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1 उद्दे श
जॉन्सन र्ॅथेचे (“जेएर्”, “आर्चे”, “आम्ही”, “आम्हाला”) भेटवस्तू, आततथ्य आणि धर्ाादाय दे िग्या (“जीएच आणि सी”) धोरि जेएर्च्या बाहे रील

कोित्याही व्यक्तीस ककिं वा सिंस्थेला भेटवस्तू आणि आततथ्य (“जी आणि एच”) ककिं वा धर्ाादाय दे िगी (जी आणि एच सोबत एकत्रितपिे, “जीएच आणि
सी”) प्रदान करताना ककिं वा प्राप्त करताना आर्च्या कार्गारािंनी पाळली पाहहजेत अशी र्ानके आणि आवश्यकता ठरवते. हे धोरि जेएर्च्या लाचखोरी
आणि भ्रष्टाचार ववरोधी (“एबीसी”) धोरिासह वाचले जावे.
हे धोरि जागततक स्तरावर, जेएर्च्या जीएच आणि सी ला असिाऱ्या लाचखोरी आणि आमर्षाच्या जोखर्ीची हाताळिी करण्यासाठी तयार केलेले आहे .
जेएर्ने लाचखोरी प्रततबिंधक आणि भ्रष्टाचार ववरोधी कायदयािंचे पालन केले पाहहजे ज्यादवारे आर्चे कॉपोरे ट घटक, कर्ाचारी आणि आर्च्यासोबत कायारत
तत
ृ ीय पक्ािंना प्रशामसत केले जाते. या कायदयार्ध्ये इतरािंसोबतच यू. के. लाचखोरी अधधतनयर् 2010 आणि यू. एस. ववदे शी भ्रष्टाचार प्रथा अधधतनयर्

यािंचा सर्ावेश आहे , हे दोन्ही कायदे जगात कोठे ही केलेल्या कृतीस लागू होऊ शकतात. लाचखोरी ककिं वा भ्रष्टाचाराच्या कायाात गिंतल्याबददल जेएर्ला

फौजदारी दिं डाचा सार्ना करावा लागू शकतो आणि जेएर्च्या कर्ाचारी ककिं वा प्रतततनधीिंना दिं ड आणि / ककिं वा तरिंगवासही भोगावा लागू शकतो. आर्च्या

कायदे शीर जबाबदाऱ्यािंचे सिंरक्ि करण्यापलीकडे हे धोरि जीएच आणि सी प्राप्तकत्यााच्या व्यवसायाच्या तनिायावर अयोग्यररत्या प्रभाव पाडू शकेल अशी
जोखीर् कर्ी करन जेएर्चे उच्च नैततक र्ानके कायर् राखण्यास र्दत करते.

या धोरिाचा आढावा घेताना, तुम्ही कलर् 13 र्ध्ये नर्ूद केलेल्या व्याखयाांचा सांदभा घ्यावा.
जॉन्सन र्ॅथे पीएलसीचे सिंचालक र्िंडळ आणि त्यािंची सर्ूह व्यवस्थापन समर्ती (“जीएर्सी”) या धोरिाशी आणि तम्ही त्याचे पालन करतािंना पाहठिंबा
दे ण्यास पूिप
ा िे वचनबदध आहे त.

2 उपयुक्तता/ व्याप्ती
या धोरिात काय सर्ाववष्ट आहे ?
हे धोरि जेएर् बाहे रील कोिासही जीएच आणि सी दे ताना ककिं वा जीएच आणि सी घेताना अवश्य पालन केले पाहहजे अशी तत्वे व आवश्यकता स्थावपत
करते ज्यात व्यावसातयक सिंपका आणि सरकारी अधधकारी यािंचा सर्ावेश आहे परिं त त्यािंच्यापयंतच र्यााहदत नाही. (कृपया लक्षात घ्या की धोरि लागू
करण्यासाठी सरकारी अधधकाऱयाांची व्याखया ही एक र्हत्त्वपूिा बाब आहे आणि त्यात जगभरात कुठल्याही राज्याच्या-र्ालकीची सांस्था (“एसओई”) आणि
एसओईच्या सांयुक्त उद्यर्ाांचे सवा कर्ाचारी सर्ाववष्ट आहे त. कृपया अधधक र्ाहहतीसाठी कलर् 13 र्धील व्याखया पाहा.)

भेटवस्तू म्हिजे सवा उत्पादने, सेवा, रोख ककिं वा रोखीचे सर्कक् (जसे की चेक, ट्रॅ व्हलर चेक्स, धगफ्ट कार्डास, व्हाउचसा, कजा आणि शेअसा) आणि सवा
व्यवसाय सौजन्ये, ग्रॅच्यइटीज, सूट, अनकूलता आणि इतर कोित्याही र्ूल्यवान वस्तू - (ज्यात नोकरीचा प्रस्ताव, कायाानभव ककिं वा इिंटनामशप सार्ील
आहे ) नार्र्ाि असल्या तरीही - ज्यासाठी प्राप्तकताा उधचत र्ूल्य प्रदान करीत नाही ककिं वा लागू असेल तेथे अधधकृत र्ानव सिंसाधन ("एचआर")
प्रकियेर्धन
ू जात नाही.

आततथ्य म्हिजे सवा जेवि, पेय, करर्िूक (यात र्याादेमशवाय खेळाचे ककिं वा सािंस्कृततक कायािर्ािंचे ततककट ककिं वा आर्िंििे सार्ील आहे ), करर्िूक,
प्रवास, तनवास (जसे की हॉटे लर्धील र्क्कार्) आणि इतर मशष्टाचार - नार्र्ाि असले तरीही - ज्यासाठी प्राप्तकताा उधचत र्ूल्य प्रदान करीत नाही.

धर्ाादाय दे िग्या म्हिजे आधथाक ककिं वा गैर-आधथाक भेटवस्तूिंच्या स्वरपात ऐच्च्िक परोपकारी योगदान आणि अव्यावसातयक प्रायोजकत्व, ज्यासाठी
कोितेही परतावा पेर्ेंट ककिं वा सेवा अपेक्षक्त नसते ककिं वा केलेली नसते.

हे धोरि कोिास लागू होते?
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हे धोरि आर्च्यासाठी स्थायी ककिं वा तात्परत्या तत्वावर कार् करिाऱ्या प्रत्येकावर लागू होते, र्ग अन्यथा तनहदाष्ट केल्यामशवाय ते आर्च्या कोित्याही
सर्ूह व्यवसायात, जगभरात कठे ही कार् करत असेल, यात सवा कर्ाचारी, ठे केदार आणि तात्परता कर्ाचारी वगा (एकत्रितपिे, “कार्गार” म्हटले जाते)
यािंचा सर्ावेश आहे .

तम्ही तर्च्या दे शात, तनवासस्थान ककिं वा व्यवसायाच्या हठकािी (कायर्स्वरुपी ककिं वा तात्परते) या धोरिासह लागू असलेल्या कोित्याही स्थातनक पूरक

कायदयािंचे ("स्थातनक परू क धोरि") पालन करिे आवश्यक आहे आणि तम्हाला न्यायक्ेिाच्या तनधाारिासिंबिंधी काही ववमशष्ट प्रश्न असल्यास कायदे शीर
टीर् ककिं वा सर्ूह तनतीर्त्ता आणि अनपालन (“जीई आणि सी) सोबत सिंपका साधा.

आर्च्या वतीने कार् करिाऱ्या सवा व्यक्ती आणि सिंस्थािंनी आर्च्या कार्गारािंप्रर्ािेच नैततक र्ानकािंचे पालन करिे आवश्यक आहे , ज्यात र्याादेमशवाय
एजेंट, ववतरक, पनववािेते, वाहतूक परवठादार आणि सरकारी र्ध्यस्थ (एकत्रितपिे, “टीपीआय”) यािंचा सर्ावेश होतो.

3 जी आणि एच ववचार
जेएर् कार्गारािंना जी आणि एच दे ण्यास ककिं वा प्राप्त करण्यास परवानगी दे ते, र्ाि ते या धोरिानसार केले गेले असिे आवश्यक आहे , परां तु आम्ही
सार्ान्यत: जेएर् ककां वा प्रततपक्षाच्या ब्रँडच्या नसलेल्या आणि सार्ान्य र्ूल्यापेक्षा अधधक असलेल्या भेटवस्तू दे िे ककां वा घेिे नाकारतो. जेएर् बाहे रील

कोित्याही व्यक्ती ककिं वा सिंस्थेस जी आणि एच दे ण्यापूवी ककिं वा त्यािंच्याकडून घेण्यापूवी, तशी अधधकृतता, आश्वासन, प्रस्ताव दे ण्यापूवी ककिं वा घेण्यापव
ू ी
पूिा करावयाच्या अटी या कलर्ािंतगात प्रदान केलेल्या आहे त.

जी आणि एच दे ण्याची आणि घेण्याची प्रथा दे श आणि प्रदे शािंनसार मभन्न आहे . जे एका दे शात कायदे शीर, सार्ान्य आणि सािंस्कृततकदृष््या स्वीकाया असू

शकते ते कदाधचत दसऱ्या दे शात नसू शकते. तम्हाला न्यायक्ेिाच्या तनधाारिासिंबिंधी काही प्रश्न असल्यास तम्ही कोित्याही लागू असलेल्या स्थातनक
पूरक धोरिाचा सिंदभा घ्यावा आणि कायदे शीर टीर् ककिं वा जीई आणि सी सोबत सिंपका साधावा.

ए

जेव्हा जी आणि एच दे िे ककां वा घेण्याची परवानगी असते

तम्ही जेएर् बाहे रील अशा व्यक्ती ककिं वा सिंस्थािंना जी आणि एच प्रदान कर शकता ककिं वा त्यािंच्याकडून प्राप्त करन शकता ज्यािंचे जेएर् सोबत थेट आणि
स्पष्ट व्यावसातयक सिंबिंध आहे त (उदा. ग्राहक, सिंभाव्य ग्राहक, परवठादार), र्ाि ते कायदे शीर आणि न्यायसिंगत व्यावसातयक सौजन्य असायला हवे.
परवानगीयोग्य असण्यासाठी, जी आणि एचने खालील सवा आवश्यकता पूिा केल्या पाहहजेत (“जी आणि एच आवश्यकता”):
i.

जी आणि एच हा ववलासीपिा नसावा आणि पररस्स्थतीनुसार योग्य प्रर्ािात असावा (इतर घटकाांसोबत, जी आणि एच चे र्ूल्य, या पक्ष /

सांस्थेकडून भूतकाळात जे जी आणि एच हदले गेले आहे ककां वा प्राप्त केले आहे त्याची वारां वारता आणि भूतकाळातील जी आणि एच चे र्ूल्य याांची
नोंद असावी);
ii.

जी आणि एच दे ण्याच्या बदल्यात एखादी अनुकूलता, लाभ ककां वा जी आणि एच परत मर्ळण्याचा हे तू ककां वा अपेक्षा नसावी;

iii.

जी आणि एच कोित्याही सर्ूह प्रवास आणि खचााच्या धोरिाचे ककां वा गरजेचे उल्लांघन करीत नसावे;

iv.

जी आणि एच ची प्राप्तकत्यााद्वारे ववनांती केली गेली नसावी;

v.
vi.

जी आणि एच र्ुळे वास्तववक ककां वा कधथत हहतसांबांधाांचा सांघर्ा उत्पन्न होिार नसावा;
ज्याांना र्ांजुरी नाकारण्याचा अधधकार आहे अशा सांबांधधत क्षेत्र / काया जनरल कौस्न्सल (“जीसी”) च्या स्पष्ट पूवा मलणखत र्ांजुरीमशवाय जी
आणि एच अशा पक्षाला प्रदान करू नये ज्यासोबत जेएर्ची तनववदा प्रकक्रया जारी आहे .

vii.

जी आणि एच जे योग्य, तनरूपद्रवी (उदा. अश्लील नाही, लैंधगक प्रवत्त
ृ ीचे ककां वा साांस्कृततकदृष््या असांवेदनशील नाही) आणि आर्च्या र्ूल्याांच्या
अनरू
ु प असावे;
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viii.
ix.
x.

आततथ्याच्या सांदभाात, प्रदाता आणि प्राप्तकताा दोघेही हजर असतील (अन्यथा परवानगी असेल तर तनवास आणि प्रवास वगळून);
दस
ु ऱया पक्षाची सांस्था अशाच पररस्स्थतीत असे जी आणि एच दे ण्यास ककां वा प्राप्त करण्यास परवानगी दे त असेल;
जी आणि एच हे रोख रक्कर् ककां वा रोख सर्कक्ष नसावे (जसे धनादे श, ट्रॅ व्हलर चेक, धगफ्ट काडा, व्हाउचर, कजा ककां वा शेअसा);
या धोरिाला टाळण्यासाठी तुर्च्या वैयस्क्तक क्षर्तेर्ध्ये तुम्ही जी आणि एच दे त ककां वा घेत नसावे;

xi.
xii.

जी आणि एच अन्यथा या धोरिाच्या आवश्यकताांचे अन्यथा उल्लांघन करीत नाही, ववशेर्त: ज्या खालील उपखांड 3बी (“सरकारी
अधधकाऱयाांसह जी आणि एच ची केव्हा परवानगी आहे ”) आणि 5 (“र्ांजुरी आणि रे कॉर्डिंग आवश्यकता”) र्ध्ये तनहदाष्ट केलेल्या आवश्यकता
आणि या धोरिाच्या पररमशष्ट 1 आणि 2 र्ध्ये तनस्श्चत केलेल्या आवश्यकताांची पत
ा ा करीत आहे त; आणि
ू त

xiii.

जी आणि एच लागू कायद्याद्वारे प्रततबांधधत नसेल.

जी आणि एच केवळ योग्य जी आणि एच प्राप्तकत्याालाच (म्हिजे असा प्राप्तकताा जो वर स्थावपत आवश्यकता पूिा करतो) प्रदान केल्या जाऊ शकतात.जी
आणि एच सार्ान्यपिे योग्य जी आणि एच प्राप्तकत्यााच्या जवळच्या नातेवाईकाला म्हिजेच जोडीदार, भागीदार, कटूिंबातील सदस्य ककिं वा योग्य जी

आणि एच प्राप्तकत्यााच्या तनकट पररचयातील व्यक्तीला प्रदान करता येिार नाही. या धोरिाच्या कलर् 6 नसार जर एखादा अपवाद र्िंजरू झाला असेल
तरच जी आणि एच योग्य जी आणि एच प्राप्तकत्यााच्या जवळच्या नातेवाईकास प्रदान करता येईल. कृपया जी आणि एच र्ान्यता आणि रे कॉर्डंग
आवश्यकतािंसाठी या धोरिाच्या पररमशष्ट 1 चा सिंदभा घ्या.

ववमशष्ट जी आणि एच ला परवानगी आहे की नाही याबददल तम्हाला काही प्रश्न असल्यास तम्ही कायदे शीर टीर्चा ककिं वा जीई आणि सीचा सल्ला घ्यावा.

बी

सरकारी अधधकाऱयाांसह जी आणि एच ची केव्हा परवानगी आहे

जर जी आणि एच च्या सवा आवश्यकता आणि पररमशष्ट 1 र्धील र्ांजुरी आवश्यकता पूिा केल्या असतील तरच सरकारी अधधकाऱयाांना जी आणि एच
प्रदान करता येईल ककां वा त्याांच्याकडून प्राप्त करता येईल.

सरकारी अधधकाऱ्यािंना प्रदान करावयाच्या ककिं वा त्यािंच्याकडून प्राप्त करायच्या एखादया जी आणि एच ववषयी तम्हाला प्रश्न ववचारायचे असल्यास तम्ही
तर्च्या कायदे शीर टीर्चा ककिं वा जीई आणि सी चा सल्ला घ्यावा.

4 धर्ाादाय दे िगी ववचार
आम्ही अनेक धर्ाादाय उपिर्ािंना सर्थान दे तो आणि याकडे आर्च्या सार्ाच्जक जबाबदारीचा भाग म्हिून पाहातो. तथावप, आपि हे लक्ात ठे वले पाहहजे
की धर्ाादाय कृती दे खील लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराचा धोका होऊ शकते. एखादया ग्राहकाच्या, टीपीआय ककिं वा इतर जेएर् भागीदाराच्या तनवडीच्या

धर्ाादाय दे िग्यािंचा (“भागीदारािंची धर्ाादाय दे िगी तनवड ”) ववचार करताना अततररक्त काळजी घ्यावी लागेल, कारि अशा धर्ाादाय दे िग्या लाच
सर्जल्या जाण्याचा धोका जास्त असतो. भागीदाराच्या तनवडीच्या धर्ाादाय सिंस्थेस दे िगी दे ण्यापूवी आपि कायदे शीर टीर् ककिं वा जीई आणि सी सोबत
सल्लार्सलत करिे आवश्यक आहे .

या कायदे शीर आणि प्रततष्ठे च्या जोखर्ीपासून बचाव करण्यासाठी जेएर्च्या वतीने कोितीही धर्ाादाय दे िगी दे ण्यापूवी ककिं वा घेण्यापव
ू ी/तशी ववनिंती
करण्यापूवी खालील खबरदारी घेिे आवश्यक आहे :
i.
ii.

दे िगी अयोग्य हे तूसाठी ककां वा अयोग्य कृतीला प्रेररत करण्यासाठी हदली जात नाही याची खात्री करा;
लागू असल्यास धोरिाशी दे िगी सस
ु ांगत आहे याची खात्री करण्यास जॉन्सन र्ॅथे - सर्ूह धोरिातील सर्द
ु ाय गुांतविूकीचा सल्ला घ्या.

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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iii.

कायदे शीर टीर् ककां वा जीई आणि सी च्या र्दतीने सर्जून घेण्याकररता धर्ाादाय दे िगीववर्यी पुढीलप्रर्ािे योग्य तपासिी करा:
a. जेएर्च्या व्यावसातयक कायािंसोबत आधथाक सांबांध असिाऱया ग्राहक, पुरवठादार, सरकारी सांस्था, अधधकारी ककां वा इतर तत
ृ ीय पक्षाांच्या
धर्ाादाय दे िगीसोबत कोितेही सांभाव्य सांबांध; आणि

b. त्याांच्या कार्ावर, र्ालक ककां वा कर्ाचाऱयाांवर कोित्याही लाचखोरी ककां वा भ्रष्टाचाराचा आरोप, आधथाक गुन्हे , तनबिंध ककां वा इतर
अनप
ु ालन जोखीर् आहे ककां वा नाही;

iv.

जर तर्
ु च्या योग्य तपासिीत कोित्याही लाचखोरी ककां वा भ्रष्टाचाराच्या जोखर्ी, हहतसांबांधाांचा सांघर्ा ककां वा इतर रे ड फ्लॅ ग्ज आढळले तर तम्
ु हाला
दे िगी दे ता येण्यासाठी रे ड फ्लॅ ग्जचे तनराकरि करता येईल का हे तनस्श्चत करण्यासाठी कायदे शीर टीर् ककां वा जीई आणि सी सोबत सल्लार्सलत
करा;

v.

धर्ाादाय दे िगी अन्यथा या धोरिाच्या आवश्यकताांचे उल्लांघन करत नाही आणि पररमशष्ट 2 र्ध्ये नर्द
ू केलेल्या र्ांजुरी आवश्यकता पूिा
करते याची खात्री करा; आणि

vi.

अन्यथा स्थातनक कायद्यानुसार दे िगीला परवानगी आहे याची खात्री करा.

5 र्ांजरु ी/रे कॉर्डिंग आवश्यकता
•

तम्ही या धोरिाच्या पररमशष्ट 1 आणि 2 र्ध्ये नर्ूद केलेल्या जीएच आणि सी शी सिंबिंधधत ससिंगत र्िंजूरी आणि रे कॉर्डंग आवश्यकतािंचे पालन
करिे आवश्यक आहे .

•

परिशिष्ट 1 श िं वा 2 द्वािे आवश्य असेल तेथे सिंबिंशित व्यक्तीला दे णे श िं वा प्राप्त िण्याच्या 1 मशिन्याच्या आत
https://myjm.sharepoint.com/teams/GiftsandHospitalityवि स्थथत जीएच आशण सी िशजस्टिमध्ये जीएच आशण सी न द
िं वणे
आवश्य आिे. जीएच आशण सी दे णाि़्या / प्राप्त िणाि़्या व्यक्तीने िे ॉर्ड अचू आशण पूणड असल् याचे सुशनस्श्चत िणे आवश्य आिे.

•

जेेव्हा जेएर् इतरािंना आततथ्य प्रदान करीत असेल तेव्हा सवाात वररष्ठ जेएर् उपच्स्थताने (ती सर्ूह प्रवास आणि खचा धोरिानसार त्रबलाचा
भरिा करिारी व्यक्ती असावी, गैरहजेरीचा अपवाद आहे ) जीएच आणि सी रच्जस्टरर्ध्ये कायािर् रे कॉडा करिे आवश्यक आहे (जरी ते

कायािर्ाचे आयोजक नसले तरी). इतर जेएर् उपच्स्थतािंनी स्वतिंिपिे जीएच आणि सी रच्जस्टरर्ध्ये आततथ्य रे कॉडा करण्याची आवश्यकता
नाही.
•

जेव्हा जेएर् र्धील व्यक्ती आततथ्य प्राप्त करीत असतील, तेव्हा प्रत्येक जीएर् उपच्स्थतािंनी स्वतिंिपिे जीएच आणि सी रच्जस्टरर्ध्ये
कायािर्ातील त्यािंची उपच्स्थती नोंदवली पाहहजे.

•

प्रत्येक क्ेिाचा ववत्त सिंचालक आणि सर्ूह ववत्तीय तनयिंिक (एकत्रितपिे, “ववत्त सिंचालक”) व्यावसातयक यतनट ओळखण्यास जबाबदार आहे .

प्रत्येक सर्ूह कायािर्ासाठी ववत्त तनयिंिक ककिं वा तलनात्र्क भूमर्का बजाविारी व्यक्ती (एकत्रितपिे “ववत्त तनयिंिक”) ही त्यािंच्या व्यावसातयक
यतनट ककिं वा कायाात्र्क सर्तल्य (“व्यावसातयक यतनट रच्जस्टर”) साठी जीएच आणि सी रच्जस्टरचा आढावा घेण्यास व त्यावर दे खरे ख ठे वण्यास

जबाबदार असेल. या आवश्यकतेच्या अनपालनासाठी अखेरीस ववत्त तनयिंिक जबाबदार असल्याने ती/तो हे काया पार पाडण्यासाठी एका व्यक्तीची
नेर्िक कर शकेल व ज्याला ववत्त तनयिंिक योग्य दृष्टी आणि ओळख प्रदान करे ल.
•

पररमशष्ट 1 ककिं वा 2 च्या अनषिंगाने रे कॉर्डंग आवश्यकता असल्यास, सवा व्यक्तीिंना जीएच आणि सी अधधकृततेचे लेखी पुरावे जीएच आणि सी
रच्जस्टरवर अपलोड करिे आवश्यक आहे .

•

अनपालन सर्स्यािंर्ळे आपि कोितेही जीएच आणि सी नाकारल्यास, ते जीएच आणि सी रच्जस्टरर्ध्ये नोंदववले जािे आवश्यक आहे .

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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•

ववत्त तनयिंिकािंनी त्यािंच्या व्यवसाय यतनट रच्जस्टरचा वषाातून ककर्ान दोनदा पढील गोष्टीिंसाठी आढावा घेिे आवश्यक आहे : (i) बीयू रच्जस्टर

व्यवहारािंचे प्रतततनधीक आहे की नाही याचा ववचार करिे; (ii) एकूि ट्रें ड आणि रे ड फ्लॅ ग ओळखिे; आणि (iii) अचूक पूित
ा ेची पष्टी करण्यासाठी
नर्ना नोंदी (एकत्रितपिे, “र्हत्त्वाच्या आवश्यकता”).
•

र्िंजरीच्या सिंबिंधधत नोंदीिंसह जीएच आणि सी रच्जस्टरर्ध्ये ठे वलेले वैयच्क्तक जीएच आणि सी रे कॉडा ककर्ान 5 वषांच्या कालावधीसाठी ठे वले
पाहहजेत.

•

जीएच आणि सी रच्जस्टरने (आणि त्यातून मर्ळवलेले कोितेही अहवाल) जेएर्च्या डेटा सिंरक्ि धोरि आणि डेटा हाताळिी र्ानकािंचे पालन
करिे आवश्यक आहे , ववशेषत: प्रवेश, हाताळिी आणि सरक्षक्ततेच्या सिंदभाात.

6 अपवाद
या धोरिात अपवादाच्या कोित्याही ववनिंत्या र्िंजरीसाठी एकतर गट प्रर्ख, नीततर्त्ता व अनपालन ककिं वा जनरल कौच्न्सल व किंपनी सधचव यािंच्याकडे
पाठवल्या पाहहजेत.

7 दातयत्वे आणि जबाबदाऱया
दातयत्वे
या धोरिाच्या अनपालनाचे सिंपूिा दातयत्व चीफ एस्क्िक्युहटव्हकडे आहे .
जीएर्सीचा प्रत्येक सदस्य त्याच्या/ततच्या क्ेि ककिं वा सर्ूह कायााच्या सिंदभाात या धोरिाच्या अनपालनासाठी उत्तरदायी आहे आणि त्याचे प्रदशान करण्यास
सक्र् असिे आवश्यक आहे . यार्ध्ये खालील गोष्टी सतनच्श्चत करिे सर्ाववष्ट आहे ेः
•

या धोरिाची अिंर्लबजाविी करण्यास आणि अनपालनाची खािी करण्यास क्ेि / सर्ह
ू कायाार्ध्ये परे शी सिंसाधने आणि कर्ाचारी उपलब्ध
आहे त आणि योग्य यिंििा आणि सूचना प्रिाली कायारत आहे ;

•

क्ेि / सर्ूह कायाार्धील सिंबिंधधत कार्गार या धोरिाच्या आवश्यकतेनसार जीएच आणि सी रच्जस्टरर्ध्ये सवा लागू जीएच आणि सी ची अचूक
नोंद ठे वतात;

•

क्ेि / सर्ूह कायाातील सिंबिंधधत कार्गारािंना सिंपूिा तनयक्त जीएच आणि सी प्रमशक्ि हदले जात आहे ; आणि

•

अनपालनाचे र्ूल्यािंकन करण्यासाठी जेएर्च्या प्रिाली आणि प्रकियािंची तनयमर्तपिे क्ेि / सर्ूह कायाार्ध्ये चाचिी घेतली जाते.

क्ेि / सर्ूह कायााच्या आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आणि या धोरिासाठी त्यािंच्या दातयत्वाच्या अिंर्लबजाविीत र्दतीसाठी जीएर्सीचा
प्रत्येक सदस्य प्रतततनधीची नेर्िूक कर शकतो.

जबाबदाऱया
सवा कार्गार (सिंरक्िाची पहहली फळी)
•

हे धोरि वाचा आणि ववनिंती केली असेल तेथे कोितेही सिंबिंधधत जीएच आणि सी प्रमशक्ि पूिा करा; आणि

•

या धोरिानसार जीएच आणि सी शिंका आणि प्रश्न उपच्स्थत करा.

सवा सांबांधधत कर्ाचारी (सिंरक्िाची पहहली फळी)

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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•

सरकारी अधधकाऱ्यािंना जी आणि एच प्रदान करण्यापूवी (आणि त्याच्यािंकडून जी आणि एच प्राप्त करण्यापूवी) या धोरिानसार पूवा लेखी
र्िंजरी मर्ळवा;

•

या धोरिाची आवश्यकता टाळण्यासाठी जीएच आणि सी ची तदनसार र्ददार् रचना कर नये;

•

दे िारा व घेिारा दोघेही हजर नसल्यास कोितीही सेवा प्रस्ताववत कर, दे ऊ ककिं वा स्वीकार नये (प्रवास / तनवास परवानगी असेल अशा र्यााहदत
घटनािंमशवाय);

•

या धोरिात, प्रस्थावपत मसदधािंत आणि आवश्यकतािंना अनसरनच तत
ृ ीय पक्ािंशी सिंबिंध ठे वले जातील याची खािी करतील;

•

या धोरिाववषयी सवा तत
ृ ीय पक्ािंना सधू चत करतील जे जेएर् सोबत आहे त, सोबत कायारत आहे त ककिं वा जेएर्च्या वतीने कार् करीत आहे ;

•

या धोरिानसार जीएच आणि सी शिंका उपच्स्थत करतील.

•

या धोरिात नर्ूद जीएच आणि सी शी सिंबिंधधत ससिंगत र्िंजूरी आणि रे कॉर्डंग आवश्यकतािंचे पालन करिे आवश्यक आहे ; आणि

•

हे धोरि लागू करिाऱ्या कोित्याही ववमशष्ट क्ेि / सर्ूह काया प्रकियेचे, कोित्याही स्थातनक पूरक धोरिाचे आणि अततररक्त स्थातनक कायदे शीर
आवश्यकतािंचे पालन करतील.

सवा जी आणि एच र्ांजरु ीकताा (लाइन र्ॅनेजर, वररष्ठ अधधकारी, क्षेत्र / काया जीसी, क्षेत्राचा सीईओ, जीएर्सी प्रतततनधी आणि र्ांडळाचे अध्यक्ष)
(सिंरक्िाची दसरी फळी)
•

जेव्हा या धोरिातील सवा अटी पूिा केल्या असतील तेव्हा योग्य जीएच आणि सी साठी लागू असल्याप्रर्ािे केवळ पूव-ा अधधकृतता ककिं वा र्िंजरी
प्रदान करतील; आणि

•

या धोरिार्धील सवा अटी पूिा केल्या आहे त हे सतनच्श्चत करण्यासाठी गरज असेल तेथे इच्िक प्रदाता ककिं वा प्राप्तकत्यााकडून अधधक
र्ाहहतीची ववनिंती करतील.

प्रत्येक व्यावसातयक युतनट ववत्त तनयांत्रक (ककां वा तुलनात्र्क भूमर्का बजाविारी व्यक्ती) (सिंरक्िाची दसरी फळी)
•

जीई आणि सी ने प्रदान केलेल्या र्ागादशाक तत्वािंनसार ते जबाबदार असलेल्या व्यावसातयक यतनटच्या सिंदभाात जीएच आणि सी रच्जस्टरचा
दवव-वावषाक आढावा घेतील; आणि

•

दवव-वावषाक आढावा घेण्यात आला आहे आणि उदभविारी कोितीही सर्स्या क्ेिाच्या कायदे शीर टीर्कडे पाठवली आहे अशी पष्टी सिंबिंधधत
ववत्त सिंचालकाला दे ईल.

प्रत्येक ववत्त सांचालक (सिंरक्िाची दसरी फळी)
•

त्यािंच्या क्ेि / सर्ह
ू कायाातील प्रत्येक व्यावसातयक यतनट ककिं वा सर्तल्य हठकािी एका ववत्त तनयिंिकाची ककिं वा तलनात्र्क भमू र्केत सेवा
बजाविाऱ्या व्यक्तीची ओळख करतील आणि त्यािंना या धोरिािंतगात प्रमशक्षक्त केल्याची खािी करतील;

•

दवववावषाक स्वरपात प्रर्ाणित करतील की ते जबाबदार असलेल्या प्रत्येक व्यावसातयक यतनट ककिं वा कायाशील सर्कक्ािंसाठी जीएच आणि सी
नोंदिीचा आढावा पूिा झाला आहे ; आणि

•

त्यािंच्या सिंबिंधधत क्ेि ककिं वा कायाार्धील जीएच आणि सी च्या शीषा दहा प्राप्तकत्यांववषयी (सिंस्थेनसार) सिंबिंधधत जनरल कौच्न्सलला वावषाक
अहवाल प्रदान करतील, ज्यात जीएच आणि सी ची वारिं वारता आणि एकूि र्ूल्य सर्ाववष्ट असेल.
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प्रत्येक क्षेत्र/सर्ूह काया (सिंरक्िाची दसरी फळी)
•

क्ेि/सर्ूह कायाार्धील सवा सिंबिंधधत कार्गारािंची ओळख पटवते;

•

क्ेि / सर्ूह कायाासोबत धोरि एकरप करते, क्ेि / सर्ूह कायाार्धील सवा सिंबिंधधत कार्गारािंनी कोितेही अपेक्षक्त जीएच आणि सी प्रमशक्ि
पूिा केले आहे आणि कर्ीतकर्ी पाच वषांच्या कालावधीसाठी सध्याचा प्रमशक्ि रे कॉडा राखला आहे हे सतनच्श्चत करते;

•

अयोग्य जीएच आणि सी टाळण्यासाठी तनयिंििे तयार करते आणि त्यावर दे खरे ख ठे वते; आणि

•

या धोरिाच्या र्िंजरी आणि रे कॉर्डंग आवश्यकतािंचे अनपालन करण्यासाठी कर्ाचाऱ्यािंसाठी प्रकिया स्थापन करते आणि त्यािंना कायर् ठे वतेे.े

प्रत्येक क्षेत्र / काया जनरल कौस्न्सल
•

या धोरिाची अिंर्लबजाविी योग्यता आणि आवश्यकतािंववषयी सल्ला दे ते;

•

या धोरिाच्या अिंर्लबजाविीर्ळे उदभवलेल्या कोित्याही प्रश्न ककिं वा सर्स्येववषयी आवश्यकतेनसार जीई आणि सी ला कळवते;

•

लाचखोरी ककिं वा भ्रष्टाचाराच्या शिंकेसाठी जेएर् सोबत तनववदा प्रकियेत असलेल्या पक्ाला जी आणि एच प्रदान करण्यासाठी केलेल्या कोित्याही
ववनिंत्यािंचे र्ूल्यािंकन करते आणि जी आणि एच ची दे वािघेवाि होण्यापूवी लेखी अधधकृत करते ककिं वा अधधकृतता नाकारते;

•

या धोरिाशी ससिंगत राहून लाचखोरी ककिं वा भ्रष्टाचाराच्या शिंकािंसाठी सावाजतनक अधधकाऱ्यािंना जी आणि एच प्रदान करण्याच्या ककिं वा
त्यािंच्याकडून प्राप्त करण्याच्या ववनिंत्यािंचे र्ल्
ू यािंकन करते आणि अशा जी आणि एच च्या दे वािघेवािीच्या आधी अधधकृतपिे लेखी
अधधकृतता नाकारते ककिं वा र्िंजरी दे ते;

•

जीएच आणि सी रच्जस्टरर्ध्ये ववत्त सिंचालकाने अधोरे णखत केलेल्या कोित्याही उल्लेखनीय व्यवहारािंचे, ट्रें ड ककिं वा शिंकािंचे पनरावलोकन करते
आणि लाचखोरी ककिं वा भ्रष्टाचाराच्या दृच्ष्टकोनातून पढील पनरावलोकन आवश्यक असिाऱ्या कोित्याही नोंदीिंववषयी जीई आणि सी प्रर्खाला
सूधचत करते;

•

क्ेि / कायाातील सवा सिंबिंधधत कर्ाचाऱ्यािंना जीएच आणि सी प्रमशक्ि वेत्रबनारदवारे ककिं वा प्रत्यक् प्रदान करण्यास सर्न्वय साधते;

•

या धोरिाववषयी सिंबिंधधत कार्गारािंना प्रमशक्ि प्रदान करते जेिेकरन त्यािंना गरजेप्रर्ािे या धोरिाच्या आवश्यकतािंची जािीव असेल; आणि

•

वेत्रबनार ककिं वा प्रत्यक् प्रदान केलेल्या सवा जीएच आणि सी प्रमशक्िाचा कर्ीतकर्ी पाच वषांच्या कालावधीसाठी रे कॉडा ठे वते.

या धोरिािंतगात आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रत्येक क्ेि / काया जीसी प्रतततनधीिंची नेर्िूक कर शकतात.
सर्ूह प्रर्ुख, नीततशास्त्र आणि अनप
ु ालन (सिंरक्िाची दसरी फळी)
•

जेएर्ला आणि सिंबिंधधत कर्ाचाऱ्यािंना या धोरिािंतगात आणि लागू कायदयानसार त्यािंची दातयत्वे काय आहे त हे सूधचत करतो आणि सल्ला
दे तो;

•

या धोरिाचे आणि लागू असलेल्या कायदयाचे पालन करण्यावर दे खरे ख ठे वतो;

•

जीएच आणि सी प्रमशक्ि साहहत्य तयार करतो आणि कायर् ठे वतो आणि सिंबिंधधत कार्गारािंना प्रमशक्ि उपलब्ध असल्याचे सतनच्श्चत
करतो;

•

प्रदान केलेल्या सवा ऑनलाईन जीएच आणि सी प्रमशक्िाचा ककर्ान पाच वषांच्या कालावधीसाठी रे कॉडा ठे वतो;
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•

क्ेि/काया जीसीने सिंभाव्य लाचखोरी ककिं वा भ्रष्टाचाराच्या शिंकेसाठी अधोरे णखत केलेल्या जीएच आणि सी र्धील कोित्याही नोंदीिंचे
पनरावलोकन करतो;

•

या धोरिास अपवाद म्हिून आलेल्या ववनिंत्यािंचे र्ूल्यािंकन करते आणि तनिाय दे तो; आणि

•

जेएर् सार्ील असण्याची सिंभावना असू शकिाऱ्या जीएच आणि सी प्रकरिािंचे अन्वेषि करण्यासाठी कार् करत असिाऱ्या कोित्याही
अधधकार यिंििेसाठी अिंतगात सिंपका त्रबद
िं ू म्हिन
ू कार् करतो.

या धोरिािंतगात आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सर्ह
ू प्रर्ख, नीततर्त्ता व अनपालन कदाधचत प्रतततनधीिंची नेर्िक
ू कर शकतात.
जेएर् कॉपोरे ट हर्ी आणि जोखीर् (सिंरक्िाची ततसरी फळी)
•

पहहल्या व दसऱ्या या दोन्ही सिंरक्ि फळयािंतील प्रकियािंची व तनयिंििािंची रचना आणि पररिार्कारकता यावर लक् ठे वतो आणि जीएर्सी व
जेएर् पीएलसी सिंचालक र्िंडळ यािंना आश्वासन प्रदान करतो.

8 र्हत्त्वाची तनयांत्रिे
प्रर्ुख जोखीर्

प्रर्ुख तनयांत्रिे

जी आणि एच ककिं वा धर्ाादाय दे िगीिंची तरतूद ककिं वा

र्ांजुरीची चौकट

प्राप्ती जी लाचखोरी ककिं वा इतर अनैततक वागिूक ठर
शकते.

कार्गारािंनी या धोरिाच्या पररमशष्ट 1 आणि 2 र्धील र्िंजरी चौकटीचे
आणि या धोरिाच्या कलर् 3 आणि 4 र्ध्ये नर्द
ू केलेल्या र्हत्वाच्या
बाबीिंचे पालन करिे आवश्यक आहे.

जीएच आणि सी प्रदान करिे, तसा प्रस्ताव दे िे आणि
प्राप्त करतािंना या धोरिाच्या आवश्यकतािंचे पालन
करण्यात अपयश येि.े

जीएच आणि सी रस्जस्टरची दे खभाल व आढावा घेिे.
या धोरिाच्या पररमशष्ट 1 ककिं वा 2 नसार आवश्यक असल्यास, या
धोरिातील आवश्यकता आणि र्िंजरीनसार सिंबिंधधत व्यक्तीदवारे जीएच
आणि सी दे िे / तसा प्रस्ताव दे िे / प्राप्त करिे / नाकारण्याववषयी जीएच
आणि सी र्ध्ये नोंदिी करिे आवश्यक आहे . या धोरिाच्या
आवश्यकतेनसार जीएच आणि सी रच्जस्टरचे पनरावलोकन केले जािे
आवश्यक आहे .

सरकारी अधधकाऱ्यािंकडून जी आणि एच ची तरतद
ू
ककिं वा प्राप्ती ककिं वा सरकारी अधधकाऱ्यािंनी सर्थान
हदलेल्या धर्ाादाय सिंस्थािंना दे िग्या.

पव
ू -ा अधधकृतता आवश्यक आहे
कार्गारािंना सावाजतनक अधधकाऱ्यािंना जी आणि एच प्रदान करिे ककिं वा
त्यािंच्याकडून प्राप्त करण्यापूवी तनयक्त केलेल्या व्यक्तीिंकडून पररमशष्ट 1
नसार लेखी अधधकृतता प्राप्त करिे आवश्यक आहे .

जी आणि एच जोखीर् कर्ी करण्यासाठी अिंतगात

जेएर्च्या ककर्ान आधथाक तनयांत्रिाांचे पालन

ववत्तीय प्रकिया एकि कार् करत नाहीत.

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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ववत्त ववभागाने ककर्ान आधथाक तनयिंिि र्ानकाचे पालन केलेच पाहहजे व
ववत्त ववभागातील सिंबिंधधत कर्ाचाऱ्यािंनी जेएर्च्या ककर्ान आधथाक तनयिंििात
हदलेल्या आधथाक तनयिंििािंचे पालन केले पाहहजे

9 उल्लांघनाचे पररिार्
उल्लांघनाचे पररिार्
या धोरिाचे (ज्यात र्ॅन्यअल सर्ाववष्ट आहे ) आणि कोित्याही लागू स्थातनक पररमशष्टाचे पालन करण्यात असफल ठरल्यास हा मशस्तभिंगाचा गन्हा

असेल आणि याचा पररिार् मशस्तभिंगात्र्क कारवाईत, ज्यात कार्ावरन काढून टाकिे सर्ाववष्ट आहे , होऊ शकतो. अत्यिंत पराकोटीच्या प्रकरिात,
कर्ाचाऱ्याकडून करण्यात आलेले उल्लिंघन गन्हे गारी अपराध ठर शकतो आणि याचे पयावसान कायदा अिंर्लबजाविी यिंििेदवारा त्या कर्ाचाऱ्याववरुदध
आणि/ककिं वा जेएर् ववरुदध कारवाई करण्यात होऊ शकते.

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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अन्वेर्िे
या धोरिाच्या उल्लिंघनाशी सिंबिंधधत कोित्याही सर्स्यािंची चौकशी केली जाईल. सर्ूह प्रर्ख, नीततर्त्ता आणि अनपालन हे सिंभाव्य अधधक गिंभीर
अन्वेषिािंवर दे खरे ख करतील आणि जनरल कौच्न्सल आणि किंपनी सधचवािंकडे अहवाल दे तील.

या धोरिाचे उल्लिंघन केल्याबददल ककिं वा सिंशयास्पद लाचखोरी, भ्रष्टाचाराची कृती ककिं वा उल्लिंघन केल्याप्रकरिी सर्ूहाने केलेल्या कोित्याही चौकशीस
तम्ही पि
ा िे आणि र्ोकळे पिाने सहकाया केले पाहहजे. सहकाया करण्यात ककां वा सत्य र्ाहहती परु ववण्यात अयशस्वी िाल्यार्ळ
ू प
ु े मशस्तभांगाची कारवाई
होऊ शकते आणि त्यार्ुळे नोकरीही सांपुष्टात येते.

शांका उपस्स्थत करिे
या धोरिाच्या कोित्याही प्रत्यक्, आरोवपत ककिं वा सिंशतयत उल्लिंघनाबददलच्या शिंका, जॉन्सन र्ॅथे ग्रूप स्पीक अप धोरि 2016 र्ध्ये विान केल्याप्रर्ािे
अनेक र्ाध्यर्ातून उपच्स्थत करता येतात, ती र्ाध्यर्े खालीलप्रर्ािे आहे :
•

तर्चे लाइन व्यवस्थापक ककिं वा एचआर व्यवस्थापक;

•

सर्ूहाच्या कायदे शीर ककिं वा सर्ूहाच्या तनतीर्त्ता आणि अनपालन टीर्चा कोिताही सदस्य;

•

द स्पीक अप लाइन; ककिं वा

•

तननावी ईर्ेल.

धचिंता उपच्स्थत केल्यार्ळे ककिं वा तपासात साहाय्य केल्यार्ळे , बदला ककिं वा एखादयाच्या ववरुदध भेदभावाच्या कोित्याही दाव्यािंना जेएर् अततशय गिंभीरपिे

घेते. जे व्यक्त करन योग्य कृती करतात त्यािंचे रक्ि करण्यासाठी आवश्यक असेल तेथे, आम्ही अनशासनात्र्क कारवाई करन बदला घेण्याचे प्रकरि
हाताळतो.

10

सांदभा

आचारसिंहहता: योग्य कृती करिे
जॉन्सन र्ॅथेर्ध्ये सर्दाय गिंतविूक - सर्ूह धोरि
डेटा हाताळिी र्ानके
डेटा सिंरक्ि
जागततक लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार ववरोधी धोरि
सर्ूहाचे हहतसिंबिंधािंचे सिंघषा धोरि
सर्ूहाचे हहतसिंबिंधािंचे सिंघषा र्ागादशान

11

धोरिाचा र्ालक

या धोरिाची र्ालकी जनरल कौच्न्सल आणि किंपनी सधचवाकडे आहे .

12

दस्तऐवज तनयांत्रि (Document Control)

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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दस्तऐवज तनयांत्रि
आवत्त
ृ ी क्रर्ाांक

1.0

सांदभा

लागू नाही

र्ांजुरी र्ांडळ

वनजेएर् धोरि समर्ती

जारी करण्याची तारीख

20 फेब्रवारी 2020

सर्ाप्ती हदनाांक (लागू असल्यास)

लागू नाही

धोरि लेखक

ररबेका कोलर्न

वगीकरि

अिंतगात

उजळिी इततहास
आवत्त
ृ ी क्रर्ाांक

13

प्रकाशनाची तारीख

बदलाांचा साराांश

व्याखया

धर्ाादाय दे िगी

आधथाक ककिं वा गैर-आधथाक भेटवस्तूिंच्या स्वरपात ऐच्च्िक परोपकारी योगदाने आणि अव्यावसातयक
प्रायोजकत्व, ज्यासाठी कोितेही परतावा पेर्ेंट ककिं वा सेवा अपेक्षक्त नसते ककिं वा केलेली नसते.

भेटवस्तू

सवा उत्पादने, सेवा, रोख ककिं वा रोखीचे सर्कक् (जसे की चेक, ट्रॅ व्हलर चेक्स, धगफ्ट कार्डास, व्हाउचसा,
कजा आणि शेअसा) आणि सवा व्यवसाय सौजन्ये, ग्रॅच्यइटीज, सूट, अनकूलता आणि इतर कोित्याही
र्ूल्यवान वस्तू - नार्र्ाि असल्या तरीही - ज्यासाठी प्राप्तकताा उधचत र्ूल्य प्रदान करीत नाही.

जीएच आणि सी रस्जस्टर

रच्जस्टर https://myjm.sharepoint.com/teams/GiftsandHospitality
येथे च्स्थत आहे ज्यात सवा भेटवस्तू, आततथ्य आणि धर्ाादाय दे िग्यािंची नोंदिी करिे आवश्यक आहे .

जीएर्सी

सर्ूह व्यवस्थापन समर्ती.

आततथ्य

सवा जेवि, पेय, करर्िूक (यात र्याादेमशवाय खेळाचे ककिं वा सािंस्कृततक कायािर्ािंचे ततककट ककिं वा आर्िंििे
सार्ील आहे ), करर्िूक, प्रवास, तनवास (जसे की हॉटे लर्धील र्क्कार्) आणि इतर मशष्टाचार - नार्र्ाि
असले तरीही - ज्यासाठी प्राप्तकताा उधचत र्ूल्य प्रदान करीत नाही.

जेएर्

जॉन्सन र्ॅथे, या धोरिाच्या कलर् 1 र्ध्ये पररभावषत केल्यानसार.

कायदा ववभागाची टीर्

सिंबिंधधत क्ेि / कायााच्या कायदे शीर टीर्चा कायदे शीर सल्लागार.

घटना

एखादया कायािर्ात प्रदान केलेल्या आततथ्य ककिं वा भेटवस्तूिंचे सवा पैलू. उदाहरिाथा, कॉकटे ल
ररसेप्शननिंतरची एखादी र्ैकफल एकच घटना सर्जली जाईल.

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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भागीदाराांची धर्ाादाय तनवड

धर्ाादाय दे िगीचा प्राप्तकताा ज्याची जेएर् ग्राहक, टीपीआय ककिं वा इतर जेर् भागीदारादवारे तनवड केली
जाते ककिं वा सचवले जाते.

योग्य जी आणि एच प्राप्तकताा

जेएर्च्या जागततक जीएच आणि सी धोरिाची आवश्यकता पूिा करिारा एक जी आणि एच प्राप्तकताा.

योग्य जी आणि एच प्राप्तकत्यााचा

जोडीदार, भागीदार, कटूिंबातील सदस्य ककिं वा योग्य जी आणि एच प्राप्तकत्यााच्या तनकट पररचयातील

जवळचा नातेवाईक
सरकारी अधधकारी

व्यक्ती.

यात सर्ावेश आहे (परिं त त्यािंच्यापरतेच र्यााहदत नाही):
•

कोित्याही राष्ट्रीय, स्थातनक ककिं वा र्हानगरपामलका सरकारर्ध्ये कोित्याही प्रकारची (जसे की
ववधायक, प्रशासकीय, लष्करी ककिं वा न्यायालयीन) पदे भूषवविाऱ्या व्यक्ती (तनवडलेल्या ककिं वा
तनयक्त केलेल्या);

•

कोित्याही राष्ट्रीय, स्थातनक ककिं वा र्हानगरपामलका सरकारच्या कोित्याही शाखेत ककिं वा
सावाजतनक प्राधधकरिासाठी ककिं वा त्यािंच्यावतीने सावाजतनक काया करिारे लोक;

•

सिंपूिा ककिं वा अिंशत: सरकारी / राज्य सरकारच्या-र्ालकीचे ककिं वा तनयिंत्रित व्यावसातयक उपिर्
("एसओई"), सावाजतनक आिंतरराष्ट्रीय सिंस्था, स्वयिंसेवी सिंस्था ककिं वा कोित्याही तनयार्क
एजन्सीचे प्रतततनधी, एक्सचें ज ककिं वा सूची प्राधधकरिाचे अधधकारी, कर्ाचारी ककिं वा प्रतततनधी;
आणि

•
सांबांधधत कार्गार

कोित्याही राजकीय पक्ाचे राजकारिी, राजकीय उर्ेदवार ककिं वा कर्ाचारी.

कार्गार जेेः
•

भेट / आदराततथ्य दे तात ककिं वा प्राप्त करतात;

•

प्रदान केलेल्या, मर्ळालेल्या ककिं वा प्रस्ताववत भेटी / आततथ्य र्िंजूर करण्याची ज्यािंच्यावर
जबाबदारी आहे ;

•

ग्राहकािंना जेएर्ची उत्पादने / सेवािंची वविी करण्याची ज्यािंच्यावर जबाबदारी आहे ;

•

जेएर्ला उत्पादने / सेवा परववण्यासाठी वविेते / परवठादारािंची तनवड करण्याची ज्यािंच्यावर
जबाबदारी आहे ;

•

टीपीआयच्या सावधधगरीत सार्ील असतात आणि/ककिं वा सहभागी होतात;

•

ज्यािंचा टीपीआयशी तनयमर्त सिंपका असतो;

•

जे टीपीआयशी सिंबिंधधत आधथाक र्ाहहती हाताळतात; ककिं वा

•

ज्यािंना अन्यथा त्यािंना हदलेले कार् करतािंना धोक्याच्या शक्यतािंना (रे ड फ्लॅ ग्जना) तोंड दयावे
लागू शकते म्हिून त्यािंना ओळखले गेलेले असते.

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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ज्येष्ठ अधधकारी

व्यावसातयक यतनट ककिं वा कायाातील सवाात वररष्ठ सदस्य (पद / शीषाकानसार) - म्हिजे जीएर्सी सदस्य,
जीएर्सी सदस्यास ररपोहटं ग करिारा ककिं वा असा किी ज्याला जीएर्सी सदस्यादवारे ववमशष्टपिे या
धोरिाच्या उददे शाने वररष्ठ अधधकारी म्हिन
ू तनयक्त केले जाते.

तत
ृ ीय पक्ष / तत
ृ ीय पक्ष

वास्तववक ककिं वा सिंभाव्य ग्राहक, वस्तू व सेवेचा परवठा करिारे , तत
ृ ीय पक् र्ध्यस्थ ककिं वा जेएर्सोबत

तत
ृ ीय पक्ष र्ध्यस्थ / टीपीआय

जेएर्चे प्रतततनधधत्व करण्यास, त्यािंच्या वतीने कृती करण्यास ककिं वा जेएर्ला सेवा प्रदान करण्यास तनयक्त

थेट सिंबिंध असलेला इतर कठलाही तत
ृ ीय पक्.

व्यक्ती ककिं वा व्यक्तीिंचा सर्ूह, ज्यात र्याादेमशवाय एजिंट, ववतरक, पनववािेता, वाहतूक परवठादार आणि
सरकारी र्ध्यस्थािंचा सर्ावेश होतो.

कार्गार

जेएर्साठी स्थायी ककिं वा तात्परत्या तत्वावर कार् करिारे सवाजि, आर्च्या कोित्याही सर्ूह व्यवसायात,

जगभरात कठे ही कार् करत असेल, यात सवा कर्ाचारी, ठे केदार आणि तात्परत्या कर्ाचारी वगााचा सर्ावेश
आहे .
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पररणशष्ट 1
जी आणि एच र्ांजुरी/रे कॉर्डिंग आवश्यकता
खाली हदलेला तक्ता, ववववध आधथाक र्याादेनसार जी आणि एच च्या तरतूदी ककिं वा प्राप्तीसाठी र्िंजरी आणि रे कॉर्डंग आवश्यकता तनच्श्चत करतो. या

धोरिाच्या उददे शाने स्थातनक चलनाच्या सर्तल्य बदलण्यासाठी पररमशष्ट 3 र्ध्ये रपािंतरि हदलेले आहे त. जर स्थातनक अिंतगात धोरि / प्रकिया ककिं वा
स्थातनक कायदयाने मभन्न आवश्यकतािंचे तनधाारि केले असल्यास सवाात कठोर र्ानकािंचे पालन करिे आवश्यक आहे .
प्राप्तकताा ककां वा प्रदाता सरकारी अधधकारी आहे ककां वा नाही यानस
ु ार आवश्यकता वेगवेगळ्या आहे त (धोरिाच्या कलर् 13 र्ध्ये पररभावर्त केल्यानुसार).
इतर पररभावर्त सांज्ाांसाठी धोरिाच्या कलर् 13 चा सांदभा घ्यावा.

भेटवस्तू (हदलेल्या ककां वा मर्ळालेल्या)
#

तपशील

आधथाक र्याादा

पूव-ा र्ांजूरी 1 गैर-सरकारी

पूव-ा र्ांजूरी 1 सरकारी
अधधकाऱयाांसाठी

एच रे कॉडा

आवश्यकता

आवश्यकता

आवश्यक

अधधकाऱयाांसाठी

1

जी आणि

जी आणि
कॉपोरे ट ब्रँडच्या भेटवस्तू

£20 पेक्ा कर्ी

काहीही नाही

काहीही नाही

एच रे कॉडा
आवश्यक
नाही

2

(i) र्ध्ये सर्ाववष्ट
असलेल्या व्यततररक्त

3
4

इतर सवा भेटवस्तू
सवा भेटवस्तू
सवा भेटवस्तू

£50 पेक्ा कर्ी
£50 आणि £150
दरम्यान
£150 पेक्ा जास्त

लाइन व्यवस्थापक

ज्येष्ठ अधधकारी
जीएर्सी सदस्य

लाइन व्यवस्थापक
ज्येष्ठ अधधकारी आणि
कायदे शीर सल्लागार
जीएर्सी सदस्य आणि
क्ेि / काया जीसी

✓

✓
✓

आततथ्य (हदलेले ककां वा मर्ळालेले)
#

तपशील

आधथाक र्याादा (प्रतत

गैर-सरकारी

सरकारी अधधकाऱयाांसाठी

जी आणि

व्यक्ती, प्रतत घटना)

अधधकाऱयाांसाठी पूव-ा

पूव-ा र्ांजूरीची आवश्यकता

एच

र्ांजूरीची आवश्यकता

रे कॉडा
आवश्यक
आहे

5

जी आणि
सवा आततथ्य

£50 पेक्ा कर्ी

काहीही नाही

काहीही नाही

एच
रे कॉडा

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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आवश्यक
नाही
6
7

सवा आततथ्य
सवा आततथ्य

£50 आणि £150
दरम्यान
£150 पेक्ा जास्त

लाइन व्यवस्थापक
ज्येष्ठ अधधकारी

2

ज्येष्ठ अधधकारी आणि
कायदे शीर सल्लागार
जीएर्सी सदस्य आणि क्ेि
/ काया जीसी

✓
✓

वरील तक्त्यावरील हटपा:
1. जेथे जेएर् भेटवस्तू प्रदान करीत असेल तेथे पव
ू -ा र्ांजरु ी घेिे अपेक्षक्षत आहे (£20 पेक्षा कर्ी ककां र्तीच्या कॉपोरे ट ब्राांडच्या भेटवस्तू वगळून).

तथावप, मर्ळालेल्या भेटवस्तस
ूां ाठी पूव-ा र्ांजुरी घेिे आवश्यक नाही आणि या प्रकरिात, भेटवस्तू स्वीकारल्यानांतर र्ांजुरी घेिे पुरेसे असते. जर
र्ांजुरी मर्ळाली नाही तर भेटवस्तू परत केलीच पाहहजे.

2. गैर-सरकारी अधधकाऱयाांकडून मर्ळालेल्या ककां वा त्याांना प्रदान केलेल्या £50 ते £150 ककां र्ती दरम्यानच्या आततथ्यासाठी कायाक्रर्ाच्या आधी
लाइन व्यवस्थापकाची र्ांजुरी घेिे आवश्यक नाही, परां तु र्ांजुरी जीएच आणि सी नोंदिी रे कॉडाचा भाग असिे आवश्यक आहे .

3. जेव्हा ज्येष्ठ अधधकारी ककां वा जीएर्सी सदस्याांना र्ांजुरी आवश्यक असेल तेव्हा ती त्याांनी त्याांच्या लाइन व्यवस्थापकाकडून घ्यावी आणि

तक्त्याच्या अनुर्ांगाने जर आधथाक र्याादेसाठी त्याांची सहर्ती आवश्यक असेल तर एकतर कायदे शीर सल्लागार ककां वा क्षेत्र / काया जीसी कडून
घ्यावी.

4. जेथे सीईओला र्ांजरु ी आवश्यक असेल तेथे ती अध्यक्ष व जनरल कौस्न्सल आणि कांपनी सधचवाांकडून घ्यावी (जेथे कायदे शीर र्ांजरु ी आवश्यक
असेल).

5. वर नर्ूद केलेल्या रे कॉर्डिंग आवश्यकता जेएर्च्या प्रवास आणि खचा धोरि ककां वा इतर तनयांत्रत्रत प्रवास आणि खचा धोरिात प्रदान केलेल्या
आवश्यकताांच्या व्यततररक्त आहे त.

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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पररणशष्ट 2
धर्ाादाय दे िगी र्ांजुरी/रे कॉर्डिंग आवश्यकता
खाली हदलेला तक्ता, ववववध आधथाक र्याादेनसार धर्ाादाय दे िगीिंच्या तरतूदीसाठी र्िंजरी आणि रे कॉर्डंग आवश्यकता तनच्श्चत करतो. शिंका टाळण्यासाठी,
खालील र्िंजरी आणि रे कॉर्डंग आवश्यकतािंचे पालन करण्याव्यततररक्त सवा धर्ाादाय दे िगी प्राप्तकत्यांची योग्य तपासिी करिे आवश्यक आहे .

लागू होिारी र्िंजरी आवश्यकता तनच्श्चत करण्यासाठी आधथाक र्ूल्ये स्थातनक चलन सर्तल्य र्ूल्यािंर्ध्ये रुपािंतररत केली जािे आवश्यक आहे . स्थातनक
अिंतगात धोरि ककिं वा प्रकिया ककिं वा स्थातनक कायदयाने मभन्न आवश्यकतािंचे तनधाारि केले असल्यास सवाात कठोर र्ानकािंचे पालन करिे आवश्यक आहे .
कोित्याही पररभावर्त सांज्ाांसाठी धोरिाच्या कलर् 13 चा सांदभा घ्यावा.
#

तपशील

आधथाक र्याादा

यासाठी पूव-ा र्ांजुरी
आवश्यकता

जी आणि
एच रे कॉडा
आवश्यक

8

सवा धर्ाादाय दे िग्या

£500

9

सवा धर्ाादाय दे िग्या

10

सवा धर्ाादाय दे िग्या

लाइन व्यवस्थापक

✓

£500 आणि £1000 दरम्यान

ज्येष्ठ अधधकारी

✓

£1000 पेक्ा जास्त

जीएर्सी सदस्य

✓

1

पेक्ा कर्ी

वरील तक्त्यावरील हटपा:
1. £500 ककां र्तीपेक्षा कर्ी र्ूल्याच्या धर्ाादाय दे िगीसाठी, कायाक्रर्ाच्या आधी लाइन व्यवस्थापकाची र्ांजुरी घेिे आवश्यक नाही, परां तु र्ांजरु ी
जीएच आणि सी नोंदिी रे कॉडाचा भाग असिे आवश्यक आहे .

2. जेव्हा ज्येष्ठ अधधकारी ककिं वा जीएर्सी सदस्यािंना र्िंजरी आवश्यक असेल तेव्हा ती त्यािंनी त्यािंच्या लाइन व्यवस्थापकाकडून घ्यावी.
3. जेथे सीईओला र्िंजरी आवश्यक असेल तेथे ती अध्यक्ािंकडून घ्यावी.
4. वर नर्ूद केलेल्या रे कॉर्डंग आवश्यकता लागू असल्यास जॉनसन र्ॅथे - सर्ूह धोरिातील सर्दाय गिंतविूक धोरिात प्रदान केलेल्या
आवश्यकतािंच्या व्यततररक्त आहे त.

भेटवस्तू, आदराततथ्य आणि धर्ाादाय दे िगी धोरि (जागततक) आवत्त
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पररणशष्ट 3
जी आणि एच चलन रूपाांतरि
सूचीबदद दे शािंसाठी रे कॉर्डंग आणि र्िंजरी र्याादा आवश्यकतािंचे र्ूल्यािंकन करण्यासाठी या तक्त्याचा वापर पररमशष्ट 1 सह करावयाचा आहे - र्ग तो
या दे शािंर्ध्ये च्स्थत कर्ाचाऱ्यािंदवारे असेल ककिं वा या दे शािंर्ध्ये प्रवासासाठी गेलेल्यािंसाठी असेल. तक्त्यार्ध्ये प्रदान केलेल्या रकर्ा पररमशष्ट 1 र्ध्ये
प्रदान केलेल्या जीबीपी र्ूल्यािंचे अचूक रपािंतरि असावे असे अपेक्षक्त नसून त्या दे शासाठी वाजवी सर्तल्य असिे अपेक्षक्त आहे .

दे श
यनायटे ड ककिं गडर्
अजेंहटना
ऑस्ट्रे मलया

चलन

£150 च्या

सर्तुल्य

सर्तुल्य

सर्तुल्य

एआरएस
एयड
ू ी

बीएचडी

ब्राणझल

बीआरएल

कॅनडा

सीएडी

यरोझोन

£50 च्या

जीबीपी

बहारीन

चीन

£20 च्या

सीएनवाय
ईयआर

20

50

150

यूके जीबीपी र्ूल्यािंवर ववतनर्य दर लागू करा
40

100

300

10

25

75

100

300

850

40

100

250

200

500

1,500

20

75

175

भारत

आयएनआर

2,000

5,000

14,000

इिंडोनेमशया

आयडीआर

350,000

875,000

2,500,000

इस्राइल

आयएलएस

100

200

650

जपान

जेपीवाय

3,000

7,000

21,500

र्ॅसेडोतनया

एर्केडी

1,500

3,500

11,000

र्लेमशया

एर्वायआर

100

250

800

र्ेच्क्सको

एर्एक्सएन

500

1,200

3,600

न्यझीलिंड

एनझेडडी

40

100

300

नॉवे

एनओके

250

600

1,800

पोलिंड

पीएलएन

100

250

750

रमशया

आरयबी

1,500

4,000

12,000

दक्षक्ि आकिका

झेडएआर

400

1,000

3,000

दक्षक्ि कोररया

केआरडब्ल्यू

30,500

75,000

230,000

250

600

1,800

स्वीडन

एसईके

च्स्वत्झलंड

सीएचएफ

25

60

200

तैवान

टीडब्ल्यूडी

750

2,000

6,000

टीएचबी

800

2,000

6,000

एईडी

100

250

750

थायलिंड
सिंयक्त अरब अमर्रात
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यनायटे ड स्टे ्स

यएसडी
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