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1 उद्दे श
जॉन्सन मॅथेचे (“जेएम”, “आमचे”, “आम्ही”, “आम्हाला”) लाचखोरी व भ्रष्टाचार (“एबीसी”) धोरण लाचलुचपि आणण भ्रष्टाचारासाठी आमचा शून्य

सहिष्िुता दृष्टीकोन स्थापन करते. हे धोरण जेएमच्या भेटवस्ि,ू आदरातिथ्य आणण धमाादाय दे णगी (“जीएच अँड सी”) या जागतिक धोरणासह
वाचले जावे.

आम्ही, आमचे कमाचारी आणण आमचे सहयोगी िि
ृ ीय पक्ष, आम्ही जागतिक स्िरावर काम करीि असलेल्या सवा दे शांमधील अनेक लाचखोरी आणण

भ्रष्टाचाराच्या (“एबीसी”) कायद्यांच्या अधीन आहोि, याि मयाादेमशवाय यू. के. लाचखोरी अधधतनयम 2010 (“यूकेबीए”) आणण यू. एस. ववदे शी
भ्रष्टाचार प्रथा अधधतनयम (“एफसीपीए”) यांचा समावेश आहे , हे दोन्ही कायदे जगाि कोठे ही केलेल्या कृिीस लागू होऊ शकिाि. एबीसी कायद्यांचे
उल्लंघन जगभरािील अंमलबजावणी प्राधधकरणांद्वारे अत्यंि गंभीरपणे हािाळले जािे आणण याचा पररणाम म्हणून जेएम आणण याि सामील

कोणत्याही व्यकिींना कठोर फौजदारी, ददवाणी आणण तनयामक दं ड ठोठावले जाऊ शकिाि. फौजदारी दं डा मधे मोठा आधथाक दं ड आणण िर
ु ं गवास
असू शकिो.

लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराि जेएमचा सहभाग ककं वा कधथि सहभागामुळे आमची प्रतिष्ठा लक्षणीय प्रमाणाि डागाळली जाऊ शकिे आणण आमच्या
कामगार, ग्राहक आणण आम्ही ज्या समुदायांि काम करिो त्या समुदायांमध्ये आम्ही स्थावपि केलेल्या ववश्वासाला िडा जाऊ शकिो.

आमच्या व्यावसातयक कायाांच्या स्वरपानुसार आम्हाला लाचखोरी आणण भ्रष्टाचाराच्या जोखमीस सामोरे जावे लागेल जी कमी केली जाणे आवश्यक

आहे . आमचे काया जगभराि पसरले आहे , ज्याि लाचखोरी व भ्रष्टाचाराच्या दृष्ष्टकोनािून उच्च-जोखीम असणाऱ्या दे शांचा आणण उद्योगांचा समावेश
आहे . शकयिा सरकारी अधधकाऱ्यांशी संवाद साधिाना वाढिे, ज्यामध्ये आम्ही सरकारी मालकीच्या संस्थांसोबि काम करण्याचाही समावेश आहे .

याव्यतिररकि, जेव्हा आम्ही िि
ु ि करिो, िेव्हा त्यांच्या कृिी ककं वा
ृ ीय पक्षाच्या मध्यस्थांना ("टीपीआय") आमच्या विीने काया करण्यास तनयक
संभाव्य गैरविान आम्हाला अशा कृिी ककं वा गैरविानाची मादहिी नसिानाही आमच्यावर उत्तरदातयत्व तनमााण कर शकिे.

िुम्ही या धोरणाचे, लागू असलेले सवा कायदे (स्थातनक एबीसी कायद्यांसह) आणण िुमच्या क्षेत्र ककं वा समूह कायाद्वारे लागू केलेल्या कोणत्याही
अतिररकि आवश्यकिांचे अनुपालन करणे आवश्यक आहे . जर या धोरणाच्या आवश्यकिा व िुमचे क्षेत्र ककं वा समूह कायाचे धोरण आणण स्थातनक
कायद्यांमध्ये जर ववरोधाभास असेल िर िुम्ही सवााि कठोर आवश्यकिांचे अनुपालन करणे आवश्यक आहे .
या धोरिाचा आढािा घेताना, तुम्िी कलम 11 मध्ये नमूद केलेल्या व्याखयाांचा सांदर्भ घ्यािा.
जॉन्सन मॅथे पीएलसीचे संचालक मंडळ आणण त्यांची समूह व्यवस्थापन सममिी (“जीएमसी”) या धोरणाशी आणण िुम्ही त्याचे पालन करिांना पादठं बा
दे ण्यास पूणप
ा णे वचनबद्ध आहे ि.

2 उपयुक्तता/ व्याप्ती
या धोरिात काय समाविष्ट आिे ?
हे धोरण लाचखोरी आणण भ्रष्टाचाराि सहभागी होणे टाळण्यासाठी िम
ु च्यासाठी आवश्यक असलेले मसद्धांि आणण आवश्यकिांचे तनधाारण करिे.
लाचखोरीमध्ये कुणाही व्यकिीला त्याचे काम करण्यासाठी ककं वा करवून घेण्यासाठी अयोग्य कृिी करण्यास ककं वा कुणालािरी प्रभाववि करण्यास
आममष ककं वा पुरस्कार म्हणून पैसे, मूल्यवान वस्िू ककं वा इिर कशाचाही प्रस्िाव दे णे, ववनंिी करणे ककं वा पैसे घेणे यांचा समावेश होिो. लाचखोरीच्या

जोखमीचे मल्
ू यांकन करण्याच्या उद्दे शाने “एक अयोग्य कृती” म्हणन
ू सामान्यपणे कुणीिरी असे काया ककं वा कृिी करण्याकडे (ककं वा करण्याि
अयशस्वी राहणे) तनदे श केला जािो जी बेकायदे शीर, अनैतिक, चुकीच्या उद्दे शाने ककं वा ववश्वासभंगाच्या स्वरपाि केली जािे. लाचेला काही वेळा
“कककबॅकस” सुद्धा म्हटले जािे. “मूल्य असलेले कािीिी” ज्याि मयाादेमशवाय खालील गोष्टींचा समावेश आहे :
•

भेटवस्िू (रोखीच्या समिुल्य जसे की भेटवस्िू काडा ककं वा व्हाउचर)

•

अनुकूल व्यावसातयक व्यवस्था (उदा. अनुकूल करार)

•

आतिथ्य, जसे की जेवण, हॉटे लमध्ये मक
ु काम, तिककटे ककं वा क्रीडा ककं वा सांस्कृतिक कायाक्रमांना आमंत्रणे

•

इिर प्रमोशनल खचा (जसे की प्रवास आणण तनवास खचा)
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•

प्राप्िकत्याास मूल्य असणारी मेहेरनजर (जसे की नोकरीचा प्रस्िाव, थेट सहभागी पक्षासाठी ककं वा पक्षाच्या एखाद्या नािेवाईकासाठी
कायाानुभव ककं वा इंटनामशपचा प्रस्िाव)

•

कंपनी सेवा, सुववधा ककं वा मालमत्तेचा ववनामूल्य वापर

•

राजकीय योगदाने

•

धमाादाय दे णग्या

भ्रष्टाचार म्हणजे खासगी फायद्यासाठी सरकारी कायाालय ककं वा अधधकारांचा गैरवापर ककं वा व्यवसायाच्या संबंधाि खाजगी अधधकारांचा गैरवापर
होय. भ्रष्टाचार अनेक स्वरपाि असू शकिो जसे की फसवणूक, खंडणी, लाचखोरी ककं वा सुववधांचे पेमेंट इ.
सुविधाांच्या पेमेंटला कधी कधी "ग्रीस पेमेंट" म्हणूनही ओळखले जािे, जे असे अनधधकृि पेमेंट ककं वा भेटवस्िू असिाि जे एखाद्या सरकारी
अधधकाऱ्याकडून अवववेकी सरकारी कृिी ककं वा प्रकक्रया वेगाने ककं वा सुववधाजनक पद्धिीने करवून घेण्यासाठी ददले जािे. या सरकारी कृिी ककं वा

प्रकक्रयेि मयाादेमशवाय परवाने ककं वा परवानग्या दे णे, वेळापत्रकांचे तनयोजन आणण माल लोड / अनलोड करण्यासह इिर अनेक गोष्टींचा समावेश
होिो.

िे धोरि कोिास लागू िोते?
हे धोरण आमच्यासाठी स्थायी ककं वा िात्परु त्या ित्वावर काम करणाऱ्या प्रत्येकावर लागू होिे, मग अन्यथा तनददा ष्ट केल्यामशवाय िे आमच्या
कोणत्याही समूह व्यवसायाि, जगभराि कुठे ही काम करि असिील, याि सवा कमाचारी, ठे केदार आणण िात्पुरिा कमाचारी वगा (एकत्रत्रिपणे,
“कामगार”) यांचा समावेश आहे .

आमच्या विीने काम करणाऱ्या ककं वा जेएमला सेवा प्रदान करणाऱ्या सवा व्यकिी, व्यकिींचे समह
ू आणण संस्थांना आमच्या कामगारांप्रमाणेच नैतिक
मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे , ज्याि मयाादेमशवाय एजेंट, वविरक, पुनववाक्रेिे, वाहिूक पुरवठादार आणण सरकारी मध्यस्थ (एकत्रत्रिपणे,
“टीपीआय”) यांचा समावेश होिो.

3 धोरि
हे धोरण लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराविषयी आमची शून्य-सहिष्िुता दशभविते. िुम्ही सवा वेळ आणण िुमच्या कायााच्या सवा बाबींमध्ये खाली ददलेल्या
तनयमांचे पालन करणे आवश्यक आहे .

हे धोरण प्रत्येक संभाव्य लाचखोरी आणण भ्रष्टाचाराच्या जोखमीसाठी पररपूणा मागादशान प्रदान करीि नाही. लाचखोरी व भ्रष्टाचाराच्या जोखमीबाबि
सावध राहणे, आपल्या लाइन मॅनज
े रला या जोखमींववषयी मादहिी प्रदान करणे आणण आवश्यकिेनस
ु ार कायदे शीर टीम ककं वा समह
ू नीतिशास्त्र आणण
अनुपालन (“जीई आणण सी”) यांचक
े डून पुढील मागादशान घेणे ही तुमची जबाबदारी आहे .

A. लाचखोरी विरोधी सामान्य प्रवतबंध
िुम्ही कोित्यािी सांस्था ककां िा व्यक्तीला प्रत्यक्ष ककां िा अप्रत्यक्षररत्या (जसे की टीपीआय द्िारे ) लाच दे णे, घेणे, मागणे ककं वा स्वीकारण्याचा प्रस्िाव
मळ
ु ीच दे ऊ नये.

B. सरकारी अवधकाऱ यांना लाच दे ण्याविरूद्ध प्रवतबंध
सवा पररष्स्थिीि लाच दे णे पूणप
ा णे तनवषद्ध आहे परं िु सरकारी अधधकाऱयाांशी होणाऱ्या संवादादरम्यान लाचखोरीचा धोका वाढिो. सरकारी
अधधकाऱ्यांमध्ये मयाादेमशवाय पुढील लोकांचा समावेश होिो:
•

कोणत्याही राष्रीय, स्थातनक ककं वा महानगरपामलका सरकारमध्ये (उदा. ववधायक, प्रशासकीय ककं वा अन्यथा) ककं वा कोणत्याही तनयामक
एजन्सीमध्ये, ववतनमय ककं वा मलष्स्टं ग प्राधधकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचे पदावर असलेले व्यकिी (तनवडलेले ककं वा तनयुकि असेल);

•

कोणत्याही राष्रीय, स्थातनक ककं वा महानगरपामलका सरकारच्या कोणत्याही शाखेि ककं वा सावाजतनक प्राधधकरणासाठी ककं वा त्यांच्याविीने
सावाजतनक काया करणारे लोक;

•

कोणत्याही राज्याच्या मालकीच्या संस्थेचे अधधकारी, कमाचारी ककं वा प्रतितनधी (“एसओई”);
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•

कोणत्याही सरकारी आंिरराष्रीय संस्था ककं वा गैर-सरकारी संस्थांचे (“एनजीओ”) अधधकारी, कमाचारी ककं वा प्रतितनधी;

•

कोणत्याही न्यायालयीन अधधकार क्षमिेमध्ये काम करणाऱ्या व्यकिी; आणण

•

कोणत्याही राजकीय पक्षाचे राजकारणी, राजकीय उमेदवार ककं वा कमाचारी.

C. सुविधांचे पे मेंट करणे
िम्
ु ही कोित्यािी प्रकारच्या सवु िधाांचे पेमेंट करू नये, मग प्रत्यक्ष असो ककं वा अप्रत्यक्षररत्या (म्हणजेच दस
ु री व्यकिी ककं वा कंपनीद्वारे ), जरी िी

एखाद्या ववमशष्ट दे शाि सामान्य व्यावसातयक प्रथा असली िरीही. जर एखाद्या सरकारी अधधकाऱ्याने िुम्हाला सुववधांचे पेमेंट करण्यास सांधगिले
िर िुम्ही या धोरणाच्या अनुषंगाने त्याबाबि अहवाल दे णे आवश्यक आहे .

D. भेटिस्तू, आदरावतथ्य आवण धमाादाय दे णगी धोरणाच्या अनुपालनाची आिश्यकता
िम्
ु ही ज्या सवा र्ेटिस्त,ू आदराततथ्य ककं वा धमाभदाय दे िग्या दे िा ककं वा प्राप्ि करिा त्या सवाांसाठी या धोरणाचे आणण जेएमच्या जीएच आणण सी
धोरणाचे (आणण कोणिेही लागू स्थातनक धोरण पररमशष्ट) पालन करणे आवश्यक आहे .

E. राजकीय योगदानांविरूद्ध प्रवतबंध
जर जीएमसीने स्पष्टपणे अधग्रम स्वरपाि व मलणखि स्वरपाि अधधकृि केले नसेल िर िुम्ही जेएमच्या तनधीचा वापर राजकीय दे णग्यांसाठी मुळीच

कर नये. राजकीय योगदानांमध्ये मयाादेमशवाय राजकीय उमेदवार, राजकीय पक्ष ककं वा राजकीय पक्ष / कृिी सममत्यांना ददली जाणारी योगदाने
समाववष्ट आहे ि. िम
ु ची दे णगी ककं वा योगदान हे राजकीय योगदान आहे ककं वा नाही याबद्दल िम्
ु हाला खात्री नसल्यास िम्
ु ही कायदे शीर टीमचा ककं वा
जीई आणण सीचा सल्ला घ्यावा.

F. टीपीआयसोबत सहभागी होताना आवण पे मेंट करतानाच्या आिश्यकता
जेएमचे प्रतितनधीत्व करण्यास ककं वा त्यांना ककं वा त्यांच्या विीने सेवा प्रदान करण्यास तनयुकि केलेल्या टीपीआयच्या लाचखोरी व भ्रष्टाचाराच्या
जोखमींचे िम्
ु ही नेहमी मल्
ू यांकन करणे आवश्यक आहे आणण आपल्या लाइन व्यवस्थापकाला या जोखमींची मादहिी प्रदान करणे आवश्यक आहे . जर

टीपीआय जेएमच्या सहभागी उच्च-जोखीम िि
ृ ीय पक्ष मध्यस्थ प्रकक्रया (2017) ककं वा िि
ृ ीय पक्ष मध्यस्थ जोखीम पुनरावलोकन (2014) च्या
कायाक्षेत्राि येि असेल िर लागू प्रकक्रयेच्या आवश्यकिांचे पालन करणे आवश्यक आहे .

G. िास्तविक वकंिा संशवयत उल़ लं घने वकंिा धोक्याच्या शक्यता (रे ड फ्लॅ ग्ज) विषयी अहिाल दे ण्याची
आिश्यकता
i.

तम्
ु िी या धोरिाच्या ज्ञात ककां िा सांशतयत उल्लांघनाांचा अििाल दे िे आिश्यक आिे .

जर िम्
ु हाला या धोरणाचे उल्लंघन आढळले, त्याबद्दल मादहिी ममळाली ककं वा अशा उल्लंघनाचा संशय असेल ककं वा अन्यथा त्यामळ
ु े जेएमवर
लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराचा आळ येणार असेल िर त्याववषयी िुम्ही कायदे शीर टीम, जीई आणण सी ककं वा स्पीक अप प्रकक्रयेद्वारे जेएमला सूधचि
करणे आवश्यक आहे .

लाचखोरी आणण भ्रष्टाचाराच्या धोकयाच्या सूचनांची (रे ड फ्लॅ ग्ज) एक अपररपूणा यादी पररमशष्ट 1 मध्ये ददलेली आहे .
ii.

तत
ृ ीय पक्षाचा समािेश असलेल्या लाचखोरी ककां िा भ्रष्टाचाराच्या धोक्याच्या सूचनाांचा (रे ड फ्लॅ ग्ज) तुम्िी अििाल दे िे आिश्यक आिे .

िि
ृ ीय पक्षासोबि सहभागादरम्यान (ककं वा प्रस्िाववि संबंधादरम्यान) उद्भवणाऱ्या कोणत्याही धोकयाच्या सूचनांववषयी (रे ड फ्लॅ ग्ज) िुम्हाला मादहिी

ममळाल्याबरोबर िुम्ही कायदे शीर टीमला अहवाल दे णे आवश्यक आहे . लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराच्या शंकेमुळे िि
ृ ीय पक्षासोबि काम न करण्याचा
(ककं वा काम करणे जारी ठे वण्याचा) तनणाय घेिल्यास कायदे शीर टीमने जीई आणण सीला िसे कळववणे आवश्यक आहे जेणेकरुन जेएम ग्रुपच्या
रष्जस्टर / वॉचमलस्टमध्ये तनणाय नोंदववला जाऊ शकेल.

4 अपिाद
स्पष्ट िानीच्या प्रसांगी केलेले पेमेंट

लाचखोरी व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक धोरण (जागतिक) आवत्त
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जेव्हा िुम्हाला ककं वा इिर कामगाराला हानी पोहोचण्याची स्पष्ट शकयिा ददसिे जसे की जर पेमेंट केले नाही िर प्राण, स्वािंत्र्य गमावले जाऊ

शकिे ककं वा वैयष्किक दख
ु ापि होऊ शकिे, िर अशा अपवादात्मक प्रसंगी ज्याि अन्यथा पेमेंट केल्यास या धोरणाचे उल्लंघन झाले असिे िेव्हा

पेमेंट करणे. या धोरणाच्या अपवादाच्या अनष
ु ंगाने जर िम्
ु ही कोणिीही कृिी करण्यापव
ू ी (कोणिेही पेमेंट करण्यासह) कायदे शीर टीम ककं वा जीई

आणण सीला सूधचि करण्यास सक्षम नसल्यास त्यानंिर शकय असेल िेवढ्या लवकर (आपल्या लाइन व्यवस्थापकासह ममळून) त्यांना सूधचि केले
पादहजे, या धोरणाच्या अनुषंगाने कोणत्याही व्यवहाराचे दस्िऐवजीकरण केले पादहजे आणण कोणिेही संबंधधि पेमेंट खािी, लेखापुस्िके आणण
रे कॉडामध्ये अचूक नोंदवले गेले आहे याची खात्री केली पादहजे.
या धोरिाला इतर कोितेिी अपिाद नािीत.

5 दातयत्िे आणि जबाबदाऱया
दावयत्वे
या धोरणाच्या अनुपालनाचे संपूणा दातयत्व चीफ एक्क्िक्युहटव्िकडे आिे .
जीएमसीचा प्रत्येक सदस्य त्याच्या/तिच्या क्षेत्र ककं वा समूह कायााच्या संदभााि एबीसी अनुपालनासाठी उत्तरदायी आहे आणण त्याचे प्रदशान करण्यास
सक्षम असणे आवश्यक आहे . यामध्ये खालील गोष्टी सतु नष्श्चि करणे समाववष्ट आहे ेः
•

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास आणण अनप
ु ालनाची खात्री करण्यास क्षेत्र / समह
ू कायाामध्ये परु े शी संसाधने आणण कमाचारी उपलब्ध
आहे ि आणण योग्य यंत्रणा आणण सूचना प्रणाली कायारि आहे ;

•

क्षेत्र / समूह काया अचूक आणण संपूणा आधथाक नोंदी ठे वि आहे ;

•

क्षेत्र / समूह कायााशी संबंधधि कामगारांना संपूणा तनयुकि एबीसी प्रमशक्षण ददले जाि आहे ;

•

एबीसी जोखमी सोडववण्यासाठी यथायोग्य व कायाात्मक तनयंत्रणे क्षेत्र / समह
ू कायाािील संबंधधि कामगारांनी समजली आहे ि आणण लागू
केली आहे ि;

•

अनुपालनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी जेएमच्या प्रणाली आणण प्रकक्रयांची तनयममिपणे क्षेत्र / समूह कायाामध्ये चाचणी घेिली जािे.

क्षेत्र / समूह कायााच्या आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आणण या धोरणासाठी त्यांच्या दातयत्वाच्या अंमलबजावणीि मदिीसाठी जीएमसीचा
प्रत्येक सदस्य प्रतितनधीची नेमणूक कर शकिो.

जबाबदाऱ्या
सिभ कामगार (संरक्षणाची पदहली फळी)
•

हे धोरण वाचिील आणण ववनंिी केली असेल िेथे कोणिेही संबंधधि एबीसी प्रमशक्षण पूणा करिील; आणण

•

या धोरणानुसार एबीसी शंका आणण प्रश्न उपष्स्थि करिील.

सिभ सांबांधधत कमभचारी (संरक्षणाची पदहली फळी)
•

या धोरणाि, प्रस्थावपि मसद्धांि आणण आवश्यकिांना अनस
ु रनच िि
ृ ीय पक्षांशी संबंध ठे वले जािील याची खात्री करिील;

•

या धोरणाच्या अनुषंगाने लाचखोरी व भ्रष्टाचाराववषयी सूचना नोंदविील; आणण

•

हे धोरण लागू करणाऱ्या कोणत्याही ववमशष्ट क्षेत्र / समूह काया प्रकक्रयेचे, कोणत्याही स्थातनक पूरक धोरणाचे आणण अतिररकि स्थातनक
कायदे शीर आवश्यकिांचे पालन करिील.

प्रत्येक क्षेत्र/सांबांधधत समूि कायभ (संरक्षणाची दस
ु री फळी)
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•

क्षेत्र/समूह कायाामधील सवा संबंधधि कामगारांची ओळख पटविे;

•

क्षेत्र / समूह कायाासोबि धोरण एकरप करिे, क्षेत्र / समूह कायाामधील सवा संबंधधि कामगारांनी कोणिेही अपेक्षक्षि एबीसी प्रमशक्षण पूणा
केले आहे आणण कमीिकमी पाच वषाांच्या कालावधीसाठी सध्याचा प्रमशक्षण रे कॉडा राखले आहे हे सुतनष्श्चि करिे;

•

लाचखोरी आणण भ्रष्टाचारामध्ये जेएमचा सहभाग रोखण्यासाठी कोणिीही लागू सावधधगरी आणण आधथाक तनयंत्रणे ियार करिे /
संयोष्जि करिे;

•

टीपीआयला केल्या जाणाऱ्या पेमेंटची तनगराणी करणारे योग्य आंिररक तनयंत्रण राखिे;

•

लेखापस्
ु िके, रे कॉडा आणण खािी अचक
ू राखिे; आणण

•

लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराच्या कारणास्िव नाकारलेल्या िि
ृ ीय पक्षांववषयी जीई आणण सीला सधू चि करिे.

प्रत्येक क्षेत्र / कायभ जीसी
•

या धोरणाची अंमलबजावणी योग्यिा आणण आवश्यकिांववषयी सल्ला दे िे;

•

या धोरणाच्या अंमलबजावणीमळ
ु े उद्भवलेल्या कोणत्याही प्रश्न ककं वा समस्येववषयी आवश्यकिेनस
ु ार जीई आणण सी ला कळविे;

•

क्षेत्र / कायाािील सवा संबंधधि कमाचाऱ्यांना वेत्रबनारद्वारे ककं वा प्रत्यक्ष एबीसी प्रमशक्षण प्रदान करण्यास समन्वय साधिे;

•

या धोरणाववषयी संबंधधि कामगारांना प्रमशक्षक्षि करिे जेणेकरन त्यांना गरजेप्रमाणे एबीसी जोखीम आणण या धोरणाच्या आवश्यकिांची
जाणीव असेल; आणण

•

वेत्रबनार ककं वा प्रत्यक्ष प्रदान केलेल्या सवा जीएच आणण सी प्रमशक्षणाचे कमीिकमी पाच वषाांच्या कालावधीसाठी रे कॉडा ठे विे.

या धोरणांिगाि आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्र / काया जीसी प्रतितनधींची नेमणक
ू कर शकिाि.
समि
ू प्रमख
ु , नीततशास्त्र आणि अनप
ु ालन (संरक्षणाची दस
ु री फळी)
•

जेएमला आणण त्यांच्या संबंधधि कमाचाऱ्यांना या धोरणांिगाि आणण लागू एबीसी कायद्यानुसार त्यांची दातयत्वे काय आहे ि हे सूधचि
करिो आणण सल्ला दे िो;

•

या धोरणाचे आणण लागू असलेल्या एबीसी कायद्याचे पालन करण्यावर दे खरे ख ठे विो;

•

एबीसी प्रमशक्षण सादहत्य ियार करिो आणण कायम ठे विो आणण संबंधधि कामगारांना प्रमशक्षण उपलब्ध असल्याचे सतु नष्श्चि करिो;

•

प्रदान केलेल्या सवा ऑनलाईन एबीसी प्रमशक्षणाचे ककमान पाच वषाांच्या कालावधीसाठी रे कॉडा ठे विो;

•

जेएमचा एबीसी अनप
ु ालन कायाक्रम लागू करिो आणण त्याचे व्यवस्थापन करिो;

•

लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराच्या कारणास्िव नाकारलेल्या िि
ू रष्जस्टर/वॉचमलस्ट बनवन
ू ठे विो;
ृ ीय पक्षांचे समह

•

कायदे शीर जोखीम सममिीने मंजरू केलेल्या उच्च-जोखीम टीपीआयचे समह
ू रष्जस्टर ठे विो; आणण

•

जेएम सामील असण्याची संभावना असू शकणाऱ्या लाचखोरी आणण भ्रष्टाचार प्रकरणांचे अन्वेषण करण्याचे काम करि असणाऱ्या
कोणत्याही संबंधधि अधधकार यंत्रणेसाठी अंिगाि संपका त्रबद
ं ू म्हणन
ू काम करिो.

या धोरणांिगाि आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी समह
ू प्रमख
ु , तनिीमत्ता व अनप
ु ालन कदाधचि प्रतितनधींची नेमणक
ू कर शकिाि.
जेएम कॉपोरे ट िमी आणि जोखीम (संरक्षणाची तिसरी फळी)
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•

पदहल्या व दस
ु ऱ्या या दोन्ही संरक्षण फळ्यािील प्रकक्रयांची व तनयंत्रणांची रचना आणण पररणामकारकिा यावर लक्ष ठे विो आणण जीएमसी
व जेएम पीएलसी संचालक मंडळ यांना आश्वासन प्रदान करिो.

6 मित्त्िाची तनयांत्रिे
प्रमुख जोखीम

प्रमुख तनयांत्रिे

ग्राहकांना, संभाव्य ग्राहकांना आणण / ककं वा सरकारी

प्रशशक्षि

अधधकाऱ्यांना अनुकूलिा ममळवण्यासाठी आणण / ककं वा तनणाय
घेण्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पेमेंट ककं वा

•

सवा संबंधधि कामगारांनी तनयिकामलक प्रत्यक्ष /
वेत्रबनार प्रमशक्षणासदहि वावषाक ऑनलाइन एबीसी

मूल्यवान वस्िूंची िरिूद.

जागरकिा प्रमशक्षण घेणे आवश्यक आहे ज्याि ववमशष्ट
संदभााि एबीसी जोखमी आणण या धोरणाचे व जीएस
आणण सीचे मसद्धांि सामावलेले आहे .
•

प्रत्येक क्षेत्र / समूह काया प्रमशक्षणाच्या अचूक नोंदी
ठे विे.

एस्केलेशन प्रोसेस (िरच्या स्तरािर नेण्याची प्रकक्रया)
कोणत्याही टप्प्यावर कामगारांनी लाचखोरी व भ्रष्टाचाराच्या
धोकयाच्या शकयिा (रे ड फ्लॅ ग्ज) ओळखल्या असल्यास क्षेत्र
आणण समह
ू कायााि प्रस्थावपि आणण दस्िऐवजीकृि एस्केलेशन
प्रोसेस (वरच्या स्िरावर नेण्याची प्रकक्रया) आहे .
जीएच आणि सी धोरि
जीएच आणण सी ची िरिूद, आश्वासन आणण प्राप्िीच्या संदभााि
जीएच आणण सी धोरणाि ववमशष्ट मंजुरी आणण रे कॉर्डांग
आवश्यकिा समाववष्ट आहे .
जेएमसाठी व्यवसाय ममळवण्यासाठी अनुकूल तनणायासाठी व

तनणाय प्रकक्रयेला प्रभाववि करण्यासाठी सरकारी अधधकारी आणण
इिर संभाव्य ग्राहकांना टीपीआय पेमेंट करिाि.

सािधधगरी
जॉन्सन मॅथे ग्रुप - उच्च-जोखमीच्या िि
ृ ीय-पक्ष मध्यस्थांसोबि
सहभाग (2017) आणण 2014 िि
ृ ीय पक्ष मध्यस्थ जोखीम

पुनरावलोकनाच्या अनुषंगाने जारी दे खरे खीच्या अधीन राहून योग्य
प्रिीक्षा कालावधी, सावधधगरी आणण दे खरे खीिंगि
ा टीपीआय
असणे आवश्यक आहे .
पूवी लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराच्या शंकांमळ
ु े नाकारले गेलेले
टीपीआय नंिर नाकारल्याची मादहिी नसल्याने जेएमसोबि
पुन्हा कायारि होिाि.

िॉचशलस्ट ठे िा
कायदे शीर टीमच्या सदस्यांनी लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराच्या
शंकांमळ
ु े नाकारलेल्या टीपीआयववषयी जीई आणण सीला कळववणे
आवश्यक आहे जेणेकरन त्यांना समूह नोंदणी / वॉचमलस्टमध्ये

समाववष्ट करिा येईल, टीपीआयसोबि कायारि होण्यापूवी यांचा
संदभा घेणे आवश्यक आहे .
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जेएम तनधींचा वापर लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराशी संबंधधि
कारणांसाठी केला जािो.

जेएमच्या ककमान आधथभक तनयांत्रिाांचे पालन
ववत्त ववभागाने ककमान आधथाक तनयंत्रण मानकाचे पालन केलेच
पादहजे व ववत्त ववभागािील संबंधधि कमाचाऱ्यांनी जेएमच्या
ककमान आधथाक तनयंत्रणाि ददलेल्या आधथाक तनयंत्रणांचे पालन
केले पादहजे

7 उल्लांघनाांचे पररिाम
उल्लांघनाचे पररिाम
या धोरणाचे (ज्याि मॅन्यअ
ु ल समाववष्ट आहे ) आणण कोणत्याही लागू स्थातनक पररमशष्टाचे पालन करण्याि असफल ठरल्यास हा मशस्िभंगाचा गन्
ु हा

असेल आणण याचा पररणाम मशस्िभंगात्मक कारवाईि, ज्याि कामावरन काढून टाकणे समाववष्ट आहे , होऊ शकिो. गंभीर प्रकरणाि, कमाचाऱ्यांकडून

करण्याि आलेले उल्लंघन गुन्हे गारी अपराध ठर शकिो आणण याचे पयावसान कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेद्वारा त्या कमाचाऱ्याववरुद्ध आणण/ककं वा
जेएम ववरुद्ध कारवाई करण्याि होऊ शकिे.

शांका उपक्स्थत करिे
या धोरणाच्या कोणत्याही प्रत्यक्ष, आरोवपि ककं वा संशतयि उल्लंघनाबद्दलच्या शंका, जॉन्सन मॅथे ग्रूप स्पीक अप धोरण 2016 मध्ये वणान
केल्याप्रमाणे अनेक माध्यमािून उपष्स्थि करिा येिाि, िी माध्यमे खालीलप्रमाणे आहे :
•

िुमचे लाइन व्यवस्थापक ककं वा एचआर व्यवस्थापक;

•

समूहाच्या कायदे शीर ककं वा समूहाच्या तनिीमत्ता आणण अनुपालन टीमचा कोणिाही सदस्य;

•

द स्पीक अप लाइन; ककं वा

•

तननावी ईमेल.

धचंिा उपष्स्थि केल्यामुळे ककं वा िपासाि साहाय्य केल्यामळ
ु े , बदला ककं वा एखाद्याच्या ववरुद्ध भेदभावाच्या कोणत्याही दाव्यांना जेएम अतिशय

गंभीरपणे घेिे. जे व्यकि करन योग्य कृिी करिाि त्यांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असेल िेथे, आम्ही अनुशासनात्मक कारवाई करन बदला
घेण्याचे प्रकरण हािाळिो.

अन्िेषिे
या धोरणाच्या उल्लंघनाशी संबंधधि कोणत्याही शंकांचे अन्वेषण व आवश्यक समन्वय हा समह
ू प्रमख
ु , नीतिमिा व पालन (Group Head, Ethics

& Compliance) यांच्याकडून करण्याि येईल, िे जनरल कौष्न्सल आणण कंपनी सधचव (General Counsel & Company Secretary) यांना
ररपोटा करिील.

8 सांदर्भ
आचारसंदहिा: योग्य कृिी करणे
दहिसंबंधांचे संघषा मागादशान
उच्च-जोखमीच्या िि
ृ ीय-पक्ष मध्यस्थांसोबि सहभाग (2017)
आधथाक गुन्हे ववषयक धोरण (Financial Crime Policy)
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भेटवस्िू, आदरातिथ्य आणण धमाादाय दे णगी धोरण
िि
ृ ीय पक्ष मध्यस्थ जोखीम पुनरावलोकन (2014)

9 धोरिाचा मालक
या धोरणाची मालकी जनरल कौष्न्सल आणण कंपनी सधचवांकडे आहे .

10

दस्तऐिज तनयांत्रि (Document Control)

दस्तऐिज तनयांत्रि (Document
Control)
आित्त
ृ ी क्रमाांक

2.0

सांदर्भ

लागू नाही

मांजुरी मांडळ

एक जेएम धोरण सममिी

जारी करण्याची तारीख

20 फेब्रुवारी 2020

समाप्ती हदनाांक (लागू असल्यास)

लागू नाही

धोरि लेखक

ररबेका कोलमन

िगीकरि

अंिगाि

उजळिी इततिास
आित्त
ृ ी क्रमाांक

11
लाचखोरी

प्रकाशनाची तारीख

बदलाांचा साराांश

व्याखया
एखाद्या अयोग्य कृत्यासाठी आममष ककं वा बक्षक्षस म्हणन
ू पैसे ककं वा मल्
ू य असलेले काहीही दे णे ककं वा घेण.े
“मूल्य असलेले काहीही” ज्याि मयाादेमशवाय खालील गोष्टींचा समावेश आहे :
•

भेटवस्िू (रोखीच्या समिुल्य जसे की भेटवस्िू काडा)

•

अनुकूल करार

•

आतिथ्य, जसे की जेवण, हॉटे लमध्ये मुककाम, तिककटे ककं वा क्रीडा ककं वा सांस्कृतिक कायाक्रमांना
आमंत्रणे

•

इिर प्रोमोशनल खचा (जसे की प्रवास आणण तनवास खचा)

•

प्राप्िकत्याास मूल्य असणारी मेहेरनजर (जसे की थेट सहभागी पक्षासाठी ककं वा पक्षाच्या एखाद्या
नािेवाईकासाठी नोकरीचा प्रस्िाव)

•

कंपनी सेवा, सुववधा ककं वा मालमत्तेचा ववनामूल्य वापर

•

राजकीय योगदाने

•

धमाादाय दे णग्या
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धमाभदाय दे िगी

आधथाक ककं वा गैर-आधथाक भेटवस्िूंच्या स्वरपाि ऐष्च्िक परोपकारी योगदाने आणण अव्यावसातयक
प्रायोजकत्व, ज्यासाठी कोणिेही परिावा पेमेंट ककं वा सेवा अपेक्षक्षि नसिे ककं वा केलेली नसिे.

भ्रष्टाचार

खासगी फायद्यासाठी सरकारी कायाालय ककं वा अधधकारांचा गैरवापर ककं वा व्यवसायाच्या संबंधाि खाजगी
अधधकारांचा गैरवापर. भ्रष्टाचार अनेक स्वरपाि असू शकिो जसे की फसवणूक, खंडणी, सुववधांचे पेमेंट
ककं वा लाचखोरी.

एस्केलेशन प्रोसेस (िरच्या स्तरािर
नेण्याची प्रकक्रया)

जर लाचखोरी ककं वा भ्रष्टाचाराच्या शंका ककं वा रे ड फ्लॅ ग्ज ओळखले असल्यास या धोरणाि नमद
ू
केल्यानस
ु ार त्याववषयी सधू चि केले जाणे आवश्यक आहे . संशतयि ककं वा धोकयाच्या शकयिांचे (रे ड फ्लॅ ग्ज)
मूल्यांकन केले जाईल आणण जेथे योग्य असेल िेथे अन्वेषण केले जाईल.

सुविधाांचे पेमेंट

अनधधकृि पेमेंट ककं वा भेटवस्िू असिाि जे एखाद्या सरकारी अधधकाऱ्याकडून आवश्यक सरकारी कृिी
ककं वा प्रकक्रया वेगाने ककं वा सुववधाजनक पद्धिीने करवून घेण्यासाठी ददले जािे. या सरकारी कृिी ककं वा

प्रकक्रयेि मयाादेमशवाय परवाने ककं वा परवानग्या दे णे, वेळापत्रकांचे तनयोजन आणण माल लोड / अनलोड
करण्यासह इिर अनेक गोष्टींचा समावेश होिो.
र्ेटिस्तू

सवा उत्पादने, सेवा, रोख ककं वा रोखीचे समकक्ष (जसे की चेक, रॅ व्हलर चेकस, धगफ्ट कार्डास, व्हाउचसा,
कजा आणण शेअसा) आणण सवा व्यवसाय सौजन्ये, ग्रॅच्युइटीज, सूट, अनुकूलिा आणण इिर कोणत्याही
मूल्यवान वस्िू - नाममात्र असल्या िरीही - ज्यासाठी प्राप्िकिाा उधचि मूल्य प्रदान करीि नाही.

जीएमसी

समूह व्यवस्थापन सममिी.

समूि कायभ

लाचखोरी आणण भ्रष्टाचाराला सामोरे जाण्यासाठी संभाव्य वाढीव जोखमीसह समूह काया, ज्याि
मयाादेमशवाय खालील गोष्टींचा समावेश आहे : समूह ववत्त, समूह लेखापालन, समूह कर आणण महसूल,
समूह खरे दी, समूह कायदा आणण समूह एचआर.

आततथ्य

सवा जेवण, पेय, करमणूक (याि मयाादेमशवाय खेळाचे ककं वा सांस्कृतिक कायाक्रमांचे तिककट ककं वा आमंत्रणे
सामील आहे ), करमणक
ू , प्रवास, तनवास (जसे की हॉटे लमधील मक
ु काम) आणण इिर मशष्टाचार - नाममात्र
असले िरीही - ज्यासाठी प्राप्िकिाा उधचि मूल्य प्रदान करीि नाही.

अयोग्य कृती

सामान्यपणे कुणीिरी असे काया ककं वा कृिी करण्याकडे (ककं वा करण्याि अयशस्वी राहणे) तनदे श केला

जेएम

जॉन्सन मॅथे, या धोरणाच्या कलम 1 मध्ये पररभावषि केल्यानुसार.

कायदा विर्ागाची टीम

संबंधधि क्षेत्र / कायााच्या कायदे शीर टीमचा कायदे शीर सल्लागार.

स्थातनक धोरि पुरििी

संबंधधि दे शािील धोरणाला लागू असलेली कोणिीही स्थातनक पुरवणी.

ककमान आधथभक तनयांत्रिे

समूह ववत्त ठे वणाऱ्या अंिगाि ववत्तीय तनयंत्रणाची कायापुष्स्िका.

राजकीय योगदान

याि समावेश आहे , मयाादेमशवाय राजकीय उमेदवार, राजकीय पक्ष ककं वा राजकीय पक्ष / कृिी सममत्यांना

जािो जी बेकायदे शीर, अनैतिक, चुकीच्या उद्दे शाने ककं वा ववश्वासभंगाच्या स्वरपाि केली जािे.

ददली जाणारी योगदाने.
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सरकारी अधधकारी

याि समावेश आहे (परं िु त्यांच्यापरु िेच मयााददि नाही):
•

कोणत्याही राष्रीय, स्थातनक ककं वा महानगरपामलका सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची (जसे की
ववधायक, प्रशासकीय, लष्करी ककं वा न्यायालयीन) पदे भष
ू ववणाऱ्या व्यकिी (तनवडलेल्या ककं वा
तनयक
ु ि केलेल्या);

•

कोणत्याही राष्रीय, स्थातनक ककं वा महानगरपामलका सरकारच्या कोणत्याही शाखेि ककं वा
सावाजतनक प्राधधकरणासाठी ककं वा त्यांच्याविीने सावाजतनक काया करणारे लोक;

•

सरकारी / राज्य सरकारच्या-मालकीचे ककं वा तनयंत्रत्रि व्यावसातयक उपक्रम ("एसओई"),
सावाजतनक आंिरराष्रीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था ककं वा कोणत्याही तनयामक एजन्सीचे
प्रतितनधी, ववतनमय ककं वा सूची प्राधधकरणाचे अधधकारी, कमाचारी ककं वा प्रतितनधी; आणण

•
सांबांधधत कामगार

कोणत्याही राजकीय पक्षाचे राजकारणी, राजकीय उमेदवार ककं वा कमाचारी.

कामगार जेेः
•

भेट / आदरातिथ्य दे िाि ककं वा प्राप्ि करिाि;

•

प्रदान केलेल्या, ममळालेल्या ककं वा प्रस्िाववि भेटी / आतिथ्य मंजूर करण्याची ज्यांच्यावर
जबाबदारी आहे ;

•

ग्राहकांना जेएमची उत्पादने / सेवांची ववक्री करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ;

•

जेएमला उत्पादने / सेवा पुरववण्यासाठी ववक्रेिे / पुरवठादारांची तनवड करण्याची ज्यांच्यावर
जबाबदारी आहे ;

•

टीपीआयच्या सावधधगरीि सामील असिाि आणण/ककं वा सहभागी होिाि;

•

ज्यांचा टीपीआयशी तनयममि संपका असिो;

•

जे टीपीआयशी संबंधधि आधथाक मादहिी हािाळिाि; ककं वा

•

ज्यांना अन्यथा त्यांना ददलेले काम करिांना धोकयाच्या शकयिांना (रे ड फ्लॅ ग्जना) िोंड द्यावे
लागू शकिे म्हणन
ू त्यांना ओळखले गेलेले असिे.

राज्याच्या मालकीची सांस्था / एसओई कोणिाही सरकारी / राज्य सरकारच्या-मालकीचा ककं वा तनयंत्रत्रि व्यावसातयक उपक्रम (“एसओई” ची
संकल्पना ववस्िि
ृ पणे स्पष्ट केली आहे , ज्याि कंपनीच्या मालकी, तनयंत्रण, हे िू आणण कक्रयाकलापांच्या
ववश्लेषणाची आवश्यकिा असिे).
तत
ृ ीय पक्ष / तत
ृ ीय पक्ष

वास्िववक ककं वा संभाव्य ग्राहक, वस्िू व सेवेचा परु वठा करणारे , टीपीआय ककं वा जेएमसोबि थेट संबंध

तत
ृ ीय पक्ष मध्यस्थ / टीपीआय

जेएमचे प्रतितनधधत्व करण्यास, त्यांच्या विीने कृिी करण्यास ककं वा जेएमला सेवा प्रदान करण्यास तनयुकि

असलेला इिर कुठलाही िि
ृ ीय पक्ष.

व्यकिी ककं वा व्यकिींचा समूह, ज्याि मयाादेमशवाय एजंट, वविरक, पुनववाक्रेिा, वाहिूक पुरवठादार आणण
सरकारी मध्यस्थांचा समावेश होिो.
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पररवशष्ट 1
धोक्याच्या शक्यता (रे ड फ्लॅ ग्ज)
िुम्हाला सामोरे जावे लागण्याची शकयिा असणाऱ्या आधथाक गुन्हा, लाचखोरी आणण भ्रष्टाचार ककं वा व्यापार व तनयााि तनयंत्रणाशी संबंधधि धोकयाच्या

शकयिांची (रे ड फ्लॅ ग्जची) अपररपूणा (नॉन-एग्झॉष्स्टव्ह) यादी खाली दे ण्याि आली आहे . िुमच्या तनदशानास या ककं वा इिर कोणत्याही धोकयाच्या
शकयिा (रे ड फ्लॅ ग्ज) आल्या िर िुम्ही त्याबद्दल िुमच्या लाइन व्यवस्थापक आणण कायदा टीमला अहवाल ददला पादहजे.
जेएमच्या सािधधगरी प्रकक्रयेचे तत
ृ ीय पक्षाांकडून पालन न िोिे
•

जेएमच्या सावधधगरी प्रश्नांच्या प्रतिसादाच्या संदभााि मादहिी उपलब्ध करन दे ण्यास िि
ृ ीय पक्ष नकार दे िो ककं वा दे ण्यास नाखूष असिो
(ककं वा अपुरी, चुकीची ककं वा ववसंगि मादहिी प्रदान करिो).

•

जेएमच्या धोरणांचे पालन करण्याबाबि िि
ृ ीय पक्ष अवाजवी काळजी व्यकि करिो.

•

जेएमच्या कायास्थळावरील ककं वा उत्पादन स्थळावरील भेटीसाठी िि
ृ ीय पक्ष नाखूष असिो ककं वा नकार दे िो.

तत
ृ ीय पक्षाची पाश्िभर्ूमी
•

िि
ु व ककं वा संसाधने यांचा बहुधा अभाव आहे ककं वा त्यांच्या व्यवसायाच्या स्वरपाचे वणान
ृ ीय पक्षाकडे वरवर पाहिा अहािा ककं वा अनभ
करण्याि अडचण आहे .

•

िि
ृ ीय पक्षाची स्वाममत्त्व संरचना अतनयममि ककं वा ववनाकारण ष्कलष्ट वाटिे.

•

िि
ू , जॉन्सन मॅथे ग्रुप - उच्च-जोखमीच्या िि
ृ ीय पक्ष हा उच्च जोखमीच्या न्यायक्षेत्राि ष्स्थि आहे (लाचखोरी प्रतिबंधक दृष्टीकोनािन
ृ ीयपक्ष मध्यस्थांसोबि सहभाग (2017) आणण आधथाक गुन्हे गारीच्या दृष्ष्टकोनािून, जॉन्सन मॅथे ग्रुप - आधथाक गुन्हे धोरण - मॅन्युअलचे
पररमशष्ट 2 पाहा).

•

िि
ृ ीय पक्ष ककं वा त्यांचा पत्ता प्रतिबंधधि यादीि असणाऱ्या एखाद्या पक्षाच्या पत्त्यासमान आहे जसे की यूके, ईयू ककं वा यूएस यांनी जारी
केलेली प्रतिबंधधि पक्षांची यादी.

•

िि
ृ ीय पक्षाची शासन, राजकीय पक्ष ककं वा इिर सावाजतनक अधधकाऱ्यांबरोबर “ववमशष्ट नािेसंबंध” असण्याची ख्यािी आहे ककं वा त्यांची
ववशेषि: सावाजतनक अधधकाऱ्याकडून ववनंिी करण्याि आलेली आहे .

•

िि
ृ ीय पक्ष अतनयममि ककं वा संशयास्पद रीिीने पत्रव्यवहार करिो, उदाहरणाथा वैयष्किक इ-मेल खात्यांचा वापर करिो (उदा Gmail आणण
Hotmail).

•

िि
ृ ीय पक्षाची (ककं वा व्यकिीची ककं वा िि
ृ ीय पक्षाशी संबंध असणाऱ्या संस्थेची) पाश्वाभूमी संशयास्पद आहे ककं वा तिच्याकडून गुन्हे गारी,
मल
ु की ककं वा तनयामक उल्लंघने घडली असण्याची शकयिा असलेल्या बािम्या आहे ि.

•

कंत्राटी वाटाघाटींची सरु
ु वाि होण्याआधी िि
ु हाला अवाजवी उदारपणे भेटवस्िू
ृ ीय पक्ष भेटवस्िू ककं वा आतिथ्याची मागणी करिो ककं वा िम्
ककं वा अमाप पाहुणचार दे ऊ करिो.

व्यािसातयक नातेसांबध
ां ाचे ककां िा व्यििाराचे स्िरूप ि सांरचना
•

याि व्यावसातयक िारिम्य नाही असे वाटण्यासारखा व्यवहार िि
ृ ीय पक्ष कर इष्च्ििो, िो िि
ृ ीय पक्षाच्या सांधगिलेल्या व्यवसाय नीिीशी
ववसंगि आहे ककं वा िि
ृ ीय पक्षासाठी नेहमीपेक्षा वेगळा आहे .

•

व्यावसातयक नािेसंबंध अथवा व्यवहार या संदभााि िि
ृ ीय पक्ष टाळाटाळ करिो.

•

एका िुप्या उद्दे शासाठी एजंट म्हणून िि
ृ ीय पक्ष काम करि आहे असे वाटिे परं िु िो नाकारिो ककं वा कोणिेही वैध व्यावसातयक कारण
नसिांना त्या व्यकिी ककं वा संस्थेबद्दल मादहिी दे ण्यास अतनच्िुक असिो.
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•

कोणिेही वैध व्यावसातयक कारण न दे िा िि
ृ ीय पक्ष एक एजंट, मध्यस्थ, सल्लागार, वविरक ककं वा पुरवठादाराची ववनंिी करिो ककं वा
वापराची गरज व्यकि करिो.

•

मान्य झालेल्या अटी मलणखि स्वरपाि मांडण्यास िि
ृ ीय पक्ष नकार दे िो ककं वा कंत्राट अथवा इिर कागदपत्रांवर गिकाळािील िारीख
नोंदण्याची मागणी करिो.

•

िि
ृ ीय पक्ष सामान्य दस्िऐवजीकरण ककं वा ररपोदटां गच्या गरजांची टाळाटाळ करण्याच्या उद्दे शाने व्यवहारांची संरचना करण्याची ववनंिी
करिो.

•

िि
ृ ीय पक्षाला जेएमची उत्पादने ववकि घेण्याि स्वारस्य आहे परं िु:
o

उत्पादनाच्या कामधगरीच्या वैमशष्टयांशी अपररधचि आहे :

o

गंिव्य दे शािील िंत्रज्ञानाच्या पािळीशी ववसंगि उत्पादन ववकि घेि आहे ;

o

त्या उत्पादनाच्या अंतिम वापराबद्दल टाळाटाळ करिो; ककं वा

o

िे उत्पादन दे शाि वापरण्यासाठी, तनयाािीसाठी ककं वा पुन्हा तनयााि करण्यासाठी आहे याबद्दल टाळाटाळ करिो.

पेमेंटच्या शती
•

िि
ृ ीय पक्ष त्यांचे शुल्क जेएमला थेट रोख पेमेंटद्वारे दे ऊ करिो.

•

िि
ृ ीय पक्ष पेमेंटची मागणी रोख रकमेि करिो (ककं वा मनी ऑडार सारखी समिुल्य रोख).

•

िि
ं नसणाऱ्या िि
ृ ीय पक्ष अशी ववनंिी करिो की त्याला थेट पेमेंट करण्याऐवजी, जेएमशी कोणिेही कंत्राटी नािेसंबध
ृ ीय पक्षािफे पेमेंट
केले जावे.

•

िि
ृ ीय पक्ष अशी ववनंिी करिो की पेमेंट अशा दे शाि, अधधकारक्षेत्राि ककं वा भौगोमलक दठकाणी केले जावे, जे िि
ृ ीय पक्षाचे वास्िव्याचे
दठकाण ककं वा व्यवसायाचे क्षेत्र यापेक्षा वेगळे आहे ककं वा अशा अधधकारक्षेत्रांि करावे जे कर आकारि नाहीि ककं वा जे करमक
ु ि समजले
जािे.

•

िि
ू दस
ु ऱ्या खात्याि ककं वा इिर
ृ ीय पक्षाची एकाच नावाखाली ककं वा अनेक नावाखाली अनेक खािी आहे ि व मोठ्या संख्येि एका खात्यािन
िि
ृ ीय पक्षाच्या खात्याि, कोणिेही वैध कारण नसिाना हस्िांिरण केले जािे.

•

िि
ृ ीय पक्षाच्या खात्याि स्पष्टीकरण नसणारे ककं वा अचानक व बरे च मोठे वायर व्यवहार झालेले आहे ि, ववशेषि: अशा खात्याि ज्याि
आधी खूप कमी व्यवहार झालेले आहे ि ककं वा जवळ जवळ झालेलेच नाहीि.

•

िि
ृ ीय पक्षाकडून (उदा सल्लागार ककं वा प्रतितनधी) सरकारी अधधकाऱ्याकडे पाठवलेला पैसा ककं वा संपत्ती.

तत
ृ ीय पक्षाच्या इन्व्िॉइस बनिण्याच्या प्रथा
•

जेएमने ज्या संस्थांना आपल्या सेवा थेट ददल्या नाहीि अशा वेगळ्या संस्थांच्या नावे इन्व्हॉइसेस बनवले जावेि अशी ववनंिी िि
ृ ीय पक्ष
करिो.

•

दे ण्याि आलेल्या सेवांचे स्वरप अस्पष्ट करण्याच्या हे िन
ू े बनवण्याि आल्याचा संशय येणाऱ्या पद्धिीने ककं वा कोणिेही स्पष्टीकरण न
दे िा ददलेल्या सेवांचे वणान बदलण्यास, िि
ृ ीय पक्ष जेएमला, इन्व्हॉइसवर ददलेल्या सेवांचे वणान बदलण्याची ववनंिी करिो.

•

िि
ु काच्या पेमेंटचा असा इन्व्हॉइस बनविे ज्याि िी रककम दे ण्याि आलेल्या कधथि सेवेसाठी
ृ ीय पक्ष जेएमसाठी एका कममशन ककं वा शल्
खूप मोठी वाटिे.

•

एखाद्या पेमेंटसाठी िि
ृ ीय पक्ष इन्व्हॉइस ककं वा पाविी दे ण्यास नकार दे िो ककं वा िुम्हाला एखादा असा इन्व्हॉइस ककं वा पाविी ममळिे जी
अप्रमाणणि ददसिे.

तत
ृ ीय पक्षाची कामधगरी
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•

िि
ृ ीय पक्ष तनयममिपणे आपल्या इन्व्हॉइसमध्ये अधधक पेमेंट करिो आणण त्यानंिर त्याने ददलेल्या अतिररकि रकमेच्या परिफेडीची
ववनंिी करिो.

•

मालाच्या वाहिुकीस मदि करणारा फ्रेट फॉवाडरा , एखाद्या क्षेत्रािून मालाच्या वाहिुकीसाठी, दहशिवादी संघटनांना पैसे दे ि आहे असे संकेि
आहे ि.

•

िुम्हाला माल ममळाला आहे आणण िो माल सोडवण्यासाठी एखाद्या सीमाशुल्क अधधकाऱ्यास लाच ककं वा “सुववधा” म्हणून पेमेंट दे ण्याि
आले असेल असा िुम्हाला संशय आहे .

•

िि
ृ ीय पक्ष बेसुमार ककं वा खूपच असामान्य ववनंत्या करिो (उदा. खूप मोठ्या प्रमाणाि आणण कोणिेही स्पष्टीकरण न दे िा उत्पादनांची
ऑडार दे णे).

•

जेएमच्या नेहमीच्या इन्स्टॉलेशन, प्रमशक्षण ककं वा दे खभालीच्या सेवांना िि
ृ ीय पक्ष नकार दे िो.

•

जेएम कडून उत्पादने खरे दी करणारा िि
ृ ीय पक्ष अस्पष्ट र्डमलव्हरी ददनांक, नेहमीच्यापेक्षा वेगळ्या दठकाणी र्डलीव्हरी ककं वा फ्रेट
फॉवाडस
ा न
ा ा र्डमलव्हरी दे ण्याची ववनंिी करिो.
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