आचार संहता आ ण नतीमा
भट
े आण मनोरजन
ं
याबाबत धोरण

भेट आण मनोरं जन याबाबत धोरण
यावसा यक भेट आ ण मनोरं जन दे णे कं वा
एकमेकांसाठ& सौज(य आ ण आदर

ा!त करणे हा अनेकदा यवसाय सहयोगींना

द)शत
+ कर,याचा एक उ.चत माग+ आहे , जर /या मू1याम2ये

वाजवी आ ण अ(यायी 3रतीने यवसायाला कं वा अ.धकृत कारवाईला

भा7वत कर,या8या उ9दे शाने

नसावी. हे धोरण Magna International Inc आ ण त8या सव+ काय+रत समह,
उप>म
ू 7वभाग, संय<त
ु
आ ण इतर जाग तक काय+>मांना लागू राहल (एकABत 3र/या “मDना).
हे धोरणे कम+चार, अ.धकार.
ॅ
संचालक, स1लागार आ ण अ)भकतE या8यांसह जे मॅDना8या वतीने काम करतात /या सव+ य<तीना
लागू असेल (एकABत 3र/या “मDनाची
य<ती”)..
ॅ
काय9याने िजथे

तबं.धत कर,यात आलेल आहे तथे वगळू न, मॅDनाची य<ती वाजवी यावसा यक भेट आ ण मनोरजन
ं

यावया)सक सहयोगी यांना ऑफर आ ण /यां8याकडून कं वा MवीकाN शकतात माB ती भेट कं वा मनोरं जन हे कं मतीम2ये
माफक असावे आ ण प3रMथीतीनNप
असाव.े यावसा यक भेट आ ण मनोरं जन Oया माफक
ु

माणात चांगले यापार

संबंध तयार कर,यात संयुि<तक साधने असतात. उदाहरणाथ+, ासं.गक भोजन, ो/साहना/मक वMतू आ ण खेळा8या
आ ण इतर

संगाची तकटे

भेट Mवीकारणे कं वा मनोरं जन

दान करणे आ ण Mवीकारणे हे 7व)शQट प3रिMथतीम2ये वाजवी असू शकत.े
दान करणे हे आम8या आचरणाची संहता आ ण नतीमा याचा भंग Rहणून समज,यात

येणार नाह (1) Mवीकारले1या यावसा यक प2दतीला अऩुसुNन दे ,यात आलेल आहे (2) कोण/याह नण+यावर भाव
पाड,याचा हेतू नाह (3) लागू असले1या काय9यासह ससं
य<ती Xयाला एक 7व)शQट भेट
ॅ
ु गत. कोणताह मDनाची
Mवीकार,यास कं वा दे ,याब9दल असले1या औ.च/य कं वा कायदे शीरता कं वा 7व)शQट मनोरं जन
/याला असले1या

ं
ं
Zनाब9दल समह
7वभागीय कायदा समदशक
कवा
ू कवा
ु े

दान कर,याम2ये

ादे )शक अनपालन
अ.धकार यासह तपासू
ु

शकतात.
“भेट आ ण मनोरं जन” हे कोण/याह म1याच
े असेल या8या समावेशासह:
ू
•

माल

•

सेवा

•

भोजन आ ण पेये

•

वाहनाचा कं वा स\ट
स7वधा
ंचा वापर
ु
ु

•

काय>मां
+
ची तकटे

•

•

प3रवहन

•

रोकड समतू1ये (जसे क] भेट का^+स कं वा भेट माणपBे)

•

सूट

•

पा3रतो7षके

•

रोकड

•

उपकार

वास खच+
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जेहा परवानगी नसेल
हे मह/वाचे आहे क] भेट कं वा मनोरं जन हे कधीह नसेल
•

यवसाय कं वा सरकार नण+य घे,याला अनावZयक 3रतीने भा7वत करल.
े

•

इतरांना एक अनु.चत भाव ा!त कर,यास कारणीभूत असेल कं वा

•

संभाय हतसंघष+ तयार करे ल.

अयोDय वतण
+ ुक]8या अ)भकथना8या 7वN2द मॅDनाचा लौककाचे रaण करणे ह

/येक मॅDना य<तीची जबाबदार आहे .

/यामळ
ं
दऊ
े करताना कं वा Mवीकारताना यावसा यक आ ण सरकार नण+य
ु े मॅDना8या य<तीचे भेट आ ण मनोरजन
हे एका/मतेने घेतले गेले आहे त, लागू असले1या काय9यांचे पालन करतात आ ण /याम2ये मॅDनाचे सवcम हत आहे
याची खाBी कर,यासाठ&सावधानता बाळगायला हवी.

जेहा परवानगी असेल
भेट आ ण मनोरं जन दे ऊ केले जावेर कं वा Mवीकाराले जावे फ<त •
•

जर ते वाजवी असेल,
ासं.गक

•

माफक कं मतीच,े आ ण

•

खचा+8या नfदंम2ये आ ण मDना8या
पुMतकाम2ये आ ण नfदम2ये अचकपण
े आ ण पारदशक3रतीन
+
े नfद7वलेले
ॅ
ू
असेल.

वेळोवेळी, आRह /या दे शात "7वनg" आ ण "वाजवी" काय आहे याब9दल अ.धक माहतीसह दे श-7व)शQट माग+दशक
+ तhवे
MवीकाN शकतो. अशा माग+दशक
+ सचना
असले1या दे शां8या सूचीसाठ&, अनसची
ू
ु ू A पहा.

सूतेचा वापर
काय Mवीकाराह+ आहे हे ठर7वणे (याय नण+याची बाब आहे . याचा 7वचार करा क] जर भेट कं वा मनोरं जन जर
साव+ज नक3र/या उघडे कर,यात आ1यास मॅDनाला अडचणीत टाकू शकते काय. अप+णाचा हत
े ू आ ण हे तू आह,े संबं.धत तiये
आ ण प3रिMथती8या काशात, /याचे रोख मू1य नाह, जे सहसा /याची योDयता ठरवत.े सामा(यपण,े भेट कं वा मनोरजन
ं
8या
ं
ं
ं
आ.थ+क म1याची
कमत
उ8च कवा
आदरा तiय कवा
जेवढ वारवा3रता
ं
मोठ&, तेवढ पारदशकते
+ ची पातळी उ8च असणे
ू
आवZयक आहे . कोण/याह

कार8या भेट कं वा मनोरं जनाचा Mवीकार करणे कं वा ऑफर करणे हे काय9या8या आ ण

Mथा नक यवसाय प2दती यांचे अनसरण
कkनच नेहमी कर,यात याव.े या )शवाय, मॅDना8या बहु तांश lाहकांना भेट
ु
आ ण मनोरं जनाशी संबं.धत /यांचे Mवतःचे कम+चार आ ण पुरवठादार यांना लागू असलेल कडक अंतग+त नयम आह.े
कोणतीह भेट कं वा मनोरजन
ं
जे lाहका8या कम+चाnयांना दऊ
े के ले आहे ते जर lाहकां8या अंतग+त नयमांखाल लागू
होत असेल तरच दे ऊ कर,यात याव.े
कोण/याह प3रिMथतीत भेटवMतू कं वा कोण/याह

कार8या मनोरं जनाची मागणी केल जाऊ शकत नाह कं वा पुरवठादार,

lाहक कं वा अ(य पaाकडून Xयां8याशी मॅDना यवसाय करते. याम2ये थेट 7वनं/या आ ण भेटवMतू कं वा मनोरं जनाची ऑफर
योDय कं वा वांछनीय असेल असा आभास दे णे या दोहfचा समावेश आहे .

सरकार अ!धकार
सरकार अ.धकाnयांना कोणतीह ऑफर कं वा भेटची कं वा मनोरं जनाची तरतूद करणे 7वशेष जोखमीची वाढ करतात
आ ण ती काय9याने

तबं.धत कर,यात आलेल असू शकते. तुRहाला
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आपणास lप
नयंBण
ु कं वा Magna व3रQठ यवMथापनाकडन
ू (Disclose It! णाल9वार)े अनपालन
ु
)ल खत मंजूर

>या नसार
ु

ा!त होत नाह तो पयत
p आपण सरकार अ.धकायाpना भेटवMतू कं वा मनोरं जन दे ऊ कं वा दे ऊ नये-

सरकार अ.धकायाpवरल खच+ (लाचखोर आ ण अयोDय दे यके वरल Magna चे धोरण पाहा).
या धोरणा8या

योजनाथ+ तसेच लाचलचपत
व अयोDय आ.थक
+
दे वाण घेवाण याब9दल8या धोरणानुसार सरकार
ु

मालक]8या कं वा नयंABत उप>माचे

त नधी हे , Magna आ ण राXय मालक]8या उप>माचे पण
+ े यावसा यक संबंध
ू पण

अस1यास अशांय त3र<त; सवाpना सरकार अ.धकार मानले जात.े
ं करमणक
भेटवMतू कवा
े
Mताव दणार
े
मDना
य<ती ा!तकता+ सरकार अ.धकार आहे क] सरकार मालक]चा आहे
ॅ
ू द,याचा
याची पडताळणी कर,याचे बंधन आहे .

रोकड (आण रोकड समत%य,
जसे क' भेट काड)(
ु
Mथा नक

था (उदा. जपान कं वा दqaण को3रया) अंतगत
+ अशा भेटवMतू दे णे योDय असू शकते वगळता रोकड (कं वा रोकड

समत1य,
जसे क] .गrट काड+) ऑफर करणे कं वा घेणे
ु

तबं.धत आहे आ ण आपण पव-मा(यता
ू +

ा!त कल
े
आहे . अशा

अपवादासाठ& पाB हो,यासाठ&, भेटवMतू Xया दे शात दल जाईल /या aेBातील कायदे शीर उपा2यaांकडून आप1याला पव
ू + लेखी
मा(यता घेणे आवZयक आहे.

उ%लंघने
अनुपालना8या उ1लंघनासाठ& मDनाकड
े कोणतीह सहQणुता नाह कोणतेह उ1लंघन हे गंभीर बाब Rहणून समज,यात
ॅ
येईल आ ण या नोकर8या समा!ती8या समावेशासह आ ण /यापय+त8या )शMतभंगा8या कारवाई सह मंजरू कल
े
जाऊ
शकते.
Magna 8या आचारसंहता आ ण नै तक म1
ू य कं वा या धोरणाचे उ1लंघन करत अस1याचे आप1याला जाणीव कं वा
संशय आ1यास आपण (i) आप1या मॅनेजरला, (ii) 7वभागीय कं वा संघ 7वीय अ.धकार, (iii) lप
ु कं वा

ादे )शक

कायदे 7वषयक वक]ल, (iv) ादे )शक अनप
ु ालन अ.धकार, कं वा (v) Magna हॉटलाइन9वारे अहवाल सादर कN शकता.
पाठबा
ं द,यास
े
दखील
े
वचनब9ध आहे Xयात बदला8या भीती)शवाय संभाय उ1लंघनांब9दल .चता
ं य<त
मॅDना अशा संMकतीला
ृ
केल जाऊ शकत.े /या कारणाMतव, मॅDनाचे
/येका7वN9ध

तशोध घे,यास

तशोध7वरोधी धोरण

ामा णकपणे आ ण स9भावनेने .चता
ं वाढवणाnया

तबंध करते.

उपय,
ु त -ट.स
नेहमी...
• भेट आ ण मनोरं जन हे वाजवी, ासं.गक आ ण माफक कं मतीचे आ ण लागू असलेले कायदे व नयमने व
Mथा नक

था Oयांचे पालन करणारे असेल हे सु निZचत करा. "वाजवी" Rहणजे काय याचा नण+य हे लaात

ठे वन
े सापेa आहे आ ण ती सरासर Mथा नक जीवनाचा
ू करा क] "माफक " काय आहे याचे Mथा नक म1यह
ू
दजा+ आ ण

था Oयांचे काय+ आहे.

ं
ं
यवMथापक, समह
तमचा
समह
7वभागीय कायदा मागदशक
+ +
• तमचे
ु
ू वरQठ यवMथापन सदMय कवा
ु
ू कवा
कं वा एक

े
ाद)शक
अनपालन
अ.धकार यांचा स1ला आ ण योDय पवमा(यता
vया, जर तRहाला
भेट कं वा
ु
ू +
ु

मनोरं जन दे ऊ केल गेल असल
े कं वा तRह
दे ऊ कर,याचा 7वचार करत असाल जी तमचा
7वZवास आहे क]
ु
ु
माफक म1य
ओलांडते कं वा अन.चत
आह.े
ू
ु
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• िजथे श<य असेल तथ,े भेट कं वा मनोरं जने हे एका संघटनेला दले जाईल आ ण एका य<तीला नाह याची
खाBी करा.
े
क] उ8च म1य
े
लागू
• लaात ठवा
ू े आ ण कडक नयम हे सरकार कम+चाnयांना भेट आ ण मनोरं जने दताना
आहे त (पाहा मॅDनाचे लाच आ ण अयोDय दे यकाबाबतचे धोरण). अनपालन
नयंBण
ु
ं करमणक
सरकार अ.धकाnयाला भेटवMतू कवा
ू दे ,यापूवxची Disclose It!

>येनसार
कुठ1याह
ु

णाल 9वारे मा(यता घेणे - सरकार

अ.धकाnयांवरल खच.+

• कोणतीह भेट कं वा मनोरं जन दे ऊ कर,यापवू x

Mता7वत

ा!तकता+ कंपनीचा अ.धकार आहे का सरकार

अ.धकार आहे त कं वा नाह याची पडताळणी करा आ ण समजावन
ू vया.

• िजथे भेट कं वा मनोरं जन दे ऊ करताना कं वा Mवीकारताना हतसंघषा+ची संभायता असेल तथे तचे मू1यमापन
करा

• Magna8या आचारसंहता आ ण नै तक मू1य आ ण हे धोरण Oयां8याशी संबं.धत नसलेले कुठलेह बaीस,
ऑफर, कं हा आ तiयशीलतेला नgपणे नकार दे ,यास तयार राहा.

• भेट कं वा मनोरं जन जे म2यMथा9वारे कं वा BयMथ पaां9वारे दले कं वा ा!त झाले आहे ते थेटपणे द1या माणे
समजा.

• सव+ भेट आ ण मनोरं जने यां8या मंजुर आ ण नकार यांचे उ9दे श, पaांची नावे आ ण भेट आ ण मनोरं जन
यांचे MवNप आ ण म1य
यांची नfद ठवा,
े
ू
+ मंजुर ा!तक/या+चे संघटनेकडून आवZयक असू शकते का.
• 7वचार करा क] या अंतगत

कधीह नाह...

×

िजथे काय9या9वारे बंद आहे तथे भेट कं वा मनोरं जन दे ऊ करण.े

×

यवसाय कं वा सरकार नणय
+

×

िजथे भेट कं वा मनोरं जन Mवीकारणे हे वाजवी अस1याचे आ ण नQपa नवाडा करणे अवघड होईल, िजथे ते

भा7वत कर,यासाठ& भेट कं वा मनोरं जन दे ऊ करण.े

माफक मू1य ओलांडते कं वा ते सामा(य पणे Mवीकारले1या यवसाय प2दती8या 7वN2द आहे .

×

तबं.धत भेट आ ण मनोरं जन ऑफर करणे कं वा Mवीकारणे, जसे क].
•

रोकड कं वा रोकड समकa (उदा. भेट काड,+ वैयि<तक धनादे श), वर नमद
ू के1या माणे पव
ू + मंजरु सह
वगळता;

×

•

ं सेवा सट
सव+ कमचाnयां
+
ना उपलध नसलेल उ/पादने कवा
ू

•

भेट कं वा मनोरं जन अयोDय MवNपात कं वा अयोDय ठकाणी कं वा

•

भेट कं वा मनोरं जन जे पढल
वैध यवसाय कारण कं वा संबंध यासाठ& रच,यात न आलेल
ु

पुरवठादार, lाहक, भागीदार कं वा इतर पa Xया8या सह मॅDना यवयाय करते /या8याकडून भेट कं वा
कोण/याह MवNपाचे मनोरं जन यांची 7वनंती कं वा

ाथ+ना याम2ये समावेश आहे दो(ह थेट 7वनंती आ ण असे

भास7वणे क] ऑफर कं वा भेट कं वा मनोरं जन हे अपेqaत आ ण उ.चत आहे .

×

मॅDना8या आचरण संहता आ ण नतीमा कं वा हे धोरण यासह पालन टाळ,यासाठ& भेट कं वा मनोरं जनासाठ&
वैयि<तक3र/या पैसे दे णे.
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यापासन
ू सावध राहा...


मॅDना8या

तMपध8या

त नधींसह भेट कं वा मनोरं जन यांची अदलाबदल करणे, कारण अशी कृती वाMत7वक

दखावा
े
कN शकतात.
कं वा हतसंघष+ नमा+ण कN शकतात कं वा Mपधा+/मक 7वरोधी वागणक]चा
ु



करार न7वदा काढ,या8या, वाटाघाट कं वा वाटपा8या वेळे8या कालावधी दरRयान कोण/याह य<ती कं वा
संघटना यां8याकडून भेट कं वा मनोरं जन Mवीकारणे कं वा दे ऊ करणे ( जस.े RFO, RFP). याम2ये कामा8या
वेळेची भोजने जी मॅDनासाठ& काम करणाnया स1लागारां9वारे

दान कर,यात आलेल आहत
े यांचा समावेश

नाह.

अ!धक मा-हतीसाठ::
अ.धक माहतीसाठ& कं वा स1यासाठ& : कपया
. तम8या
समह
े
मागदशकाला
+ +
कं वा
ु
ू कं वा 7वभागीय कायदशीर
ृ

ाद)शक
े

अनुपालन अ.धकार कं वा मॅDनाचे नतीमा आ ण मु य अनपालनाच
े अ.धकार यां8याशी संपक+ साधा.
ु
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अनस
( (
दे श
ु ूची A - या धोरणांतग(त मागदशनासह

चीन
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