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ही प्रक्रिया सामान्य सममती ि कंपनी सचचि Vesuvius plc.च्या कायाालयाच्या परिानगीमििाय सुधाररत केली जाऊ नये.

प्रस्तािना
हे धोरण व्यावसाययक नीयतमत्तेबाबत मार्गदशगन करते आणण Vesuvius च्या आचारसंहहतेमध्ये
हे हदसेल की सवग Vesuvius संस्था योग्य, र्पारदशी आणण प्रामाणणकर्पणे कायग करतात.

हदलेल्या तत्तवांना मदत करते दे जेणेकरून

या धोरणाचे उद्दे श्य आहे :
सवग Vesuvius संचालक, अधधकारी आणण कमगचारी, आणण आमच्यासाठी काम करणा-यांसाठी, भ्रष्टाचारआणण लाचलुचर्पत याबाबत
शन्
ू य-सहनशीलतेची स्स्थती र्पाहण्यास व तयांचे र्पालन करण्यासाठी जबाबदाऱ्या यनस्श्चत करणे; आणण

आम्ही लाचलुचर्पत आणण भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नांची ओळख कशी करावी व कशी हाताळावी हे आमच्यासाठी काम करणाऱ्यांना माहहती
आणण मार्गदशगन प्रदान करणे.

Vesuvius ककतीही र्ैरसोय, व्यवसायाची हानी ककं वा Vesuvius साठी अयतररक्त खचग असला तरीही लाच दे ण्यास नकार दे णाऱ्या कोणासही

र्पण
ू ग र्पाहठंबा दे ईल. तथापर्प, कोणतयाही र्पररस्स्थतीत, आर्पण आर्पल्या ककं वा दस
ु ऱ्या व्यक्तीच्या सुरक्षेस धोक्यात आणण्याची शक्यता
असलेली कोणतीही र्पावले उचलू नयेत.

या धोरणाचे उल्लंघन र्ंभीर र्ैरवतगन दशगपवते आणण तयामुळे अंतर्गत चौकशी आणण अनश
ु ासनातमक र्पररणाम आणण र्पररणामी यनष्कासन
होऊ शकते. या धोरणाच्या उल्लंघनाचे र्पररणाम, Vesuvius आणण उल्लंघनकतयाग व्यक्तीं, दोघांसाठी र्ंभीर आणण र्पररणामी दं ड आणण/ककं वा
कारावास होऊ शकतात.

जर आर्पल्याला संशय असेल की Vesuvius च्या संचालक, अधधकारी ककं वा कमगचारी ककं वा Vesuvius च्या वतीने कायग करणा-या कोणतयाही

अन्य व्यक्तीने आचारसंहहतेचे ककं वा या धोरणाचे उल्लंघन केले असेल, तर आर्पण ताबडतोब कंर्पनीला तयाची माहहती कळवावी. संशयास्र्पद
र्ैरवतगनाची तक्रार करण्यासाठी कोणतयाही कमगचाऱ्याला दं ड ककं वा दष्ु र्पररणाम भोर्ावे लार्णार नाहीत.
व्याप्ती
हे धोरण लार्ू होते:
Vesuvius चे सवग संचालक, अधधकारी आणण कमगचारी, आणण स्जथे योग्य असेल, यतथे Vesuvius च्या वतीने सेवा दे णारे तत
ृ ीय
र्पक्षांना;

Vesuvius plc. आणण तयाच्या उर्पकंर्पन्या (“Vesuvius”) यासह सवग Vesuvius समह
ु ामध्ये, कोणतयाही दे शात व्यवसाय
चालपवला जात असला आणण / ककं वा व्यवसाययक ययु नट वसले असले तरी.

स्थायनक कायद्यार्पेक्षा जास्त कठोर असली तरीही या धोरणातील तत्तवे सवग दे शांमध्ये लार्ू करणे आवश्यक आहे . स्जथे स्थायनक कायदे
या धोरणार्पेक्षा अधधक कडक असतील, तर तया स्थायनक कायद्यांचे र्पालन केले र्पाहहजे.

1

Vesuvius आचारसंहहता ककं वा या धोरणाने अन्यथा जे प्रयतबंधधत असेल, ते साध्य करण्यासाठी वैयस्क्तक यनधीचा वार्पर करणे कधीही
स्वीकाराहग नाही.

1.

धोरि विधान

1.1

Vesuvius आर्पल्या व्यवसायाच्या संचालनात कोणतयाही प्रकारचे भ्रष्ट व्यवहार सहन करणार नाही.

1.2

Vesuvius मध्ये कोणीही लाचलुचर्पत स्वीकारणार नाही - म्हणजे आर्पण तया व्यक्तीचे आचरण ककं वा न्याय अयोग्य प्रकारे

अयोग्यररतया प्रभापवत करणाऱ्या व्यक्तीस ककं वा सावगजयनक अधधका-या1 करता र्पैसे, बक्षीस, कृर्पा ककं वा लाभांचे कधीही
आश्वासन दे ऊ नये.

1.3

म्हणून, Vesuvius च्या वतीने कायग करणाऱ्या कोणतयाही Vesuvius संचालक, अधधकारी ककं वा कमगचारी ककं वा तत
ृ ीय र्पक्ष2 :
कोणतयाही व्यक्तीस लाचलुचर्पत प्रदान करणार नाही;

कोणतयाही व्यक्तीकडून लाचलुचर्पत स्वीकारणार नाही; आणण/ककं वा

तत
ृ ीय र्पक्षाद्वारे कोणतीही लाच लुचर्पत प्रदान ककं वा प्राप्त करुन कोणताही अप्रतयक्षररतया लाभ स्वीकारणार नाही.

1.4

Vesuvius येथे प्रतयेकाने हे दाखवन
ू हदले र्पाहहजे की आमचे सवग व्यवसाय सवोच्च नैयतक मानकांनस
ु ार केले जातात आणण
ह्या धोरणासह आणण सवग लार्ू असलेले लाचलुचर्पत-पवरोधी आणण भ्रष्टाचार पवरोधी कायद्यांचे र्पालन केले जाते.

लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार जोखीमा

2.

तत
ृ ीय पक्ष

मागादिान: त्याच्या तत
ृ ीय पक्षांच्या लाचलुचपत कायाांसाठी Vesuviusला जबाबदार धरले जाऊ िकते3. म्हिूनच, Vesuvius
केिळ अिा तत
ृ ीय पक्षांबरोबरच व्यिसाय करू इच्च्ितात जे Vesuvius सारख्या नैततक मूलयांचे प्रदिान करतात.

2.1

Vesuvius च्या वतीने काम करणा-या सवग तत
ृ ीय र्पक्षांनी लार्ू असलेल्या लाचलुचर्पत पवरोधी आणण भ्रष्टाचार पवरोधी
कायद्यांचे र्पालन करणे आवश्यक आहे . याव्ययतररक्त, तयांना सामान्यतः नैयतक व्यार्पाराच्या उच्च मानकांना चालना
दे ण्यासाठी या धोरणाची जाणीव असणे आवश्यक आहे .

2.2

Vesuvius च्या वतीने कायग करण्यासाठी अशा तत
ृ ीय र्पक्षांचा वार्पर केला जाऊ नये, जे अन्यथा या धोरणाचे ककं वा लाचलुचर्पत
आणण भ्रष्टाचार पवरोधी कायद्यांचा उल्लंघन करतील.

2.3

एजंट्स, डडस्स्िब्यट
ु र आणण इतर सवग तत
ु ती करणा-या एजंट्स आणण तत
ृ ीय र्पक्षांची यनयक्
ृ ीय र्पक्षांच्या धोरणानुसार, योग्य
यनयक्
ु त करणे आवश्यक आहे , ज्यामध्ये योग्य ती काळजी घेणे समापवष्ट आहे .

3.

भेटी, आततथ्य आणि मनोरं जन (GH&E)

मागादिान: भेटिस्तू, आदराततथ्य क्रकंिा मनोरं जन प्रदान करिे सौजन्याचा एक प्रकार आहे , जी अनेक दे िांमध्ये सामान्य

व्यिसाय प्रथा आहे . मयाादेमध्ये, संबध
ं तनमााि आणि राखण्यासाठी हे एक महत्त्िाचे साधन आहे . अततरे कात, क्रकंिा अयोग्य

िापर केलयास, याला लाच लुचपत म्हिून बतितले जाऊ िकते. एखादी भेटिस्तू क्रकंिा मनोरं जन क्रकंिा आदराततथ्य मुद्दाम
उद्दे मित असेल क्रकंिा लाभाजानासाठी पुरस्कार क्रकंिा प्रोत्साहन म्हिून मानले जािे िक्य असेल तर, या धोरिाअंतगात
त्याला परिानगी नाही.

3.1

Vesuvius अशा भेटवस्तू, आदरायतथ्य ककं वा करमणूक वार्परणार नाही:

1

व्याख्या बघा

2

व्याख्या बघा

3

व्याख्या बघा
2

कोणताही अयोग्य व्यावसाययक फायदा ममळवण्यासाठी;

कोणताही व्यवसाय यनणगय अयोग्य रीतीने प्रभापवत करण्यासाठी;
प्राप्तकतयागचा यनणगय कुशलतेने बदलण्यासाठी; ककं वा

Vesuvius ला अनक
ु ू ल ररतीने वतगवण्यासाठी एक बांधधलकी यनमागण करणे:

3.2

भेटी खुलेर्पणे, बबनशतग, आणण वाजवी ककं मतीच्या हदलेल्या असल्या र्पाहहजेत. आयतथ्य आणण करमणूक ही व्यवसायाच्या

अनरू
ु र्प असणे आवश्यक आहे , आणण संबधं धत उद्दे शाच्या दृष्टीने योग्य प्रमाणात प्रदान केल्या आणण स्वीकारलेल्या र्पाहहजेत
आणण संबधं धतांच्या वतगमान स्स्थती आणण वररष्ठतेला धरून असल्या र्पाहहजे.

3.3

सवग भेटवस्तू, आदरायतथ्य आणण मनोरं जन Vesuvius GH&E प्रकक्रयांच्या .अनस
ु ार असणे आवश्यक आहे आणण नोंद करणे

आवश्यक आहे . या धोरणाचे ककं वा GH&E प्रकक्रयांर्पासून कोणतयाही पवचलनास प्रशासकीय धोरणानस
ु ार वररष्ठ व्यवस्थार्पनाद्वारे
लेखी स्वरूर्पात मंजरू ी असणे आवश्यक आहे .

3.4

भेटी, हॉस्स्र्पटॅ मलटी ककं वा करमणूक फक्त सावगजयनक अधधकारी ककं वा सरकारी अधधकारी आणण संस्थांना GH&E प्रकक्रयांनस
ु ारच
केले जाऊ शकतात.

4.

दे णग्या व प्रायोजकत्व

मागादिान: स्थातनक धमाादाय संस्था आणि पुढाकारांच्या समथानाथा आणि कायदे िीर व्यािसातयक उपिमांचे प्रायोजक बनून
- Vesuvius समाजात आणि ज्या समुदायांमध्ये ते काया करते त्यास आधार दे ण्यास भूममका बजािू िकतात. तथावप, धमाादाय

दे िग्या आणि प्रायोजकत्िांचा िापर लाचलुचपतीच्या एका चॅ नेलच्या स्िरूपात केला जाऊ िकतो.

4.1

जेथे Vesuvius धमागदाय संस्थांना, पवशेषत: तयांच्या स्थायनक समुदायांमध्ये, तयांच्या ग्राहक आणण / ककं वा व्यावसाययक

भार्ीदारांच्या पवनंतीनस
ु ार केलेल्या असू नयेत, अन्यथा वररष्ठ व्यवस्थार्पनाने लेखी स्वरुर्पात र्पव
ू यग नयोस्जत केल्या असाव्यात.

4.2

सवग धमागदाय दे णग्या मर् तया रोख स्वरूर्पात असोत ककं वा धमागदाय कायगक्रम, प्रकाशने ककं वा यनधी उभारणीस उर्पक्रमांमध्ये
योर्दान करण्याच्या स्वरुर्पात असोत, तयांना वररष्ठ व्यवस्थार्पनाची र्पव
ग ंमती आवश्यक आहे .
ू स

4.3

पवमशष्ट कारणास्तव ककं वा कायगक्रमाचे प्रायोजकतव, जे सावगजयनकररतया दृश्यमान केले जाऊ शकते आणण Vesuvius साठी
प्रायोजक म्हणून सहभार् हदसून व्यावसाययक ककं वा सामुदाययक लाभ व्यतु र्पन्न यनमागण करू शकते, करता येतील. वररष्ठ
व्यवस्थार्पनाची र्पव
ग ंमती प्राप्त करणे आवश्यक आहे .
ू स

4.4

Vesuvius राजकीय र्पक्षांना भेटवस्तू ककं वा दे णग्यांस मनाई करतो.

5.

सल
ु भीकरि दे यके

मागादिान: सुलभीकरि दे यके4 (यास िंगि क्रकंिा गती दे य म्हिून दे खील ओळखले जाते) सािाजतनक अचधकाऱयांना त्यांचे
काया करण्यासाठी क्रकंिा अन्यथा त्यांनी सुरू करण्याच्या प्रक्रियेस गती दे ण्यासाठी प्रोत्साहन म्हिून ददलेली थोडी रक्कम
असते. अिी दे यके, िास्तविक, युके च्या लाचलुचपत कायद्या अंतगात लाच आहेत आणि अिैध आहेत.

5.1

सल
ु भीकरण दे यके या धोरणाद्वारे यनपषद्ध आहेत.

5.2

स्जथे एखाद्या व्यक्तीला असे दे यक करण्यास भार् र्पाडले जाते, उदाहणाथग, बळजबरीने ककं वा जेव्हां तयांना शारीररक इजा

ककं वा धमकीद्वारे सुलभीकरण दे यकासाठी धमकावले जाते, तयांनी आर्पला जीव धोक्यात घालू नये आणण ते दे यक दे ऊ करावे.

5.3

जेव्हां सुलभीकरण दे यक हदले जाते (र्पररच्छे द 5.2 मध्ये नमूद र्पररस्स्थतींमध्ये) ते तुमच्या पवत्तीय नोंदीत नोंद केले र्ेले आहे
याची खात्री करण्यासाठी, तवररत आर्पल्या स्थायनक पवत्तीय संचालकांना कळवले र्पाहहजे.

6.

4
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मागादिान: Vesuviusला परिाने, आयपी नोंदिी आणि पयाािरिीय बाबी यासारख्या क्षेत्ांमध्ये - सरकार, तनयामक प्राचधकरिांिी,

सरकारी एजन्सीज आणि सािाजतनक अचधकाऱयांिी त्याचे व्यिसाय चालू करण्यासाठी संिाद साधण्याची आिश्यकता आहे .
हे व्यिहार पारदिी आणि अखंडत्िाने केले गेले पादहजेत, ज्यात कमाचाऱयांनी स्पष्ट तत्त्िे, मागादिाक तत्त्िे आणि तनयमांनुसार
काया करािे.

6.1

कोणतयाही Vesuvius संचालक, अधधकारी ककं वा कमगचारी, ककं वा Vesuviusच्या वतीने काम करणारे तत
ृ ीय र्पक्षाने, कधीही तयाच्या
कतगव्याचे उल्लंघन करण्यासाठी सावगजयनक / सरकारी अधधका-यांना प्रेररत करू नये.

6.2

भेटी, हॉस्स्र्पटॅ मलटी ककं वा करमणूक फक्त सावगजयनक अधधकारी ककं वा सरकारी अधधकारी आणण संस्थांना GH&E प्रकक्रयांनस
ु ारच
केले जाऊ शकतात.

6.3

अशा र्पररस्स्थतीत आहेत स्जथे Vesuviusला लेखी कायद्यानस
ु ार5 सावगजयनक अधधकाऱ्यांच्या सेवांसाठी दे यक द्यावे

लार्ते.उदा. सीमाशुल्क स्क्लअरन्स ककं वा र्पयागवरण यनयामकांद्वारा भेटी. आम्ही अशा अधधकाऱ्यांनी तयांचे कायदे शीर आणण

यनयामक कतगव्य र्पार र्पाडण्याची अर्पेक्षा करतो आणण तयासाठी हदलेल्या कोणतयाही फीला कायदे शीर आधार आहे . स्जथे शक्य
असेल यतथे, अशी दे यके दे ण्यार्पव
ू ी अशा दे यकांसंबधं धत आवश्यक ते कार्दोर्पत्री र्परु ावे प्राप्त करणे आवश्यक आहे . अशा
अधधका-यांना अयतररक्त दे यके ककं वा भेटवस्तू हदली जाऊ नयेत.

7.

प्रचारात्मक उपिम

मागादिान: विपिन हा व्यिसायाचा एक मूलभूत भाग आहे आणि जर योग्यररत्या हाती िेतलयास व्यिसाय सहाय्य आणि
विकासासाठी एक मूलयिान साधन पि. तथावप, विपिन आदराततथ्य क्रकंिा मनोरं जनािी संबचं धत असलेलया प्रकारचे नसािे,
जसे की व्यािसातयक पररिाम अयोग्यररत्या प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला असलयाचे भासिेल .

7.1

स्जथे Vesuvius आयोस्जत करतात:
संभाव्य ग्राहकांसाठी साइट भेटी; ककं वा

तयाच्या उतर्पादनांच्या प्रचारासाठी ककं वा तयांच्या वार्पराबद्दल मशक्षणासाठीचे कायगक्रम,
यांचा एकमात्र उद्दे श तांबत्रक चचाग आणण व्यवसाय माहहतीचे दे वाण-घेवाण असणे आवश्यक आहे प्रतयेक बाबतीत, कोणतेही
संबधं धत आदरायतथ्य ककं वा मनोरं जन हे व्यवसाय योग्य, प्रमाणात असले र्पाहहजेत आणण या धोरणाचे आणण GH&E प्रकक्रयेचे
र्पालन करणे आवश्यक आहे .

8.

बोली लाििे आणि तनविदा

मागादिान: प्रमुख करारांसाठी तनविदा क्रकंिा बोली - वििेषकरून सरकारी संिटनांसह- अिा करारािी संलग्न आचथाक मूलयामुळे
अततररक्त अनुपालन जोखमी तनमााि करतात.

8.1

जर यनपवदा प्रकक्रयेच्या र्पारदशगकता ककं वा नैयतक आचरणाबद्दल स्जथे लाल ध्वज6, ककं वा इतर कोणतयाही धचंता सोडवता
येत नसतील ककं वा तयांचे अनर्प
ु ालन केले जाऊ शकत नसेल, तर Vesuvius यनपवदा प्रकक्रयेतून बाहे र र्पडेल.

9.

बाजार प्रिेि (अचधग्रहिे आणि संयक्
ु त उपिम)

मागादिान: Vesuvius ते विकत िेत असलेलया कंपन्यांच्या संचालक, अचधकारी आणि कमाचारी यांच्या कृतीसाठी जबाबदार
आहे आणि संपाददत कंपन्या क्रकंिा संयुक्त उपिम भागीदाराच्या पूिीच्या कृतींसाठी दे खील जबाबदार असू िकतो.

9.1

सवग प्रस्तापवत अधधग्रहणे आणण संयक्
ु त उद्यम व्यवहार, ककं वा इतर माकेट एंिीधोरणे, और्पचाररक करार वाटाघाटी करण्यार्पव
ू ी
योग्य नैयतक काळजी घेणे आवश्यक आहे .

5

प्रथा ककं वा सवयीने नाही
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9.2

अधधग्रहहत कंर्पन्यांचा और्पचाररक अनर्प
ं ांचा समावेश आहे , अधधग्रहणानंतर
ु ालन आढावा, ज्यात तयांच्या तत
ृ ीय र्पक्षीय संबध
शक्य यततक्या लवकर र्पण अधधग्रहणाच्या तारखेनत
ं र 6 महहन्यांनत
ं र केले र्ेला र्पाहहजे.

10.

बाह्य स्िारस्ये

मागादिान: सािाजतनक अचधकाऱयांिी बाह्य स्िारस्ये क्रकंिा संबध
ं स्ितः एक समस्या तनमााि करत नाहीत. समस्या तेव्हा

तनमााि होतात जेव्हा संबध
ं पारदिाक नसतात आणि अयोग्य प्रभाि िापरला जातो क्रकंिा उपयोग केला गेलयाचे समजले
जाते. सािाजतनक अचधका-यािी िैयच्क्तक संबध
ं ामुळे Vesuviusच्या ितीने तनिाय िेताना त्या अचधकाऱयाच्या ितीने

दहताचा संिषा तनमााि होऊ िकतो आणि यामुळे याचे पररमाजान लाचलुचपतीत होऊ िकते. जेव्हां बाह्य स्िारस्ये Vesuvius
मध्ये तम
ु च्या भमू मकेिर आणि जबाबदाऱयांिर पररिाम करतात, तेव्हा दहत संिषा तनमााि होऊ िकतात.

10.1

Vesuvius कमगचाऱ्यांनी आणण Vesuvius साठी काम करणाऱ्या अन्य व्यक्तींनी वैयस्क्तक लाभ ममळपवण्यासाठी तयांच्या र्पदांचा
र्ैरवार्पर करू नये.

10.2

Vesuvius कमगचाऱ्यांनी आणण Vesuvius साठी काम करणाऱ्या अन्य व्यक्तींनी, लार्ू होत असलेल्या बाह्य स्वारस्य प्रकक्रयेनस
ु ार,
Vesuviusला कळवले र्पाहहजे:

तयांची असलेली कोणतेही बाह्य स्वारस्ये7; आणण

सावगजयनक अधधकारी ककं वा सरकारी अधधका-यांशी सवग संर्पकग:
जेणेकरून कोणतयाही संघषाांना समजता व तयांचे व्यवस्थार्पन करता येईल.
अनप
ु ालन आणि उपेक्षा
प्रतयेक व्यवसाय एकक ककं वा ग्लोबल फंक्शनचे व्यवस्थार्पन ह्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आणण तयांच्या जबाबदारीखालील कमगचायांच्या संदभागत तयांच्या आवश्यकतांची र्पत
ग ा करण्यासाठी जबाबदार आहे .
ू त

दे यके, भेटी आणण खचागची मंजरू ी GH&E प्रकक्रयांनस
ु ार असणे आवश्यक आहे . अंतर्गत लेखार्परीक्षण धोरण आणण GH&E प्रकक्रयांच्या

अंमलबजावणीवर लक्ष ठे वेल आणण अनर्प
ु ालनाचे र्परीक्षण करे ल. कोणतयाही प्रश्नांची उत्तरे दे ण्यासाठी समूह पवधी पवभार् दे खील उर्पलब्ध
आहे .

या धोरिाचा भंग क्रकं िा संभाव्य भंग
Vesuvius च्या नैयतक मूल्यांच्या आधारावर व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी आणण कोणतयाही लार्ू होण्याच्या उल्लंघनाबाबत संशयास्र्पद

ररर्पोहटांर् समस्यांसह लार्ू असलेल्या कायद्यांचे र्पालन करण्यासाठी सवग कमगचाऱ्यांना वैयस्क्तक जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे . समस्या
आर्पल्या लाईन व्यवस्थार्पकास, कायदे शीर कायगसंघास ककं वा कमगचारी समस्या हे ल्र्पलाइन (स्स्र्पक अर्प) द्वारे र्ोर्पनीयर्पणे कळपवल्या जाऊ
शकतात.

Vesuvius स्र्पीक अर्प धोरणामध्ये अधधक माहहती हदली आहे .
प्रमिक्षि / पढ
ु ील मागादिान
यनवडलेल्या कमगचाऱ्यांनी धोरण आणण यनयामक संदभग (व्यावहाररक उदाहरणात नमूद केल्याप्रमाणे) आणण या धोरणामधील माहहतीचे

र्परू क असलेले एक ऑनलाइन प्रमशक्षण कायगक्रम र्पण
ू ग करण्यासाठी प्रमशक्षण घेणे आवश्यक आहे . आर्पल्याला यनवडले नसल्यास र्परं तु
आर्पण प्रमशक्षण प्राप्त करू इस्च्छत असल्यास, कृर्पया आर्पल्या पवत्त प्रमुख ककं वा कायदे शीर पवभार्ातील कोणतयाही सदस्याशी संर्पकग
साधा.
प्रश्न
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या धोरणाबद्दल आर्पल्याला काही प्रश्न असल्यास, कृर्पया आर्पल्या लाइन व्यवस्थार्पक, दे शाच्या पवत्त प्रमुख ककं वा कायदे शीर पवभार्ाच्या
कोणतयाही सदस्याशी संर्पकग साधा.

6

पररमिष्ट 1 - व्याख्या
लाच म्हणजे:
कोणताही फायदा, आधथगक ककं वा अन्य ..

-

ज्याचे कोणाला अमभवचन हदले आहे , कोणी दे ऊ केले आहे ककं वा हदले आहे ...

-

तयांना प्रभापवत करण्यासाठी….

-

अयोग्यररतया एखादे कायग ककं वा कक्रया करण्यासाठी ....

-

तयांच्या अधधकृत क्षमतेत ...

-

व्यवसाय प्राप्त करण्याच्या ककं वा राखण्याच्या हे तूने ....

-

ककं वा असे केल्याबद्दल तयांना र्परु स्कृत करण्यासाठी.

-

लाच र्पैश्यांच्या स्वरुर्पात असणे आवश्यक नाही. प्राप्तकतयागसाठी कोणतयाही प्रकारचा फायदा यनमागण करणारी कोणतीही र्ोष्ट लाच असू
शकते - उदा. अवाजवी मनोरं जन, एखाद्या ग्राहकाच्या मल
ु ाला ककं वा मल
ु ीला नोकरी दे णे, सरकारी अधधकाऱ्याच्या आवडतया धमगदायाला
दे णर्ी दे णे. फायदा/लाभ दे णे आवश्यक नाही - दे ऊ करणे ककं वा अमभवचन दे णे र्परु े से आहे .
सािाजतनक अचधकारी / सरकारी अचधकारी ही एक व्यक्ती आहे जी:
-

कोणतयाही प्रकारची वैधायनक, प्रशासकीय ककं वा न्याययक र्पदधारक आहे , यनयक्
ु त ककं वा यनवडून आलेली आहे , ककं वा

जो एखाद्या दे शाच्या ककं वा सरकारच्या वतीने (ककं वा अशा दे शाचा ककं वा प्रदे शाचा कोणतयाही उर्पपवभार्ासाठी) ककं वा अप्रतयक्षररतया
कोणतयाही सावगजयनक एजन्सीद्वारे ककं वा तया दे शाच्या ककं वा प्रदे शाच्या (ककं वा उर्पपवभार्ाच्या) सावगजयनक उर्पक्रमांद्वारे , ककं वा
सावगजयनक कायागचा कायगवाहन करतो, ककं वा

-

जो सावगजयनक आंतरराष्िीय संघटनेचा अधधकारी ककं वा एजंट आहे . (उदाहणाथग संयक्
ु त राष्ि), ककं वा
सरकार संचामलत व्यवसायाचे एक कमगचारी (उदा. सरकारी मालकीच्या संस्थेचे कमगचारी), ककं वा

कोणताही राजकीय र्पक्ष, राजकीय र्पक्षाचा अधधकारी आणण राजकीय कायागलयाचा कोणताही उमेदवार; ककं वा
कोणतयाही सावगजयनक अधधका-याचे नातेवाईक.

तत
ृ ीय पक्ष: Vesuvius ककं वा Vesuviusच्या वतीने सेवा दे णारी कोणतीही व्यक्ती, व्यक्तीं ककं वा संस्था म्हणून तत
ृ ीय र्पक्षाची व्याख्या
करण्यात आली आहे . यात पवक्री एजंट, पवतरक, कन्सल्टं ट / सल्लार्ार आणण इतर मध्यस्थ, कंत्राटदार आणण उर्पकंत्राटदार यांचा समावेश
आहे (आणण सरकारी आणण सावगजयनक संस्था समापवष्ट होऊ शकतात).

सल
ु भीकरि दे यके अशी दे यके असतात जी सरकारी अधधकाऱ्यांकडून ककं वा एजन्सी (उदा. र्परवाना दे णे ककं वा र्परवाने ममळवणे, कस्टम

माध्यमातून माल प्रकक्रयास्न्वत करणे) द्वारे यनयममत कारवाईचे कायगप्रदशगन सुयनस्श्चत करण्यासाठी ककं वा जलद करून घेण्यासाठी हदली
जातात. यांना “वंर्ण” ककं वा “र्ती” दे यक म्हणून दे खील ओळखले जाते

बाह्य स्िारस्ये: Vesuvius कंर्पनीच्या एखाद्या कमगचाऱ्याचे ककं वा अधधकाऱ्याचे (ककं वा जवळचे कुटुंब सदस्य ककं वा व्यावसाययक सहकारी)
वैयस्क्तक, खाजर्ी, व्यवसाययक, धमागदाय ककं वा राजकीय स्वारस्य Vesuvius मधील तयांच्या जवाबदाऱ्यांर्पलीकडे आहे . उदाहणाथग;
एखाद्या व्यवसाय ककं वा कंर्पनीचे मालकी / संचालन

एखाद्या पवमशष्ट धमागदाय, राजकीय समाज ककं वा व्यवसाययक संघटनेसाठी काम करणे / यतचे समथगन करणे
एखाद्या सरकारी अधधकाऱ्याशी नाते ककं वा संबध
ं .
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