ग्लोबल कामगार प्रमाणके

प्रस्तावना:

Magna International Inc. (“Magna”) व्यावसा�य़क उद्�दष्टांचा पाठपरु ावा करतांनाच आमच्या सामािजक जबाबदा-यांचे

संतल
ु न साधण्याचे महत्व ओळखते.

आम्ह� मान्य करतो क� आमच्या कृती ह्या �व�वध भागधारक, भागभांडवलधारक,

ग्राहक, कमर्चार� आ�ण ज्या समह
ू ात आम्ह� व्यवसाय चालवतो तो, शासन आ�ण इतर, आ�ण �वशेष करून असे सवर् जे

आमच्या स्वतःच्या कमर्चा-यांच्या योग्य आ�ण नै�तक वागणक
ु �शी संबं�धत आहे त अशा सवर् �वभागांच्या अपे�ांनस
ु ारच

असल्या पा�हजेत.

हे धोरण Magna संचा�लत सवर् गट, �वभाग आ�ण त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या सवा�ना जाग�तक स्तरावर लागू होते. हे च
धोरण Magnaचे वतीने काम करणारे , कमर्चा-यांसह, अ�धकार�, संचालक, सल्लागार आ�ण एजंट्स सवा�नाच लागू होते.

आमचा व्यक्ती�वषयक आदर आ�ण आमच्या कमर्चा-यांच्या गरजा ह्यांचे प्र�त�बंब Magna अद्�वतीय कायर्चालन
संस्कृतीतन
ू उमटते ज्याला आम्ह� “ न्यायो�चत उपक्रम” म्हणन
ू ओळखतो. हा आमचा न्यायो�चत

उपक्रम व्यवसाय

नमन
महत्वाचे भाग म्हणन
ु ा, कमर्चा-यांना आमच्या व्यवसायाचे प्रमख
ु
ू , मल
ू भत
ू हक्क आ�ण जबाबदा-या धोरणांतल्या

आधारदायक कोन�शला समजन
ू वेगळे ठे वन
ू उदा., Magna कमर्चार� सनद, Magnaची संचालन तत्वे आ�ण Magna

आचारसं�हता आ�ण नै�तक मल्
ू य अशा प्रकारे मान्यता दे तो.

ह� ग्लोबल कामगार मानके आमच्या न्यायो�चत उपक्रम संस्कृतीच्या आऱाखड्यावरून व सनदे नस
ु ार
असतांनाचे पढ
ु चे पाऊल म्हणता येईलः
•
•
•

पालन करत

युएन (संयुक्त राष्ट्र) मानवी अ�धकारांचा वैिश्वक जा�हरनामा

ILO मूलभूत गह
ृ �तके

ILO कायर्स्थळाची मूलभत
ू तत्वे आ�ण हक्क यांचा जा�हरनामा

आमच्या कंपनीचे धोरण हे �व�वध आंतरराष्ट्र�य, राष्ट्र�य आ�ण स्था�नक कायदे ,ज्यात दे श/राज्य �व�शष्ट कायदे ह� आलेच,
तसेच �नर�नराळे कामगार करार, टॅ �रफ्स आ�ण स्था�नकस्वरूपाच्या कंत्राट�कामातल� मयार्दा यांचे आधारे आखलेले आहे .

मानवी अ�धकारः

आम्ह� आंतरराष्ट्र�य मान्यताप्राप्त मानवा�धकारांची पूतत
र् ा करण्याचे

अनुपालन करतो. आमची कंपनी वैयिक्तक

गुणवै�शष्ट्यांचे पल�कडे जाऊन सवा�ना समान वागणूक दे ण्याचा आ�ण समान सेवासंधी (नोकर�)दे ण्याच्या धोरणांचा मान

राखते. आमचा असा �वश्वास आहे क�, आमच्या �व�वधरं गी, �व�वधसंस्कृतीसंपन्न कायर्स्थलांमुळे कमर्चा-यांना सन्मानाचे
वातावरण पुरवले जाते आ�ण त्यात त्यांना वैयिक्तक आ�ण व्यवसा�यक �वकासाच्या संधी साधत असतांनाच सुर��त

स्वागत �मळते.

छळ, भेदभाव आ�ण �हंसा यांपासून संर�णः

Magnaच्या छळ आ�ण भेदभाव धोरणांशी सस
ु ंगत राहून आम्ह� आमच्या कायर्स्थल� वंश, राष्ट्र�यत्व �कं वा जन्मसमाज,
रं ग, �लंग, धमर्, ल��गककल, असमथर्ता �कं वा इतर कोणत्याह� संऱ��त आधारावर मान्यताप्राप्त लागू कायद्यानुसार
ठरणारा त्रास सहन करणार नाह�. आमची धोरणे अशी आहेत जी कायर्स्थळावर�ल �हंसा आ�ण बळजबर�ला प्र�तबंध

करतात. आमच्या कमर्चार� सनदे तील तत्वांनुसार, आम्ह� न्याय्य आ�ण आदरणीय कायर्स्थळे वाढवण्यासाठ� उत्सुक असतो

जी व�शलेबाजी आ�ण शार��रक, ल��गक, मान�सक �कं वा मौ�खकह� कोणत्याह� प्रकारच्या गैरवापरापासून मुक्त असतील.

MAGNA INTERNATIONAL INC. | ग्लोबल कामगार प्रमाणके

2

बालका�धकारः

आम्ह� बालकामगार ठे वण्याचा �धक्कार करतो आ�ण मल
ु ांच्या �श�ण, �वश्रांती आ�ण खेळण्याच्या हक्कांचा सन्मान करतो.
आम्ह� बालकामगार �वषयक नोकर� वा कामांसाठ� असणा-या �कमान वया�वषयीच्या लागू होणा-या सवर् आंतरराष्ट्र�य आ�ण

स्था�नक कायदे व �नयम यांचा आदर करतो.

मुक्तपणे �नवडलेल� नोकर�ः-

आम्ह� बळजबर�ने �कं वा सक्तीने आणलेले कामगार, जसे क� कैद�, कजर्बंधनातले, गल
ु ाम, बदल� आणलेले इ. सवा�ना

नाकारतो. Magnaच्या उपकंपन्याह� परु वठादार, भरतीकत� �कं वा कंत्राट�एजंटस जे सक्तीने मजरू आणतात अशांशी
व्यवसाय कर�त नाह�त. Magna मोकळे पणी �नवडलेल्या नोकर�च्या तत्वाचा आदर करते.

आरोग्य आ�ण सुर�ाः-

आम्ह� कायर्स्थळे सरु ��त व �नरोगी ठे वतो जी व्यावसा�यक सरु �ा आ�ण �नरोगीतेशी संबं�धत राष्ट्र�य आ�ण आंतरराष्ट्र�य

दजार् इतक�च नाह� तर त्याहूनह� श्रेष्ठ असतात. आम्ह� आमच्या प्रमाणकांचा �नय�मतपणे आढावा घेतो आ�ण त्या �ेत्रात
सतत सध
ु ारणा घडवन
ू आणायला सवर्समावेशक सवलतींचे पर��ण आ�ण नजर ठे वण्याच्या प्र�क्रयेद्वारे बांधील आहोत.

काम करण्यायोग्य प�रिस्थतीः

आम्ह� आमच्या कमर्चा-यांचा योग्य �वश्रांती आ�ण �वसाव्याच्या वेळेचा हक्क मान्य करतो. आम्ह� आमच्या कमर्चा-यांना
उद्योगातील प्रच�लत पद्धतींनस
ु ार रास्त तास काम परु वतो जे त्यांच्या आऱोग्य आ�ण �ेमकल्याणाची सरु �ा जपते. आम्ह�

कामाचे तास, मधला �वसावा, सट्
ं र अ�धक काम या बाबतीतले लागू होणारे स्था�नक �नयम
ु ट्या, व्हे केशन्स आ�ण वेळेनत
आ�ण कायदे ह्यांच्या सवर् आवश्यकतांची पत
र् ा करण्याचे वा त्यांचेपे�ा अ�धक दे ण्याचे प्रयत्नात असतो.
ू त

भेदभाव �वरह�त भऱपाईच्या पद्धतीः-

आमच्या Magna कमर्चार� सनदे च्या तत्वांशी सस
ु ंगत राहून, आम्ह� आमच्या कमर्चा-यांना स्पधार्त्मकवेतन आ�ण असे
लाभ, जे आमची उद्योगा अंतगर्त आवश्यक न्याय्यता तसेच बाह्य स्पधार्त्मकता आ�ण ज्यात आम्ह� व्यवसाय करतो ते

स्था�नक कामगार माक�ट ह्यांच्या गरजा परु वायला बांधील आहोत. ह्यात सामावले आहे त, उद्�दष्टांआधारे आ�ण �वना

भेदभाव �नकषांवर भऱपाई उदा. कौशल्य आ�ण �मता, पात्रता, काम�गर� आ�ण सेवाद�घर्ता. आमची भऱपाई धोरणे राष्ट्र�य,
राज्य आ�ण/ �कं वा स्था�नक कायदे -�नयमांशी , �व�वध कंत्राटदार, कामगार करार आ�ण कर�वषयक आवश्यकतांच्या सह
जळ
ं भार्त आ�ण करारातील आवश्यकतांनस
ु ती आहे त. दे श�व�शष्ट भरपाईचे बाबतीत आम्ह� अंतगर्त �नयमांसद
ु ार �लंगाधा�रत
भेदभाव न करता समान वेतन तत्वाला पा�ठंबा दे तो.

संघटना स्वातंत्र्य आ�ण �वश्वासपूणर् सामू�हक वाटाघाट�ः-

आम्ह� आमच्या कमर्चा-यांचा स्था�नक कायदे व �नयमांनस
ु ार मोकळे पणी जमन
ू प्र�त�नधीत्व करण्याचा अ�धकार जाणतो,
मानतो, त्याचा आदर करतो आ�ण संबं�धत न्यायक�ेतील लागू असलेल्या औद्यो�गकसंबंध पद्धतींचा मान राखतो. आम्ह�

पढ
ु े हे पण मानतो क� प्र�त�नधीत्वाचा हक्क हा वैयिक्तक स्वरूपाचा असन
ू ते बंधन नाह�; ह्यातच सामावला आहे कमर्चा-

यांचा मोकळे पणी हे ठर�वण्याचा हक्क क� प्र�त�नधीत्व द्यायचे क� नाह� आ�ण कायर्स्थळाच्या पाट�ज्मध्ये ह्या �वषय़ी
मक्
ु त भाषणाचा हक्क वापरावा क� नाह� ती त्यांची �नवड असेल. आमच्या कमर्चार� सनदे शी सस
ु ंगतपणे आम्ह� आमच्या

कमर्चा-यांचे �हत वाढ�वण्यासाठ� कायद्याने मान्यताप्राप्त प्र�त�नधबरोबरसकारात्मकर�त्या काम करतो. सहकायर् आ�ण

परस्पर सन्मानाच्या भावनेतन
ू आम्ह� स्था�नक कायदे आ�ण �नयमांचा आदर करून साम�ू हकर�त्या वाटाघाट� करतो.
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अंमलबजावणी आ�ण जबाबदा-याः-

आमच्या पर�चालनाखाल�ल गट आ�ण �वभागात ह्या प्रमाणकांची अंमलबजावणी आ�ण पत
र् ा यांची जबाबदार� Magna
ू त

च्या त्या गटाच्या आ�ण �वभागाच्या व�रष्ठनेतत्ृ वावर असते. ह्या प्रमाणकांकडे झालेले कॉप�रे ट दल
र्
�व�वध मानव
ु �
संसाधन पर��णे आ�ण �नऱ��ण प्र�क्रयांतन
ू दाखवले जाते. Magnaचे संचालक मंडळ, त्याचे कॉप�रे ट शासन, भरपाई
आ�ण नाम�नवार्चन स�मतीद्वारे , आमच्या कॉप�रे ट सामािजक जबाबदार� �वषयक एकूण दृष्ट�कोनावर ज्यात ह� प्रमाणकेह�
सामावल� असतात, त्यावर ल� ठे वन
ू असते. आम्ह� आमचे व्यवसायातील भागीदार आ�ण परु वठादार ह्यांना आमच्या

मल्
ू यशंख
ृ लेद्वारे समान धोरणे अं�गकारायला आ�ण अमलात आणायला प्रोत्साहन दे तो.

ओळखन
ू त्यानस
ु ार आपला व्यवसाय करणारे भागीदार आ�ण परु वठादार शोधतच असतो.

आम्ह� ग्लोबल कमर्चार� प्रमाणके

ज्या कमर्चा-यांना ह्या तत्वांची पायमल्ल� झाल� असण्याचा �वश्वास वाटत असेल, ते अंतगर्त सस
ु ंस्था�पत तक्रार
प्र�क्रयेद्वारे -जी प्रदे शानस
ु ार बदलती असते, तत्वभंग �वषयक अहवाल सादर करण्यास समथर् असतात.

Magnaअनेक

संबं�धत प्रस्ताव/उपाय आ�ण कमर्चा-यांसाठ� तपास प्र�क्रया परु वते ज्यात सामावलेल्या असतात आमच्या कमर्चार�

सनदे तील ओपण डोअर प्रोसेस तसेच हाताच्या अंतरावरची कमर्चार� हॉटलाईन जी �नःप�पाती तपास करायला जबाबदार
असते आ�ण जेथे आवश्यक असेल तेथे उपचारात्मक कृती लागू करते. Magna’च्या बदला न घेण्याच्या धोरणानस
ु ार, असा

अहवाल दे णा-या कोणाह� कमर्चा-या�वरोधात �कं वा एरवी जो तपासकामात सहकायर् करतो त्यावर अशी कृती केल� जात
नाह�.

पढ
ु �ल मा�हतीसाठ�ः-

पुढ�ल मा�हतीसाठ� आपल्या गटाच्या मानवसंसाधन खात्याच्या व्हाईस प्रे�सड�टशी, Magnaच्या लेबर �रलेशनच्या Global
संचालकाशी �कं वा Magnaच्या मुख्य मानव संसाधना�धका-याशी संपकर् साधा.
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