
 

 

आचार  संहिता आणि नितीमत्ता   
 विश्िासरोधी आणि स्पधाा  

याबाबत धोरि 

 



 

 

MAGNA INTERNATIONAL INC. | मक्तेदारी विरोधी आणि स्पधाा याबाबबत धोरि 
2 

 

विश्वासरोधी आवि स्पधाा  याबाबत धोरि 

Magna जोमाने  मात्र न्याय्यरितिने स्पर्ाा कििे आति वाजवी व मुक्त स्परे्चे समर्ान कििे  .  आम्ही  

न्याय ज्या ाातर्कािके्षत्रामधे्य ऑपिेट कििो िेरे् लागू असलेल्या सवा तवश्वासिोर्ी कायद्याचे अनुपालन 

करू . हे र्ोिि Magna International Inc  ति आति  चे सवा कायािि समूह   ,तवभाग  ,उपक्रम संयुक्त  

इिि आति  चालनांना जागतिक पािळीवि लागू होिे   (रित्या एकतत्रि   " Magna   .)"र्ोि हे ि कमाचािी  ,

अतर्कािी ,  संचालक   ,याच्यासह अतभकिे आति सल्लागाि  Magna कि काम विीने च्या िाऱ्या सवा  

व्यक्तीनंा सुध्दा लागू होिे  . .  

 

विश्वासरोधी  कायदा 

तवश्वासिोर्ी ( काही वेळा "स्पर्ाा" म्हिूनही ओळखला जािो) कायदे हे व्यवसाय स्पर्ाा िाखण्यास आति त्याला प्रोत्सातहि 
किण्यास स्पधाकांदरम्याि औपचाररक आणि अिौपचाररक करारिामे आणि पध्दती ज्या वििाकारि व्यापाराला अिरोधधत 
करतात, जसे की ककंमत निश्चचती करिे, स्थािाचा बाजारातील प्रनतबंधधत शक्ती ककंिा िचास्ि याचा गैरिापर प्रनतबंधधत 
करण्यात आला आिे. या कायद्याचे उल्लंघि बेकायदेशीर आिे आणि ते Magnaच्या आचार संहितेच्या आणि 
नितीमत्तेच्या विरूध्द आिे. 

विचिासरोधी कायदे िे आतंरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्पधाात्मक प्राधधकरिे यांिी सकियपिे अंमलात आिलेले असतात, 
त्यापैकी बरेच अन्िेषिामध्ये आणि खटला चालूविण्यामध्ये सियोग करीत असतात. विचिासरोधी कायद्याचे उल्लंघि 
(1) Magna त्याच्या कमाचार यांिा मोठे दंड बसिू (2) िुकसािीसाठी त्रयस्थपक्षाकडूि खटले (3) कमाचारी कारािास  
आणि (4) व्यािसानयक करारिाम्याचे शून्यित िोिे आणि (5) प्रनतश्ष्ट्ठत िुकसाि यामध्ये पररिाममत िोऊ शकते. 

विचिासरोधीचे पालि िा एक अनतशय जटील भाग आिे. विनियमि िे अधधकाररता ते अधधकाररता यामध्ये मभन्ि 
असत ेअशा सिा घटिामध्ये श्जथे तुम्िाला विचिासरोधी कायद्याच्या अिुपालिाची खात्री िािी नतथे तुम्िी तुमच्या 
समूिासि, ककंिा विभागीय कायदेशीर समुपदेशी ककंिा Magna प्रादेतिक  अधधकारी याच्यासि सल्लामसलत करािी. 

बेकायदेशीर करारनाम े 

प्रनतस्पधाकादरम्याि करारिामे, विचिासघात कायद्यािुसार कमी स्पधाा स्ियंचमलतपिे बेकायदेशीर ठरतात आणि कधीिी 
त्यात गुंतूि रािू िये. यामध्ये यासाठीचे करारिामे समाविष्ट्ट आिेत : 

▪ वििी ककंिा ककंमती निश्चचत करिे, िाढवििे, कमी ककंिा श्स्थर करिे, ककंिा इतर स्पधाात्मक अटी निश्चचत 
करिे (ककंमतीची सूत्रे, सूट, परत देिे ककंिा िटाि, माश्जाि, कममशिे आणि पत अटी यांचा समािेश आिे).  

▪ कमाचार यांचे िेति ककंिा भरपाईच्या अटी निश्चचत करा ककंिा एकमेकांच्या कमाचार यांिा कामािर घेण्यापासूि पराितृ्त 

करा; 
▪ उत्पादि मयाादा ककंिा क्षमता घटिा: 
▪ ग्रािक ककंिा क्षेत्र याद्िारे बाजार सामानयक करिे ककंिा िाटप करिे.  
▪ निविदा गनतविधी समन्िनयत करिे ककंिा "बोली-गैर िधघट करिे" ( कमी स्तर असलेल ेपुरिठादार ककंिा 

टूल शॉप किा सह);  
▪ ककंिा  
▪ कोित्यािी ग्रािक ककंिा पुरिठादारािर बहिष्ट्कार घाला  
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उल्लंघने 

Magna विचिासघात कायद्याचे उल्लंघि सिि करिार िािी. कोित्यािी उल्लंघिास गंभीर बाब मािले जाईल आणि 

िोकरी संपुष्ट्टात आिण्यापयतं मशस्तभंगाच्या कारिाईस मान्यता हदली जाईल. 

जर तुम्िाला जािीि असेल ककंिा संशय असेल की कोिी तरी Magnaच्या आचारसंहिता आणि ननतीमत्ता यांचे ककंिा 
या धोरिाचे उल्लंघि करीत आिे, तर तुम्िी तुमच्या धचतंेचा त्याचा अििाल, (1) तुमच्या व्यिस्थापकाला, (2) 
विभागीय ककंिा समूि वित्त अनघकारी, (3) समूि ककंिा विभागीय कायदेशीर मागादशाक, (4) प्रादेमशक अिुपालि अधधकारी 
ककंिा, (5) व्िीपी िीनतशास्त्र आणि मुख्य अिुपालि अधधकारी  (6) Magna Hotline यामार्ा त कळवििे आिचयक आिे. 

Magnaच्या धोरिाच्या अनुषंगाने Magnaच्या आचारसंहिता आणि आचारसंहिता ककंिा या धोरिाचे उल्लंघि केल्याबद्दल, 
चांगल्या श्रद्धेिे, अििाल देिार या कोित्यािी व्यक्तीविरूद्ध सूड उगिण्यास मिाई करत.े 

उपयुक्त हिप्स  

नेिमी ...  

✓ स्पर्ाकािी बािचीि कििाना पररिामतवश्वासिोर्ी उपिाखनाचा तवचाि किा िुमच्या कृिी या कायद्याचे पालन किीि 
असल्याची िुम्ही नेहमी समूह तकंवा तवभागीय कायदेिीि समुपदेिक तकंवा प्रादेतिक अनुपालन अतर्कािी यांच्यासह 
सल्लामसलि करून खात्री किावी  .   

✓ लक्षात ठेिा, विचिासघात उल्लंघि केल्याबद्दल (आणि दंड ककंिा तुरंूगिासाची मशक्षा ठोठािली जाऊ शकत)े अशा 
व्यक्तींिा गुन्िेगारी जबाबदार धरले जाऊ शकत.े 

✓ लक्षात ठेिा की प्रनतस्पध्यााबरोबर केिळ व्यािसानयकररत्या संिेदिशील माहिती सामानयक करिे यासि आचारसंहिता 
शे्रिी एक बेकायदेशीर "करार" म्ििूि पात्र ठरू शकत.े बेकायदेशीर िोण्यासाठी, "करार" औपचाररक ककंिा मलिूि ठेिण्याची 
आिचयकता िािी..  

✓ केिळ कोित्यािी उत्पादिाची ककंमत ठरििे   ,विप िि ककंिा वििी करतािा Magnaच्या मूल्याकंिाचे  स्िातंत्र्य राख  .
अशी कोितीिी कृती टाळा जी प्रनतस्पधााकासि कोितेिी समन्ियि ककंिा संगिमत सूधचत करू शकेल. 

✓ कोित्यािी उत्पादिाच्या ककंमती, विपिि ककंिा वििीबद्दल नििाय घेण्यामध्ये Magnaचे स्िातंत्र्य राखूि ठेिा. 

✓ अयोग्य समन्िय ककंिा प्रनतस्पध्यांसि एकत्रत्रकरिास सूधचत करू शकेल अशी कोितीिी किया रद्द करा. 

✓ बाजार बुध्दीमत्ता कायदेशीर   ,करा प्राप्त पध्दतीिे आदरपूिाक आणि नितीमत्तापूिा.  जर तुम्िाला एखाद्या 
प्रनतस्पध्यााबद्दल संिेदिशील स्पधाात्मक माहितीबद्दल जािीि झाली जी अििधािािे झाली आिे , ,प्रदाि केली आिे 

ककंिा उघड झाली आिे     )असलेली नियोक्त्याबद्दल पूिीच्या कमाचारयाला दसुरया  गोपिीय ककंिा मालकीचा िक्क 

असलेली माहिती यांच्या समािेशासि  (तर अशा माहितीचा िापर करण्यापूिी ककंिा त्यािर कृती करण्यापूिी तुमच्या समूि 

ककंिा विभागीय कायदेशीर समुपदेशक ककंिा प्रादेमशक अिुपालि अधधकारी यांच्याकडूि मागादशाि प्राप्त करा.  

✓ व्यािसानयक िाटाघाटींच्या दरम्याि   ,इतर ककंिा प्रनतस्पध्याासि  त्रयस्थ  पक्षांसि चधचालेली ककंिा उघडी झालेली कोितीिी 
माहिती जी स्पधाा करण्यास ककंिा व्यििाराचे निधाारि करण्यास सक्तपिे आिचयक आिे त्या मयाादेपयात ठेिा . 

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/anti-retaliation-policy
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✓ लक्षात ठेवा की उद्योग संघटनांचे सदस्यत ्आणि उद्योग पररषदांमधील उपस्स्िती हे ववश्वासघात जोखीम दर्शववतात 
कारण ते परस्पर चचतंेच्या ववषयांवर चचाश करण्यासाठी प्रततस्पर्धी एकत्र आणतात. ववश्वासघात कायद्याचे उल्लंघन 
करू र्कणार्या अयोग्य संप्रेषण ककंवा समन्वयाचा देखावा टाळण्यासाठी आपण सभांमध्ये आणण कायशक्रमांना 
उपस्स्ित राहताना खूप काळजी घ्यावी. उद्योग संघटनांमध्ये भाग घेण्यापूवी, जर तुमचा सहभाग ववश्वासघात 
कायद्यांतगशत चचतंा वाढवू र्केल की नाही याबद्दल आपल्याला खात्री नसल्यास गट ककंवा प्रादेशर्क कायदेर्ीर 
सल्लामसलत ककंवा प्रादेशर्क अनुपालन अचर्धकारी यांच्यार्ी सल्लामसलत करा.  

✓ सावर्धचगरी बाळगा की एखाद्या प्रततस्पध्याशच्या सुववरे्धस भेट देिे ककंिा एखाद्या स्पर्धशकास Magna ल भटे देदेण्याचे 

आमंत्रि देिे म्हणजे ववश्वासघाताचे उल्लंघि िोऊ शकते .  सामील असलेल्यांनी या जोखमीबद्दल संवेदनर्ील आहे 
याची खात्री करुन घ्यावी आणण असा ववश्वासघात कायद्यांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी योग्य खबरदारी घेतली 
जाण्याची खबरदारी घ्यावी.. आपला गट आणि प्रादेशर्क कायदेशीर सल्ला ककंिा एखादी क्षते्रीय अिुपालि अधधकारी 
आवश्यक काळजी घेण्यास आपल्याला मदत करू र्कतात. 

✓ जर एखादा ववश्वासघात उल्लंघन होत असेल ककंवा स्पर्धशकाद्वारे स्पर्धाशत्मकपणे संवेदनर्ील माहहती सामातयक 
ककंवा ऑफर केली गेली असले तर, ताबडतोब व्यवस्िापन आणि/ककंिा आपला गट ककंिा प्रादेशर्क कायदेशीर 
सल्लागार ककंिा क्षेत्रीय अिुपालि अधधकारी यांिा कळवा. या पररस्स्ितीत कारवाई करण्यात आपल्यास असणारी 
कोणतीही उणीव अयोग्य आचरणात भाग घेणारी मानली जाऊ र्कत.े कराराच्या वाटाघाटी दरम्यान, इंडस्री 
असोशसएर्नच्या बैठकीत ककंवा पररषदेच्या वेळी ककंिा सामाश्जक ककंिा धमाादाय कायशक्रमासह, प्रततस्पध्याशबरोबर 
संप्रेषण होऊ र्कणार्या अर्ा कोणत्याही पररस्स्ितीवर हे लाग ूहोते. जर एखादा प्रततस्पर्धी एखाद्या विषयािर चचाा 
करतो ज्याचा आपण ववश्वास आहे की व्यावसातयकदृष्ट्या संवेदनर्ील असेल तर, आपण हे करणे आवश्यक आहे:  

▪ ववषयावर चचाश करणे त्वररत िांबवा 
▪  प्रनतस्पधाकािे ककंिा त्रयस्थ  पक्षािे आग्रि धरल्यास, संभाषि समाप्त करािे आणि Magna ला फाइलमध्ये 

ठेवण्यासाठी काय घडले यासंबंर्धी तपर्ीलांसह त्वररत आपल्या नो्सवर एक टीप तयार करा; 
▪  जर एखाद घटिा औपचाररक बैठकीत उद्भवल जसे की रेड असोशसएर्नच्या बैठकीत, बैठक त्वररत  सोडा  

आणि ववनंती करा की आपले प्रस्िान काही शमतनटांत लक्षात घ्यावे;आणि  

▪ प्रत्येक प्रकरणात, त्वररत घटनेची माहहती आपल्या गटाला ककंिा प्रादेशर्क कायदेशीर समुपदेर्नाला ककंवा 
प्रादेशर्क अनुपालन अचर्धकार्यास द्या. 

✓ िे लक्षात ठेिा की Magna ववश्वासघात उल्लंघनास बळी पडू र्कतात, उदाहरणािश, ववश्वासघात उल्लंघन करणार्या 
पुरवठादारांकडून वस्तंूचे खरेदीदार म्हणून. स्पर्धाशववरोर्धी कृतींचा बळी असल्याचे आपल्याला वाटत असल्यास आपण 
आपल्या गट ककंवा प्रादेशर्क कायदेशीर समुपदेर्कार् ककंिा क्षेत्रीय अनुपालन अचर्धकार्यांचा सल्ला घ्यावा. 

✓ ई-मेल  आणि  मजकूर, ककंवा इतर दस्तऐवज, चचाश आणण सावशजतनक ववर्धान े यासह आंतररक आणण बाह्य 
संप्रेषणांमर्धील तनष्टकाळज ककंिा चुकीची विधाि ेकरिे टाळा ज्यांचा ततृीय पक्  ,ककंिा  अववश्वासू  अधधकारी आणि 

न्यायालये चुकीचा अथा लावू शकतात. सिा संप्रेषण व्यािसानयक ठेिा आणि ववनोदाने प्रयत्न करणे ककंिा सैल ककंिा 
धचथाििी देिारी भाषा वापरणे टाळा.   

✓ विचिासरोधीशी संबंनघत कोित्यािी तपासात श्जथे Magna ककंिा आपल्या उद्योगातील इतर कोित्यािी कंपिीं गुंतलेल्या 
असतील त्या  ,कोि ता  ,या चौकचया सिा आलेल्या Magna  सं कॉपोरेट चारि आणि ममडीया संबंध यांिा संदमभात करा . .  

✓ तुमच्या समूि आणि विभागीय कायदेशीर समुपदेशक ककंिा प्रादेमशक अिुपालि अधधकारी ककंिा तुम्िाला अधधक 

सोईस्कर िाटल्यास Magna Hotline संपका  साधा . 
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▪ जर तुम्िाला तुमच्याकडूि ककंिा इतर कोित्यािी Magna कमाचार याकडूि ककंिा ततृीय पक्षाद्िारे विचिासरोधी 
कायद्याच्या कोित्यािी भंगाची ककंिा संभाव्य भंगाची जािीि झाल्यास : 

▪  त्रयस्थ पक्षाद्िारे   (पुराव्यासि आणि पुराव्यामशिाय  ) एखादी तिार प्राप्त झाल्यास की Magnaचे आचरि  ,  ककंिा 

आचरिा प्रस्तावित चा मागा  ,िे विचिासरोधी कायद्याचा भंग आिे ककंिा असू शकेल.  

▪ व्यािसानयक दृष्ट््या संिेदिशील असलेली कोितीिी माहिती सामानयक करण्यापूिी ककंिा प्रनतस्पध्यााद्िाद्िारे 

कोित्यािी चचेमध्ये प्रिेश करण्यापूिी श्जथे अशा कृतीच्या अिुधचतपिापेक्षा आणि /याबद्दल कायदेशीरपिा ककंिा 

असल्यास प्रचि तुम्िाला   :  

ग्रािक ककंिा पुरिठादाराबरोबर कोितािी करार करण्यापूिी स्पधाा कमी करू शकेल (उदािरिाथा, एक्सक्लुणझश्व्िटी करार, 
स्पधाा िसलेले करार ककंिा करार ज्या भौगोमलक प्रदेशांिर व्यापार केला जाऊ शकतो तेथे निबधं लादतात); 

▪ ताबडतोब आणि कोितीिी कृती करण्यापूिी  ,जर विचिासरोधी अधधकारयािे Magnaशी ककंिा तुमच्याशी व्यश्क्तशः  ,
विचिासरोधी तपास जो त्रयस्थ पक्षाशी संबंधधत आिे अशाच्या समािेशासि संपका  साधल्यास  ,आणि   

▪ ताबडतोब   ,कोि आणि तीिी कृती करण्यापूिी   ,तुम्िाला जर  विचिासरोधी बाबीबाबत कोित्यािी शंका ककंिा प्रचि 

असल्यास. 

 

कधीिी नािी ... 
× प्रनतस्पधी ककंिा यांच्याशी प्रत्यक्ष ककंिा अप्रत्यक्ष संपका    )त्रयस्थपक्षामागे, यामध्ये अमभकताा   ,ग्रािक ककंिा पुरिठादार  

िका करू) आिे समािेश यांचा,  स्प प्रकारे अिुधचत िा पररिाम ज्यांचा ककंिा उद्देश ज्याचा धाा रोखण्याचे संगिमत 

करण्यामध्ये आिे . 

× ककंिा  प्रनतस्पधाकाशी  ककंिा  इतर  कोित्यािी त्रयस्थ पक्षाशी करार करणे, एकत्र करण्याचा प्रयत्न करणे ककंवा करार 
करणे, ज्याचा प्रततस्पर्धाश प्रततबंचर्धत करणे ककंवा कमी करणे, 

▪ विकलेल्या मालांच्या ककंिा उत्पादिाच्या ककंमती निश्चचत करिे   ,िाढवििे  ,खरेदी ककंिा वििी  कमी ककंिा श्स्थर 
करिे , 

▪ इतर स्पधाात्मक अटी निश्चचत करिे जसे कीककंमतीची सूत्रे  ,सूट, माश्जाि ,कममश न्स आणि पत अटी 
▪ उत्पादि ककंिा विस्तारि मयााहदत करिे ककंिा उत्पादि क्षमता कमी करण्यास ककंिा मयााहदत करण्यास सिमती 

देिे  

▪ बोली मध्ये गैर िध घट करिे ककंिा बेकायदेशीर ररत्या बोली ककंिा निविदा कृतीमध्ये समन्ियि करिे . 

▪ कमाचार यांचे िेति, र्ायदे ककंिा िुकसाि भरपाईच्या इतर अटी निश्चचत करिे; 
▪ एकमेकांच्या कमाचार यांिा कामािर घेण्यापासूि पराितृ्त करिे; 
▪ बाजार  ,ग्रािक ,करिे िाटप यांचे प्रदेश भोगोमलक ककंिा पुरिठादार ककंिा   

▪ कोित्यािी ग्रािकाला ककंिा पुरिठादारािर बहिष्ट्कार टाकिे . 

× कोित्यािी प्रनतस्पधााकाशी कोित्यािी प्रकारे खालील प्रकारच्या स्पधाात्मकररत्या संिेदिशील माहिती बाबतीत   ,ते  
करिे संचारि अप्रत्यक्षररतीिे ककंिा प्रत्यक्ष असल्यामशिाय उपलब्ध ररत्या सािाजनिक आधीपासूिचे   

▪ ग्रािकांशी ककंिा पुरिठादारांशी ककिा सिासामान्य िाटाघाटी डािपेचासि मागील   ,भविष्ट्यातील ककंिा विद्यमाि 

िाटाघाटी 
▪ व्यापाराच्या मागील   ,भविष्ट्यातील ककंिा विद्यमाि  अटी  ,सूत्रे ककंमतीची यामध्ये  ,सूट  ,िटाि ककंिा देिे परत  ,माश्जाि  ,

िािीत मयााहदत तेिढ्याच मात्र आिे समािेश यांचा अटी पत आणि कममशिे  .  

▪ ककंमत माहिती; 
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▪ क्षमता  ,ककंिा उत्पादि  वििी योजिा आणि अंदाज , ककंिा 
▪ विपिि योजिा ककंिा संपादि ककंिा संयुक्त उद्यम योजिांसि धोरिात्मक योजिा; 
▪ मागील  ,पातळ्या साठा भविष्ट्यातील ककंिा विद्यमाि ,उत्पादि ,श्स्थत बाजार ककंिा डेटा वििी तकंवा ; 
▪ संशोधि आणि विकास (R&D) ककंिा इतर िाविन्यपूिा कियाकलाप. 

× प्रनतस्पध्याािा Magnaच्या भविष्ट्यातील योजिा उघड करिे   ,शकतो असू म्ििूि करार एक  जर प्रनतस्पध्याािे तशीच कृती 
केल्यास.  

× तवश्वासिोर्ीच्या िपासादिम्यान तवतनमयकांना तकंवा अने्वषकांना अडर्ळा आििे. (पहाटेचा हल्ला किण्यासाठी तकंवा 
िोर् वॉिंट चालतवण्यासाठी अतर्कृि घोषिा केलेल्या Magna सुतवरे्वि तजरे् दिातवले गेले आहे त्यासह) खोटी तकंवा 
चुकीची मातहिी प्रदान कििे तकंवा दस्तऐवज जे कोित्याही िपासिीशी संबंतर्ि असू शकिे िे नष्ट कििे तकंवा लपविे. 

 

अधधक माहितीसाठी : 
अधधक माहितीसाठी ककंिा सल्यासाठी : कृपया तुमच्या समूि ककंिा विभागीय कायदेशीर समुपदेशकाला ककंिा Magna 
अिुपालि अधधकारी ककंिा प्रादेमशक नितीमत्ता आणि मुख्य पालकाच्या प्रादेमशक मुख्य अधधकायााशी संपका  करा.  
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