे स म न्य प्रक र  

हिन्न हितसंबंध सर्वमसामान्यपिे खालील पररक्तथर्तीत हनमामि िोतात. 

िैयक्तिक क यषस्थळ िरचे संबंध 

आपि संबंहधत पक्षाचे व्यर्वथर्ापन करीत असल्यास हकंर्वा त्याद्वारे व्यर्वथर्ाहपत िोत असल्यास आपला हिन्न हितसंबंध आिे 

(उदािरिार्म, हतच्या जोडीदाराचे पयमरे्वक्षि करत असलेली व्यिी). संबंहधत पक्षाचे प्रत्यक्ष व्यर्वथर्ापन करण्यास हकंर्वा ररपोहटांग 

संबंध असण्यास मनाई आिे.  कायमपद्धतीनुसार संबंध उघड करून आहि मंजूरी घेऊन आपि संबंहधत पक्षाचे अप्रत्यक्ष व्यर्वथर्ापन 

करू शकता. 

स्वतः शी व्यिि र 

Magna आहि ज्यात तुमचे लक्षिीय स्वारस्य आिे अशा व्यर्वसाय संबंधास आपि मंजूरी देत हकंर्वा हनदेहशत करत असाल तर 

आपले हितसंबंध हिन्न आिेत. उदािरिार्म, जर ते ज्याचे सि-मालक असतील अशा व्यर्वसायास बक्षीस देत असतील तर सिाय्यक 

मिाव्यर्वथर्ापकाचे हिन्न हितसंबंध असतील. 

आपि तृतीय पक्षाशी कराराला अर्र्वा व्यर्वसाहयक संबंधाना रै्वयक्तिक फायद्याच्या अपेके्षने हकंर्वा रै्वयक्तिक फायद्याच्या बदल्यात 

हकंर्वा रै्वयक्तिक फायद्यासाठी (उदा. हककबॅक) मान्यता देत हकंर्वा हनदेहशत करत असाल तरी सुद्धा आपले हितसंबंध हिन्न आिेत. 

अहधक माहितीसाठी, कृपया आमच्या ल च आभण अयोग्य देय धोरण चा संदिम घ्यार्वा. 

संबंभधत पक्ष शी व्यिि र 

Magna आहि ज्यात तुमच्या संबंहधत पक्षाचे लक्षिीय स्वारस्य आिे अशा व्यर्वसाय संबंधास आपि मंजूरी देत हकंर्वा हनदेहशत 

करत असाल तर आपले हितसंबंध हिन्न आिेत. उदािरिार्म, जर हतने हतच्या हर्विागाच्या आहि हतच्या मुलाच्या मालकीच्या 

कंपनीमधे्य व्यार्वसाहयक संबंधास मंजूरी हदली तर सर्वमसाधारि व्यर्वथर्ापकाचे हिन्न हितसंबंध असतील. 

आपि तृतीय पक्षाशी कराराला अर्र्वा व्यर्वसाहयक संबंधाना फायद्याच्या अपेके्षने हकंर्वा फायद्याच्या बदल्यात हकंर्वा संबंहधत 

पक्षाच्या रै्वयक्तिक फायद्यासाठी (उदा. हककबॅक) मान्यता देत हकंर्वा हनदेहशत करत असाल तरी सुद्धा आपले हितसंबंध हिन्न 

आिेत. उदािरिार्म, जर ते ज्याचे सि-मालक असतील अशा व्यर्वसायास बक्षीस देत असतील तर खरेदी व्यर्वथर्ापकाचे हिन्न 

हितसंबंध असतील.  

बभिर्षत पदे 

आपल्या VP, नैहतक मूल्य आहि मुख्य अनुपालन अहधकाऱयाद्वारे अहधकृत एखादी अहतशय मयामहदत पररक्तथर्ती र्वगळता, आपि 

Magna चे ग्रािक, प्रहतस्पधी र्वा पुरर्वठादार यांच्याकडे कोितेिी (पगारी हकंर्वा हबनपगारी) पद धारि करण्याला मनाई आिे.   

आपि बािेरील एखाद्या पदार्वर असाल हकंर्वा एखाद्या उपक्रमाशी संबंहधत असाल, यामधे्य आपल्या रै्वयक्तिक व्यर्वसायाचासुद्धा 

समारे्वश िोतो, ज्यामुळे Magna मधील आपल्या कामात हनधामररत रे्वळेपेक्षा कमी रे्वळ देत असाल आहि कमी लक्ष पुरर्वत असाल 

तर आपि हिन्न हितसंबंध कायमपद्धतीनुसार रे्वगळा हितसंबंध उघड करून पूर्वमपरर्वानगी घेिे आर्वश्यक आिे. उदािरिार्म, 

अहियंत्याच्या हितसंबंधाची हिन्नता असेल जर त्यांनी त्यांच्या Magna च्या व्यर्वसाहयक तासांपैकी खूप रे्वळ त्यांच्या स्वतः च्या 

सल्लागाराच्या व्यर्वसायाच्या हर्वकासासाठी देत असेल. 

कॉपोरेट संधी ि संस धन ंच  ि पर 

Magna ची मालमत्ता हकंर्वा माहिती यांचा हकंर्वा Magna मधील आपल्या थर्ानामुळे प्राप्त झालेल्या माहितीचा र्वापर स्वत:ला 

हकंर्वा संबंहधत पक्षासाठी करीत असल्यास आपले हितसंबंध हिन्न आिेत.  रै्वयक्तिक फायद्यासाठी हकंर्वा संबंहधत पक्षाच्या 

फायद्यासाठी Magna ची मालमत्ता, माहिती हकंर्वा आपले थर्ान र्वापरिे (ज्यामधे्य आमच्या िेटिसू्त आभण मनोरंजन बद्दल 

धोरण  मधे्य असलेले कममचाऱयांचे 'पर्क्म' आहि फायदे हकंर्वा िेटर्वसू्त आहि मनोरंजन सामील नािी).  अशा क्तथर्तीत, हिन्न 

हितसंबंध कायमपद्धतीनुसार हिन्न हितसंबंध उघड करून आपि हलक्तखत पूर्वमपरर्वानगी घेिे आर्वश्यक आिे. 

उदािरिार्म, कममचारी जर आपल्या कुटंुबाचे से्निसंमेलन हर्विागाच्या उपिारगृिात आयोहजत करत असेल तर त्याचे हिन्न 

हितसंबंध आिेत. तसेच, कममचाऱयाचे हिन्न हितसंबंध आिेत जर ती हतच्या पतीच्या व्यर्वसायाच्या फायद्यासाठी Magna च्या 

व्यार्वसाहयक संधीबद्दलची माहिती सामाहयक करते. 

 

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/bribery-and-improper-payments-policy
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/gifts-and-entertainment-policy
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/gifts-and-entertainment-policy
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/gifts-and-entertainment-policy
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उल्लंघने 

Magna अनुपालनाचे उल्लंघन अहजबात खपरू्वन घेत नािी.  कोितेिी उल्लंघन िी एक गंिीर बाब मानली जाईल आहि 

हशस्तिंगाची कारर्वाई केली जाईल, ज्यामधे्य नोकरी र्वरुन िटर्विे समाहर्वष्ट आिे. 

Magna ची आचारसंहिता र्व नैहतक मूल्य आहि िे धोरि यांचे कोिी उल्लंघन करीत असल्याचे आपल्याला माहित असेल 

हकंर्वा आपल्याला तशी शंका असेल (उदािरिार्म, जर आपल्याला माहित असेल की कुिाचा तरी हिन्न हितसंबंध उघड करण्यात 

आलेला नािी), तर आपली शंका आपि कळरू्वन ररपोटम करार्वी (i) आपले व्यर्वथर्ापक; (ii) गट, प्रांहतय हकंर्वा कॉपोरेट र्वकील; 

(iii) प्रांहतय अनुपालन अहधकारी; हकंर्वा (iv) Magna चे उपाध्यक्ष, नैहतक मूल्य आहि मुख्य अनुपालन अहधकारी हकंर्वा (v) 

Magna िॉटलाइन यांना सूहचत करा. 

Magna ची आचारसंहिता र्व नैहतक मूल्य हकंर्वा िे धोरि यांच्या कोित्यािी उल्लंघनाबद्दल सद्िेतूने माहिती देिाऱया कममचाऱयाचे 

सूडापासून Magna संरक्षि करते. अहधक माहितीसाठी, कृपया आमच्या सूड-भिरोधी धोरण चा संदिम घ्यार्वा.  

 

उपयुि भटप  

नेिमी... 

✓ हर्वचार करा की आपि Magna च्या र्वतीने घेत असलेल्या व्यार्वसाहयक हनिमयार्वर हकंर्वा हशफारशीर्वर आपल्या रै्वयक्तिक 

हिताचा प्रिार्व पडतो आिे का.   

✓ शंका असल्यास, तुमचे व्यर्वथर्ापक, गट, प्रादेहशक हकंर्वा कॉपोरेट र्वकील, हकंर्वा प्रादेहशक अनुपालन अहधकारी यांच्याशी 

बोला.   

✓ जर आपि Magna च्या र्वतीने कशी कृती करता त्या र्वतममानपिाच्या मुख्य पृष्ठार्वर हकंर्वा सामाहजक माध्यमार्वर ररपोटम केल्या 

गेल्या तर ते कसे हदसेल याचा हर्वचार करा. जर लोकांना असे हदसले की आपल्या कृतीमुंळे आपल्याला रै्वयक्तिकररत्या फायदा 

झाला आिे, तर कदाहचत आपली हितसंबंध हिन्नता आिे.   

✓ आपल्या हितसंबंधाची हिन्नता शक्य हततक्या लर्वकर उघड करिे आहि कोितीिी पुढील पाऊले मंजूरी हमळर्विे. 

✓ आमच्या आचारसंहिता आहि नैहतक मूल्य हकंर्वा ह्या धोरिाची कोितीिी संशहयत उल्लंघने ररपोटम करिे.  

कधीिी करू नक ... 

 आमच्या VP, नीतीतते्त्व आहि मुख्य अनुपालन अहधकाऱयाच्या लेखी पूर्वमपरर्वानागीहर्वना Magna च्या पुरर्वठादार, ग्रािक हकंर्वा 

स्पधमक यांच्याकडे दुसरी नोकरी धरिे.  अशी मान्यता केर्वळ खूप मयामहदत पररक्तथर्तीत देण्यात येईल.   

 Magna आहि ज्यात तुमचे हकंर्वा संबंहधत पक्षाचे लक्षिीय स्वारस्य आिे अशा व्यर्वसाय संबंधात असा हिन्न हितसंबंध उघड 

केल्याहशर्वाय आहि मंजूरी हमळर्वल्याहशर्वाय प्ररे्वश करिे हकंर्वा त्यास समर्मन करिे.  

 िा संघषम उघड न करता आहि मंजूरी न हमळर्वता आपल्या संबंहधत पक्षाची नेमिूक करिे हकंर्वा नेमिूकीस समर्मन करिे.   

 Magna च्या कामाच्या रे्वळेत आपल्याकडून लक्षिीय प्रमािात रे्वळ आहि ध्यान देण्याची गरज असिारी बािेरील जबाबदारी 

िा हितसंबंध उघडकीस न आिता आहि मंजूरी न हमळर्वता घेिे. 

 आपल्यासाठी, संबंहधत पक्षासाठी, Magna च्या मालमत्ता हकंर्वा माहिती, हकंर्वा Magna मधील आपल्या थर्ानाद्वारे आपि 

शोधलेल्या संधी िा हिन्न हितसंबंध उघडकीस न आिता आहि मंजूरी न हमळर्वता र्वापरिे.   
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अभधक म भिती: 

अहधक माहिती हकंर्वा सल्ल्यासाठी, कृपया तुमच्या समूि हकंर्वा प्रादेहशक र्वकील, प्रादेहशक अनुपालन अहधकारी हकंर्वा Magna 

च्या हनतीमत्ता उपाध्यक्ष आहि प्रांहतय अनुपालन अहधकाऱयाशी संपकम  साधार्वा. 
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