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ी आिण !ापार मनाई$कु मां % ा अनु प ानाी सं बं ि धत धोरण

Magna िजथे !वसाय करते ते थ ी अनु  ा ी कायदे आिण िनयमां स ह सव- .ायािधकार
/े 0 ां म धी काय1ां चे अनु प ान करत अस् याची खा0ी कर3ासाठी वचनब5 आहे . हे धोरण
Magna International Inc. %ा सव- कम- च ा6यां न ा आिण ितचे काय- र त गट, िवभाग, सं यु 8 कं प.ा
आिण जागितक रावरी इतर काय- र त िवभाग (एकि0तपणे , "Magna") या सवा; न ा ागू आहे . हे
धोरण कम- च ारी, अिधकारी, सं च ाक, स् ागार आिण अिभकत< या%ासह जे Magna %ा वतीने
काम करतात =ा सव- !8ी नाही
ं
ागू होते .
•

तु>ी, यां%ासह !वसाय कर3ावरी िनब;धां ी संबंिधत सव- ागू कायदे आिण िनयमां चे (“अनु ाी कायदे
”)
पान केे च पािहजे:

•

दे  आिण/िकंवा दे ां ती राजकीय उपिवभाग जे अनुा

•

!8ी, कंप.ा आिण उ1ोग, =ां चे @ितिनधी आिण एजंट यां %ासह, जे दं िडत दे ां मधी रिहवासी आहे त िकंवा राABीय
िकंवा आं तरराABीय दं िडत या1ां मCे सूचीब5 आहे त (एकि0तपणे, “ितबंिधत ी”).

अनुाी िकंवा

ीी संबंिधत आहे त (एकि0तपणे, “ितबंिधत दे
”); आिण

ापार िनबध !णजेकाय आहे
?

अनुा ी आिण !ापार िनब;ध Dा अा उपाययोजना आहे त Eां ची ासन िकंवा आं तरराABीय संघटना (जसे की संयु8 राABसंघ)
अंमबजावणी करते =ा काही दे ां मCे !वसाय िGयां ना िनब;िधत करतात. आं तरराABीय ां तता, सुर/ा िकंवा मानवी
अिधकारां ना हािनकारक ठरणा6या धोरणे िकं वा प5तींना बद3ासाठी @ितबिधत
ं
द
े िकवा
ं दिडत
ं
!8ी%ा
ं सरकारवर दबाव
आण3ाचा =ां चा हे तू असतो.

ितबंध कायदेकास ितबंध करतात?
@ितबंध कायदे िविवध !वसाय िGयांना @ितबंध करतात िकंवा =ावर मया- दा आणतात, या गोAी सहभागी असे ् या @ितबंिधत
दे  आिण दं िडत !8ींवर अवबन
ं ू असतात. @ितबध
ं कायदे ब6याचदा व ू, सवा
े िकवा
ं िनधी%ा हाचाीवर मयादा
- घातात.
@ितबंध कायदे ब$धा, पण असे आवHयक नाही, यावर मया- दा घातात िकंवा @ितबंध करतात:
•

दं िडत दे ाती कोणाहीकडून व

•

@ितबंिधत !8ीकडून तो कोठे ही IJथत असा तरी =ाकडून कोण=ाही व
िकंवा िवकत घेणे;

ू, सेवा िकंवा तां ि0क मािहती िवकणे

•

कोण=ाही @ितबंिधत दे  िकंवा @ितबंिधत !8ी कडून िकंवा कडे िनधीचे ह
(उदा: @ितबंिधत बँक) कडून िनधीची पोचपावती; िकंवा

ां तरण, =ाचबरोबर @ितबंिधत !8ी

•

कोण=ाही व ू, सेवा िकंवा तां ि0क मािहतीची परवानगी िदे ् या दे ात परवानगी असे ् या !8ीा केे ी िवGी,
जर िवGे=ाा मािहती असे की, व ू, सेवा िकंवा तां ि0क मािहती @ितबंिधत दे  िकंवा @ितबंिधत !8ीसाठी
वापर3ाचा हे तू =ामागे आहे .

एखादा दे
 िकंवा

ू, सेवा िकंवा तां ि0क मािहती िवकणे िकंवा िवकत घेणे;

ी, ितबंिधत दे
 िकंवा ितबंिधत

ी कसा होऊ कतो?

िवेषतः , एक दे , !8ी िकंवा कंपनीा अनुा ी िकंवा !ापार िनब;धाा सामोरे जावे ागू कते कारण =ां %ावर
बेकायदे ीर कृ=ां चा, जसे की दहतवाद, मानवी अिधकारां चे उ् ं घन, बेकायदे ीर िनया- त, आINक िव ार, आिण इतर
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गुOेगारी िGया यां त समािवA झा् याचा आरोप आहे . काही दे , जेथे Magna काय-रत आहे (जसे की कॅनडा, अमेरका आिण
युरोिपयन यिनयन)
ु
@ितबिधत
ं
द
े व @ितबिधत
ं
!8ी%ा
ं या1ा तयार कQन @काित करतात. उदाहरणाथ-:
कॅनडा:
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng
युनायटे ड
Rे ट्स:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
युरोिपयन
युिनयन:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
संयु8 राABसंघ: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list#composition%20list

धोरण
कोण=ाही @ितबंिधत दे  िकंवा @ितबंिधत !8ीी Magna !ावसाियक !वहार करणार नाही. कोणतेही @ितबंिधत दे 
िकंवा @ितबंिधत !8ी समािवA असे ् या चाू िकंवा संभा! !ावसाियक !वहाराची जर तु>ाा मािहती असे तर, ताSाळ
तुम%ा पय-वे/क, गट, @दे  िकंवा Magna कॉपरे ट वकीां ी संपक- साधा. आपण आप् या पय-वे/क, @ां ितय अनुपान
अिधका6यां ी सु5ा संपक- साधू कता, िकंवा Magna हॉटाइन Vारे आपी िचंता रपोट- कQ कता.

ितबंिधत दे

आपण Magna %ा वतीने !वसाय करत असा अा कोण=ाही दे ात ागू असे ् या @ितबंधन काय1ां चे पान आपण
केे पािहजे. या !ितर8, Magna चे धोरण जर असे अनुपान Jथािनक काय1ाने संमत असे  तर ित%ा सव- जागितक
काया- मCे सव-साधारणपणे युनायटे ड Rे ट्स आिण कॅनडा%ा @ितबंध काय1ाचे पान करणे आहे .
कृपया /ात Wा की @ितबंध कायदे गुंतागुंतीचे आहे त, दे ानुसार बदतात, आिण वारं वार बदतात. कोण=ाही Magna
!वसाय िGये%ा @ितबंध अजा- बX आप् याा काही @Hन असती तर, कृपया गट, @ां ितय िकंवा Magna कॉपरे ट वकीाचा
स् ा Wा.

उ् ं घने
Magna अनुपानाचे उ् ं घन अिजबात खपवून घेत नाही. कोणतेही उ् ं घन ही एक गं भीर बाब मानी जाई आिण
ि भंगाची कारवाई केी जाई, EामCे नोकरी वYन हटवणे समािवA आहे .
Magna ची आचारसंिहता आिण नैितक मू्य िकंवा या धोरणाचे कोणी उ् ं घन करीत अस् याचे आप् याा मािहत असे,
तर तु>ी गट, @ां ितय िकंवा कॉपरे ट वकीां ना याबाबत कळिवे पािहजे. आपण (i) आप् या !वJथापक, (ii) @ां ितय अनुपान
अिधकारी (iii) आपे नैितक मू ्य आिण मुZ अनु पान अिधकारी (iv) Magna हॉटाइनी सु 5ा संपक- साधू कता.
सूड-िवरोधी धोरणानुसार, Magna ची आचारसंिहता आिण नैितक मू्य िकंवा हे धोरण यां%ा कोण=ाही उ् ं घनाबX
सद् हे तूने मािहती दे णा6या कम-चा6यां चे दं ड, अवनती, हटवणे, िनं बन, भेदभाव यांपासून Magna कम-चा6यां चे संर/ण करते.
अिधक मािहतीसाठी
अिधक मािहती िकंवा स् ् यासाठी, कृपया समूह, @ां ितय, िकंवा कॉपरे ट वकी, @ां ितय अनुपान अिधकारी िकंवा आप् या
उपाC/ आिण मुZ अनुपान अिधका6याी संपक- साधा.
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