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1परिचय

परिचय NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण
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जगभर भ्रष्टाचार प्रतिबंधित आहे आणि त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींसाठी 
(कारावास, दंड) आणि कंपन्यांकरिता (उच्च दंड, काळ्यासूचीत टाकले जाणे, 
सार्वजनिक निविदेमध्ये मज्जाव वगैरे) गंभीर परिणाम होऊ शकतात. संभाव्य 
भ्रष्टाचारासंदर्भात पोलिसांच्या चौकशीचा प्रसार, माध्यमांद्वारे होण्याची 
दाट शक्यता असते ज्यामुळे जरी शेवटी आरोप चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाले 
तरीही प्रतिष्ठेचे गंभीर नुकसान होऊ शकते. 

हे नकारात्मक प्रभाव टाळण्यासाठी, आधीपासूनच भ्रष्ट वर्तनाची घटना 
टाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. NORMA Group ला त्याचे संचालक, 
अधिकारी आणि कर्मचारी आणि करारातील भागीदारांकडून अशीच अपेक्षा 
आहे. भ्रष्टाचार टाळण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे, नेहमी पारदर्शकपणे कार्य 
करणे आणि कॉमनसेन्स पध्दत वापरणे. तथापि, यासंदर्भात निर्णय घेण्यास 
सुलभ होण्यासाठी, या भ्रष्टाचारविरोधी धोरणात निषिद्ध आचरण ओळखले 
जाते आणि स्पष्ट केले जाते की देण्यात येणारे कोणते फायदे अनिवार्य 
पूर्व-मंजुरीच्या अधीन आहेत.

लागू असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांद्वारे किंवा या भ्रष्टाचारविरोधी 
धोरणांद्वारे प्रतिबंधित असलेल्या आचरणात समाविष्ट असल्याचे 
आढळल्यास कोणत्याही अधिकारी, संचालक किंवा कर्मचाऱ्यास नोकरीच्या 
संभाव्य समाप्तीसह कठोर शिस्तीचा सामना करावा लागेल. आपल्याला या 

धोरणाचे उल्लंघन झाल्याबद्दल माहिती मिळाल्यास, आपण आपल्या 
पर्यवेक्षकास किंवा अनुपालन संस्थेच्या सदस्याला त्वरित माहिती 
देणे आवश्यक आहे. आपण, कोणताही अन्य कर्मचारी तसेच कोणताही 
तृतीय पक्ष, NORMA Groupशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या 
प्रत्यक्ष किंवा कथित गैरवर्तनाची अनामिकपणे NORMA Group ची 
व्हिसलब्लोअर सिस्टम (गुप्त कारस्थान उघड करणारी प्रणाली) वापरून 
माहिती देऊ शकतो.

व्हिसलब्लोअर सिस्टममध्ये या वेबसाईटद्वारे प्रवेश केला जाऊ शकतो: 

https://www.bkms-system.net/normagroup

गैरवर्तन ओळखण्यासाठी आणि आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी 
अंतर्गत अहवाल नेहमीच आवश्यक असतो, म्हणून सद्भावनेने केलेल्या 
सूचनेमुळे अहवाल देणाऱ्याचे कधीही नुकसान होणार नाही. प्रत्येक व्हिसल 
ब्लोअर-अहवालाचा गंभीरपणे विचार केला जाईल आणि पाठपुरावा आमच्या 
अनुपालन संस्थेद्वारे केला जाईल जी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या 
कालावधीत व्हिसलब्लोअरला उत्तर देईल.

प्रिय वाचक,

NORMA Group SE आणि त्याच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहाय्यक कंपन्या (“NORMA Group”) लागू 
असलेल्या कायद्यांतर्गत भ्रष्टाचार-विरोधी जबाबदाऱ्या अत्यंत गंभीरपणे स्वीकारतात. भ्रष्टाचार हा गरिबी, भूक, रोग 
आणि गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देतो आणि समाज आणि व्यक्तींना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखून 
आर्थिक आणि सामाजिक विकासास अडथळा आणतो. यामुळे कायद्याचा नियम आणि ज्यावर Norma Group आणि 
इतर चांगले “कॉर्पोरेट नागरिक” अवलंबून आहेत त्या बाजारपेठेतील वाजवी पद्धती देखील विकृत होतात. 

मेनताल, मे, 2020
 

डॉ. मायकल श्नायडर     जान लफलर
व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष / सी.ई.ओ.   मुख्य अनुपालन अधिकारी

!
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NORMA Group ने या भ्रष्टाचार-विरोधी धोरणाला NORMA 
Groupच्या आचारसंहितेचे उप-धोरण म्हणून मान्यता दिली आहे. 
लाचलुचपत प्रतिबंधक धोरण हे, जागतिक स्तरावर NORMA Group 
(NORMA Group SE आणि त्याच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
सहाय्यक कंपन्या) सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. हे धोरण, तृतीय पक्षास 
(उदा. NORMA Groupद्वारे नियुक्त नसलेल्या व्यक्तींना) किंवा अशा 
पक्षाद्वारे केलेल्या फायद्यांशी संबंधित बंधनकारक आवश्यकता प्रदान 
करते.

लागू असणारे स्थानिक कायदे, नियम किंवा प्रथा या लाचलुचपत भ्रष्टाचार-
विरोधी धोरणापेक्षा कठोर असल्यास, असे स्थानिक कायदे, नियम आणि 
प्रथा प्रचलित राहतील. स्थानिक कायदे, नियम आणि प्रथा अधिक कठोर 
आहेत की नाही याबद्दल आपल्याला शंका असल्यास, कृपया अनुपालन 
संस्थेच्या सदस्याचा सल्ला घ्या. या भ्रष्टाचारविरोधी धोरणाच्या 
तरतुदींचा भंग करण्यास आणि तरतुदींचा भंग करण्याचा प्रयत्न करण्यास 
मनाई आहे.

2आढावा

विहंगावलोकन NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

भ्रष्टाचार म्हणजे काय?
व्यापक अर्थाने, भ्रष्टाचार म्हणजे 

 � सार्वजनिक अधिकारी किंवा व्यवसाय भागीदाराच्या प्रतिनिधी / 
कर्मचाऱ्याचा एखादा वैयक्तिक फायदा करणे;

 � या व्यक्तीवर, फायदा करून देणाऱ्या व्यक्तीसाठी, नियोक्ता / 
अधिकाऱ्याच्या प्रति त्याच्या कर्तव्यांवर प्रभाव पाडणे.

फायदा प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीसाठी “वैयक्तिक फायदा” म्हणजे 
मूल्य असलेली प्रत्येक गोष्ट असू शकते. ही गोष्ट पैसे असू शकते परंतु 
भेटवस्तू आणि आमंत्रणे सारख्या "नेहमीच्या" सौजन्यांबद्दल देखील 
असा धोका असतो, उदाहरणार्थ, जर असा फायदे महाग किंवा अनुचित 
असतील तर.

BACK TO INDEX

NORMA Group वेगवेगळ्या आर्थिक परिस्थितींमध्ये विविध देशांमध्ये 
कार्यरत असल्याने, वैयक्तिक लाभासाठी कोणतेही सार्वत्रिक मानक 
नाहीत. परंतु असेही काही निकष आहेत, जे भ्रष्ट वर्तनाची छाप टाळण्यास 

“सार्वजनिक अधिकारी” म्हणजे काय?
थोडक्यात, सार्वजनिक अधिकारी म्हणजे एक सार्वजनिक कर्तव्य 
बजावणारी व्यक्ती होय. हे केवळ नागरी सेवकांपुरते मर्यादित नाही 
परंतु, त्यात सार्वजनिक कामकाजाची काळजी (उदा. पाणी किंवा कचरा 
व्यवस्थापन) घेत असलेल्या खाजगीकृत किंवा राज्य-मालकीच्या 
कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असू शकतो. 

याव्यतिरिक्त, काही देशांमध्ये, तेल आणि वायू क्षेत्रातील ऊर्जा 
प्रदाते किंवा सरकारी मालकीच्या महामंडळाच्या प्रतिनिधींना स्थानिक 
कायद्यानुसार सरकारी अधिकारी म्हणून समजले जाऊ शकते. 

कृपया नोंद घ्या: “सार्वजनिक अधिकारी” या शब्दाची व्याख्या बऱ्याच 
व्यापक मार्गाने केली गेली असल्याने, आपण खास सावधगिरी बाळगली 
पाहिजे. बऱ्याच बाबतीत, ग्राहकांचे प्रतिनिधीही सार्वजनिक अधिकारी 
असू शकतात. या संदर्भात आपल्याला शंका असल्यास, कृपया कोणताही 
वैयक्तिक फायदा करण्यापूर्वी अनुपालन संस्थेच्या सदस्याशी नेहमी 
संपर्क साधा.

मदत करतात. खालील परिस्थितीमध्ये, आपल्याला तथाकथित "रेड-फ्लॅग 
इश्यूज" आढळतील, म्हणजे अशा परिस्थिती ज्या कोणत्याही वेळी टाळल्या 
गेल्या पाहिजेत, तसेच "यलो-फ्लॅग इश्यूज" म्हणजे अशा परिस्थिती, ज्यात 
अनुपालन संस्थेद्वारे पूर्व मंजूरी आवश्यक असते. कृपया लक्षात घ्या की 
वास्तविकता नेहमीच "असंदिग्ध" नसते. म्हणून, नमूद केलेल्या परिस्थितीस 
देखील अभिमुखतेचे मुद्दे मानले जाणे आवश्यक आहे आणि आम्ही अशी 
अपेक्षा करतो की, आपण स्वतंत्रपणे परिस्थितीचा निर्णय घ्यावा आणि 
आम्ही कोणतेही हेतुपुरस्सर किंवा विसंगत उल्लंघन सहन करणार नाही . 

सार्वजनिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याबाबत विशेष काळजी 
घेतली पाहिजे. भ्रष्टाचार-विरोधी कायदे, सार्वजनिक अधिकाऱ्यांचा 
वैयक्तिक फायदा देण्याबाबत / आश्वासनांबाबत अत्यंत कठोर 
आहेत. सर्वसाधारणपणे, भ्रष्टाचाराचे धोके टाळण्यासाठी सार्वजनिक 
अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक फायदे करण्यापासून नेहमीच परावृत्त होणे चांगली 
बाब आहे. म्हणून, सार्वजनिक अधिकाऱ्यांचा वैयक्तिक लाभ करणे / लाभ 
करण्याचे आश्वासन देणे, अनुपालन संस्थेने पूर्व परवानगी न देता कटाक्षाने 
निषिद्ध केले आहे.
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वैयक्तिक फयदा करणे व फायदा प्राप्त करणे NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

3वैयक्तिक फायदे करणे 
आणि प्राप्त करणे

उपरोक्त उल्लेखित वैयक्तिक फायद्यांबद्दल 

�� ते NORMA Group चे अधिकारी, प्रतिनिधी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून तृतीय पक्षासाठी केले जाऊ शकतात / ते देण्याचे वचन दिले जाऊ शकते किंवा

�� ते NORMA Group चे अधिकारी, प्रतिनिधी किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी दिले जाऊ शकतात / त्यांच्याद्वारे मागितले जाऊ शकतात / त्यांच्याद्वारे प्राप्त 
केले जाऊ शकतात, खाली दिलेल्या श्रेणींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

1. कृपया अनुबंध अ चा संदर्भ घ्या किंवा NORMA Group (आमची कंपनी / अनुपालन)च्या इंट्रानेट मधील लागू मूल्य मर्यादा पहा.
2. कृपया तळटीप 1चा संदर्भ घ्या.
3. कृपया तळटीप 1चा संदर्भ घ्या.

BACK TO INDEX

मंजुरीची आवश्यकता नसलेले फायदे पूर्व-मंजुरीची आवश्यकता असलेले फायदे प्रतिबंधित फायदे

 � फायदा करण्यास मनाई नाही

 � फायद्यासाठी पूर्व-मंजुरीची आवश्यकता 
नाही 

 � प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सार्वजनिक 
अधिकाऱ्यांशी संबंधित

 � आमंत्रणाचे मूल्य स्थानिक मूल्याच्या 
मर्यादेपेक्षा अधिक आहे 1

 � भेटवस्तूचे मूल्य स्थानिक मूल्याच्या 
मर्यादेपेक्षा अधिक आहे 2

 � फायद्याचे एकूण मूल्य, स्थानिक वार्षिक 
मूल्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे 3

 � निविदा प्रक्रियेशी संबंध

 � सक्रियपणे मागणी केली 

 � मोबदला किंवा बक्षीस (“नुकसान भरपाई”)

 � रोख किंवा रोख समतुल्यामध्ये फायदे (उदा. 
व्हाउचर)

 � सुविधा पेमेंट

 � पारदर्शक नाही 

 � स्वरूप, मूल्य, हेतू, परिस्थिती अपुऱ्या आहेत

 � करारांच्या पूर्ततेसाठी जवळच्या ऐहिक 
संबंधामध्ये दिले / प्राप्त केले गेले 

 � विशिष्ट वैयक्तिक फायद्यांना स्पष्टपणे 
प्रतिबंधित करणाऱ्या लागू असलेल्या 
कायद्याचे उल्लंघन करणे

मुल्याची मर्यादा
लागू होणारी स्थानिक मूल्य मर्यादा, खरेदी शक्तीच्या समानतेवर आधारित आहेत. आपण लागू आणि सद्य मूल्य मर्यादेचे पालन करण्यास बाध्य आहात. 
लागू असलेल्या स्थानिक मूल्याच्या निवडीसाठी निर्णायक हा, नेहमी प्राप्तकर्त्याचा देश असतो. वैध मूल्य मर्यादा दरवर्षी अद्यतनित केल्या जातात 
आणि त्यांच्या सध्याच्या वैध आवृत्तीमध्ये त्या या मार्गदर्शकाच्या अनुलग्नक अ मध्ये आहेत. त्या NORMA Group (आमची कंपनी / अनुपालन)
च्या इंट्रानेट पृष्ठांवर देखील पाहिल्या जाऊ शकतात.
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वैयक्तिक फयदा करणे व फायदा प्राप्त करणे NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

BACK TO INDEX

3.1. प्रतिबंधित फायदे (“रेड लाईट”)

 � प्राप्तकर्त्याने स्पष्टपणे विनंती केल्यास / मागणी केल्यासफायदा 
करणे किंवा स्वीकारणे.

 � जर तुम्हाला त्या बदल्यात काही मिळण्याची अपेक्षा असेल तर, 
फायदा करणे किंवा स्वीकारणे (“नुकसान भरपाई”).

 � रोख रक्कम (किंवा रोख समकक्ष उदा. व्हाउचर), बँक हस्तांतरण, 
व्याजमुक्त कर्ज किंवा बाजार मानकाच्या खालील व्याज दराने कर्ज, 
स्टॉक, स्टॉक पर्याय यासह योग्य अधिकृततेशिवाय आर्थिक फायदा 
करणे किंवा फायदा स्वीकारणे. 

 � सुविधा पेमेंट करणेक.

 � एखाद्या गुप्त (पारदर्शक नसलेल्या) पद्धतीने फायदा करणे किंवा 
फायदा स्वीकारणे, खास करून, जेव्हा फायदा करण्यासाठी एखादा 
खासगी पत्ता किंवा ईमेल पत्ता वापरला गेला असेल तर. आम्ही 
सल्ला देतो की, जर आपण एखादा फायदा करत असाल तर, आपण 
सामान्यत: प्राप्तकर्त्याच्या नियोक्त्याच्या किंवा पर्यवेक्षकाचा 
समावेश करावा. 

 � असा फयदा करणे किंवा फायदा स्वीकारणे जिथे फायद्याचे स्वरूप 
किंवा मूल्य वाजवी आणि प्रसंगाशी तसेच प्राप्तकर्त्याची स्थिती 
आणि परिस्थितीशी उचित नाही. विशेषतः: 

-  नाईट क्लब, कॅसिनो किंवा इतर प्रौढांच्या मनोरंजनासाठी 
आमंत्रणे; आणि

-  जे फायदे इतक्या वारंवार दिले जातात की देणे किंवा स्वीकारणे निषिद्ध 
मानले जाऊ शकते. 

 � एखाद्या कराराची पूर्तता, ऑर्डरची नियुक्ती इत्यादीसारख्या 
महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक निर्णयाशी जवळच्या ऐहिक संबंधात 
वैयक्तिक फायदा करणे किंवा स्वीकारणे. 

 � लागू कायदे किंवा इतर तरतुदींद्वारे स्पष्टपणे प्रतिबंधित कोणताही 
फायदा करणे किंवा स्वीकारणे. 

कोणत्याही विशिष्ट परिस्थितीची पर्वा न करता, फायदे करण्याचे किंवा फायदे प्राप्त करण्याचे पुढील प्रकरणे सर्वसाधारणपणे कठोरपणे 
निषिद्ध आहेत कारण त्यांच्यात भ्रष्ट वर्तनाचा उच्च धोका असतो:

सुविधा पेमेंट म्हणजे काय?

जिला 'सुविधा', 'वेग' किंवा 'ग्रीस' पेमेंट देखील म्हटले जाते अशी एक 
छोटी लाच; जिला अशी नियमित किंवा आवश्यक कारवाईची कामगिरी 
निश्चित करण्यासाठी किंवा वेगवान करण्यासाठी दिले जाते जिच्यासाठी 
पैसे देणाऱ्याचा कायदेशीर किंवा इतर हक्क असतो.

सुविधा पेमेंट ही कार्यवाही वेगवान करण्याचे उद्दीष्ट असणाऱ्या 
सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना दिलेले पेमेंट आहेत. त्याचा सार्वजनिक 
अधिकाऱ्याच्याच्या कोणत्याही चुकीच्या कृत्याशी संबंध नसतो.
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4.  आपण लागू आणि सध्याच्या मूल्य मर्यादांचे पालन करण्यास बाध्य आहात. स्थानिक मूल्य मर्यादेच्या निवडीसाठी निर्णायक हा, नेहमी प्राप्तकर्त्याचा देश असतो. वैध मूल्य 
मर्यादा दरवर्षी अद्यतनित केल्या जातात आणि त्या त्यांच्या सध्याच्या वैध आवृत्तीमध्ये या मार्गदर्शकाच्या अनुलग्नक अ मध्ये आहेत. त्या NORMA Group (आमची 
कंपनी / अनुपालन)च्या इंट्रानेट पृष्ठांवर देखील पाहिल्या जाऊ शकतात.

5. कृपया तळटीप 4 पहा.
6. कृपया तळटीप 4 पहा.
7. कृपया तळटीप 4 पहा.

BACK TO INDEX

3.2. पूर्व-मंजुरीची आवश्यकता असलेले फायदे ("यलो लाइट")

 � सार्वजनिक अधिकाऱ्याचा किंवा सार्वजनिक अधिकाऱ्याच्या संबंधित 
पक्षा (उदा. जवळचे नातेवाईक किंवा मित्र)चा केलेला कोणताही 
लाभ . यात सार्वजनिक अधिकारी किंवा सरकारी अधिकाऱ्याच्या 
संबंधित पक्षास नोकरी देण्याचा करार करणे यासारखे असामान्य 
फायदे देखील समाविष्ट असू शकतात. 

 � तृतीय पक्षाचा केलेला असा कोणताही फायदा (भेटवस्तू आणि 
आमंत्रणांसह) ज्याने NORMA Groupच्या व्यवसायाच्या 
संदर्भात सार्वजनिक अधिकाऱ्याशी परस्पर क्रिया केली आहे, करत 
आहे किंवा कदाचित करू शकेल.

 � एखादे असे आमंत्रण ज्याचे मूल्य प्रति आमंत्रिताच्या देशातील 
उचित मूल्य मर्यादा ओलांडते.4

 � एखादी अशी भेट जिचे मूल्य प्राप्तकर्त्याच्या देशातील उचित 
मूल्य मर्यादा ओलांडते.5

 � एखाद्या कर्मचाऱ्याकडून कोणत्याही तृतीय पक्षाचा केला जाणारा 
कोणताही फायदा, ज्याचे मागील 12 महिन्यांत तृतीय पक्षाला 
करण्यात आलेल्या फायद्याचे एकत्रित मूल्य, प्राप्तकर्त्याच्या 
देशातील प्रत्येक वर्षाच्या उचित मूल्यापेक्षा जास्त आहे.6

 � एखाद्या कर्मचाऱ्याद्वारे कोणत्याही तृतीय पक्षाकडून स्वीकारला 
जाणारा कोणताही फायदा, ज्याचे मागील 12 महिन्यांत एकत्रित 
मूल्य, प्राप्तकर्त्याच्या देशातील प्रत्येक वर्षाच्या उचित 
मूल्यापेक्षा जास्त आहे.7

 � कोणत्याही निविदा प्रक्रियेसंदर्भात फायदा करणे किंवा स्वीकारणे.

कलम 3.1 नुसार असे आचरण करण्यास मनाई नसेल तर, अनुपालन संस्थेने पूर्व-मंजुरी दिल्यानंतर केवळ खालील फायदे केले किंवा स्वीकारले 
जाऊ शकतात. 

वैयक्तिक फयदा करणे व फायदा प्राप्त करणे NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

मंजुरीसाठी विनंती
मंजूरीसाठी विनंती करण्यासाठी, NORMA Group च्या इंट्रानेट 
(आमची कंपनी / अनुपालन) मधील “अनुपालन मंजूरी साधन” वापरायचे 
आहे. 

कृपया लक्षात घ्या
फायदा करण्यापूर्वी किंवा प्राप्त करण्यापूर्वी मंजुरीसाठी अर्ज करणे 
शक्य नसल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी फायदा केल्यानंतर किंवा 
फायदा स्वीकारल्यानंतर कोणताही विलंब न करता, अनुपालन संस्थेच्या 
जबाबदार सदस्याला सूचित करणे आवश्यक आहे. 

दस्तऐवजीकरण आणि अधिसूचनांसाठी, NORMA Groupच्या 
इंट्रानेटमधील “अनुपालन मंजूरी साधन” वापरायचे आहे. 

कलम 3.1नुसार जर फायदा करणे किंवा स्वीकारणे प्रतिबंधित असेल, तर 
झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस परवानगी नाही.

3.3. पूर्व-संमतीची आवश्यकता नसलेले फायदे (“ग्रीन” लाइट)

खालील बाबतीत पूर्व-मंजुरीची आवश्यकता नाही

 � कलम 3.1 नुसार फायदा करणे किंवा स्वीकारणे प्रतिबंधित नाही; आणि जर

 � कलम 3.2 नुसार फायद्यास पूर्व-मंजूरीची आवश्यकता नाही.
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8. कृपया अनुपालन इंट्रानेट पृष्ठाचा संदर्भ घ्या (आमची कंपनी / अनुपालन). 

4दस्तऐवज धारण करण्याचे 
आणि दस्तऐवज धारणेचे कर्तव्य

भ्रष्टाचाराला तोंड देण्यासाठी योग्य कागदपत्रे महत्वपूर्ण आहेत. ते भविष्यातील भ्रष्ट आचरणास प्रतिबंध आणि भूतकाळातील भ्रष्ट 
आचरणाच्या तपासणीस मदत करतात.

आपणास NORMA Group च्या पुस्तकांमध्ये आणि नोंदींमध्ये, पूर्व-मंजूरी (कलम 3.3) आवश्यक असणाऱ्या किंवा पूर्व-मंजूरी आवश्यक नसणाऱ्या 
(कलम 3.2) फायद्यांचे योग्यरित्या दस्तऐवजीकरण करणे आणि अचूकपणे नोंद करणे आवश्यक आहे. मंजुरी आवश्यक असल्यास, अनावश्यक विलंबाशिवाय 
आपल्या अनुपालन संपर्कास सूचित करा. दस्तऐवजीकरणासाठी आणि अधिसूचनांसाठी, “अनुपालन मंजूरी साधन”8 वापरणे आवश्यक आहे. योग्य कागदपत्रे 
अनुपालन संस्थेच्या अघोषित पुनरावलोकनाच्या अधीन असू शकतात.

BACK TO INDEX

दस्तऐवज धारण करण्याचे आणि दस्तऐवज धारणेचे कर्तव्य  NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

https://intranet.normagroup.com/OURCOMPANY/Compliance/Pages/Home.aspx.
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देणग्या आणि प्रायोजकत्व NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

5देणग्या आणि 
प्रायोजकत्व

NORMA Groupच्या कोणत्याही देणगीच्या व प्रायोजकत्वाच्या 
उपक्रमासाठी खालील नियम लागू आहेत:

देणग्या आणि प्रायोजकत्वांना, NORMA Groupच्या अनुपालन 
संस्थेच्या सदस्याकडून नेहमी पूर्व-मंजूरी आवश्यक असते.

मंजुरीसाठी, “अनुपालन मंजूरी साधन”9 वापरायचे आहे. 

सर्व देणग्या आणि प्रायोजकत्वांना, पारदर्शक पद्धतीने केले जाणे 
आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, देणगीच्या किंवा प्रायोजकत्वाच्या 
प्राप्तकर्त्याची ओळख आणि योजनाबद्ध वापर स्पष्ट असणे आवश्यक 
आहे आणि देणगी किंवा प्रायोजकत्व करण्याचे कारण व हेतू न्याय्य असणे 
व त्यांचे दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक आहे.

खालील देणग्या किंवा प्रायोजकत्व प्रतिबंधितआहे:
 � राजकारणी, राजकीय पक्ष किंवा राजकीय संस्थांना देणगी किंवा 

त्यांचे प्रायोजकत्व ;

 � नफ्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना देणगी; आणि

 � ज्या संस्थेची लक्ष्ये NORMA Groupच्या कॉर्पोरेट तत्त्वांशी 
सुसंगत नाहीत किंवा जिच्यामुळे NORMA Groupचे नुकसान होऊ 
शकते अशा संस्थेस देणगी.

BACK TO INDEX

समाजाचा एक जबाबदार सदस्य म्हणून, NORMA Group हा, धर्मादाय आणि ना-नफा संस्थांना देणगी देण्याच्या आणि कार्यक्रमांचे 
प्रयोजन करण्याच्या बाजूने आहे. 

"देणगी" म्हणजे काय?
ऐच्छिक म्हणजे सेवाभावी आणि ना-नफा संस्थांना सेवाभावी हेतूंसाठी 
पैशाची, वस्तूंची किंवा सेवांची तरतूद, जी कायदेशीर बंधन न पाळता केली 
जाते आणि जी बक्षीस किंवा विचारांच्या अपेक्षेशिवाय दिली जाते. 

जर मोबदल्यात देय रकमेमध्ये संपूर्ण रकमेचा विचार केला नाही, तर 
दानांमध्ये सेवा किंवा कार्य उत्पादने देखील समाविष्ट असू शकतात 
(उदा. कमी किंमतीत सामाजिक संस्थेला सेवा देणे).

“प्रायोजकत्व” म्हणजे काय?
व्यक्तीं, व्यक्तींचा एक गट, संस्था किंवा कार्यक्रमांचे असे प्रायोजकत्व 
जे विपणनाच्या उद्देशासाठी मोबदल्याच्या अपेक्षेने केले जाते.

9. कृपया अनुपालन इंट्रानेट पृष्ठाचा संदर्भ घ्या (आमची कंपनी / अनुपालन). 

https://intranet.normagroup.com/OURCOMPANY/Compliance/Pages/Home.aspx.
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6सवलत

गैर-पारदर्शक आणि न समजण्याजोग्या सवलतींमध्ये भ्रष्टाचाराची शंका निर्माण करण्याचे सामर्थ्य आहे कारण अयोग्य सवलत देऊन 
मिळविलेल्या मार्जिनचा सिद्धांततः लाचखोरी म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. 

म्हणूनच सवलत केवळ समजण्याजोग्या, पूर्व-परिभाषित आणि दस्तऐवजीकरण तथ्यांनुसारच दिली जाणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ खरेदी केलेल्या वस्तूंची 
रक्कम, वेळेवर पेमेंट किंवा आकलनयोग्य आणि पारदर्शकपणे दस्तऐवजीकरण केलेली विक्री-लक्ष्ये.

सससस NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

BACK TO INDEX
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7तृतीय पक्षाचे प्रतिनिधी

व्यवसाय भागीदार तृतीय पक्षाचा प्रतिनिधी असू शकतो की नाही याबद्दल 
आपल्याला खात्री नसल्यास, कृपया अनुपालन संस्थेच्या सदस्याशी संपर्क 
साधा.

तृतीय पक्षाचे प्रतिनिधी NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

भ्रष्टाचार-विरोधी कायद्यांत आणि या धोरणात, केवळ NORMA Group आणि आमच्या कर्मचाऱ्यांनीच नव्हे ,तर तृतीय पक्षाच्या 
प्रतिनिधींनी केलेल्या पेमेंटचा देखील समावेश आहे. 

"तृतीय पक्षाचे प्रतिनिधी" म्हणजे काय?
असे सर्व व्यवसाय भागीदार 

 � जे NORMA Groupच्या उत्पादनांची विक्री संबंधित सेवा 
देतात आणि

 � NORMA Groupकडून वेतन, तरतुदी, बक्षिसे, शोधकर्त्यांचे 
शुल्क किंवा तत्सम मोबदला प्राप्त करतात.

 � यात उदाहरणार्थ एजंट, लॉबियिस्ट, मध्यस्थ, विक्री प्रतिनिधी, 
विक्री सल्लागार, विक्री सल्लागार, सिस्टम इंटिग्रेटर इत्यादींचा 
समावेश आहे. यामध्ये फक्त असे व्यावसायिक भागीदार 
समाविष्ट नाहीत, जे केवळ NORMA Groupची उत्पादने 
खरेदी करतात आणि खरेदीची किंमत अदा करतात (उदा.वितरक, 
पुनर्विक्रेते, ग्राहक, कंत्राटदार).

NORMA Groupच्या वतीने तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या 
चुकीच्या पेमेंटसाठी NORMA Groupला जबाबदार धरले जाऊ शकते. 
त्यानुसार, NORMA Groupला, तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी सर्वोच्च 
नैतिक मानकांच्या अनुषंगाने आणि सर्व लागू असलेल्या कायद्यांचे पालन 
करणे आवश्यक आहे. 

तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधीने बेकायदेशीरपणे कार्य केले आहे किंवा तो / 
ती बेकायदेशीरपणे कार्य करण्याची शक्यता आहे अशा परिस्थितीमध्ये 
आपण चौकशी करावी अशी NORMA Groupची अपेक्षा आहे. अयोग्य 
पेमेंट केली गेली जाण्याची शक्यता आहे किंवा ती आधीच केली आहेत अशा 
संकेतांकडे दुर्लक्ष करू नका. आपल्या चिंतेविषयी आपल्या पर्यवेक्षक 
किंवा अनुपालन संस्थेला नेहमी कळवा.

तृतीय पक्षाच्या संदर्भात खालील तत्त्वांचे नेहमीच पालन केले पाहिजे:

जी बाब NORMA Group ला स्वतः करण्याची परवानगी नसेल अशी 
बाब तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधीचा वापर करून करण्याद्वारे NORMA 
Groupची धोरणे व कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करू नका. एखाद्या तृतीय 
पक्षाचा / पक्षाची प्रतिनिधी चुकून असा विश्वास ठेवू शकेल की, स्थानिक 
व्यक्ती किंवा कंपनी म्हणून त्याला / तिला “स्थानिक नियमांनुसार काम 
करण्याचे” अधिक स्वातंत्र्य मिळते.

 � तृतीय पक्षासाठी करण्यात आलेला खर्च आणि इतर पेमेंट, 
NORMA Groupच्या लेखा पुस्तके आणि रेकॉर्डमध्ये आणि 
वित्तीय निवेदनात योग्यरित्या प्रतिबिंबित केली पाहिजेत आणि 
त्यांना कोणत्याही प्रकारे विभाजित केले किंवा लपविले जाणार 
नाहीत.

 � तृतीय पक्षांना, तृतीय व्यक्तींना किंवा संबंधित तृतीय पक्षाच्या 
प्रतिनिधीच्या नावावर नसलेल्या बँक खात्यात किंवा ज्या देशात 
अंतर्निहित व्यवसाय केला जात आहे किंवा संबंधित तृतीय पक्षाच्या 
व्यवसायाचे मुख्य स्थान आहे अशा ठिकाणी कोणतेही रोख पेमेंट केले 
जाणार नाही. 

तृतीय पक्षाचे प्रतिनिधी लाच देण्यासह NORMA Groupच्या वतीने 
बेकायदेशीर किंवा अयोग्य वर्तणुकीत सामील होण्याची शक्यता कमी 
करण्यात मदत करण्यासाठी पुढील नियम लागू आहेत.

तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींची ओळख करणे
फरक करण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे, व्यवसाय भागीदारांप्रति 
NORMA Groupच्या कंत्राटी जबाबदाऱ्यांकडे पाहणे होय. जर 
NORMA Group केवळ उत्पादने वितरीत करत असेल आणि 
त्याऐवजी खरेदीची किंमत प्राप्त करत असेल, तर व्यवसाय भागीदार 
“तृतीय पक्षाचा प्रतिनिधी” असण्यास पात्र नाही. 
जर, तथापि, व्यवसाय भागीदार NORMA Groupच्या विक्री कार्यात 
सामील झाला असेल आणि त्यास केवळ NORMA Groupची उत्पादने 
मिळाली असल्यास, विशेषत: जर त्याला पैसे प्राप्त झाले, तर तो 
संबंधित तृतीय पक्षाचा प्रतिनिधी आहे.

BACK TO INDEX
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7.1. निष्ठेच्या पुनरावलोकनाची प्रक्रिया

 � खरेदी विभागाशी सल्लामसलत करण्यासाठी;

 � पार्श्वभूमीची तपासणी करून मंजुरीसाठी अर्ज करण्यासाठी आणि 
“अनुपालन मंजूरी साधन”11 मधील तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींसाठी 
मंजूरी प्रक्रियेत विनंती केलेली माहिती भरण्यासाठी आणि

 � भ्रष्टाचाराची चेतावणी देणारी खालील उदाहरणासारखी कोणतीही 
चिन्हे अस्तित्त्वात आहेत की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी आपण 
जबाबदार आहात:

 –  एक सार्वजनिक अधिकारी, एखाद्या विशिष्ट व्यक्ती किंवा 
कंपनीला तृतीय पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची 
शिफारस करतो / करते.

 –  एक (संभाव्य) तृतीय पक्षाचा प्रतिनिधी असे प्रमाणित 
करण्यास नकार देतो / देते की, अनुचित पेमेंट सुलभ 
करण्यासाठी तो / ती कोणतीही कार्यवाही करणार नाही.

 –  एखादा (संभाव्य) तृतीय पक्षाचा प्रतिनिधीला लाच 
देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

 –  एखादा (संभाव्य) तृतीय पक्षाचा प्रतिनिधी रोख रकमेची 
विनंती करतो / करते.

 –  एखादा (संभाव्य) तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधी विनंती करतो / 
करते की तृतीय-पक्षाला किंवा तृतीय-पक्षाद्वारे किंवा तृतीय-
देशातील बँक खात्यात पेमेंट केले जावे किंवा वाजवी स्पष्टीकरण 
न देता इतर असामान्य आर्थिक व्यवस्थेची विनंती करतो / करते.

 –  एखाद्या (संभाव्य) तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधीचा व्यवसाय 
मानक उद्योग निर्देशिकांमध्ये सूचीबद्ध केलेला नाही किंवा 
ज्या लोकांना हा उद्योग माहित आहे त्यांना अपरिचित आहे.

 –  एखाद्या (संभाव्य) तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधीच्या 
व्यवसायातील तत्वांच्या पार्श्वभूमी तपासणी केल्यास 
संशयास्पद उपक्रमांचे पुरावे किंवा अहवाल किंवा लागू नियम 
किंवा नियमांचे पालन न केल्याची नोंद आढळते.

तृतीय पक्षाच्या कोणत्याही नवीन प्रतिनिधीस गुंतवून ठेवण्यासाठी आणि तृतीय पक्षाचे प्रमाणपत्र 10पूर्ण न केलेल्या तृतीय पक्षाच्या 
प्रतिनिधींच्या संदर्भात NORMA Groupने निष्ठेच्या पुनरावलोकनाची मागील तीन वर्षांत प्रक्रिया चालू ठेवली आहे.

तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधीची धारणा किंवा विद्यमान तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींशी असलेल्या व्यवसाय संबंधाच्या विनंतीसाठी आपण 
जबाबदार असल्यास

 –  वाटाघाटींच्या दरम्यान, एखादा प्रतिपक्ष NORMA 
Groupच्या उत्पादनांसाठी देत   असलेल्या किंमतीबद्दल 
उदासीन वाटतो किंवा अन्यथा नफा मिळविण्याच्या मार्गाने 
कार्य करण्यात अयशस्वी होतो.

 � NORMA Groupच्या “अनुपालन मंजूरी साधन”12मधील तृतीय 
पक्षाच्या प्रतिनिधींसाठी योग्य परिश्रमशीलता चेकलिस्ट, सर्व 
तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या संदर्भात पूर्ण केली जाणे आणि 
अनुपालन संस्थेच्या पुनरावलोकनासाठी आणि मंजूरीसाठी वरील नमूद 
केलेल्या चेतावणी चिन्हे संबंधित कोणत्याही परिणामासह सादर 
करणे आवश्यक आहे.

अनुपालन संस्थेचा जबाबदार सदस्य प्रत्येक, प्रस्तावित तृतीय 
पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या मूल्यांकनावर देखरेख ठेवेल. या सामग्रीचा 
आढावा घेतल्यानंतर, हा / ही अनुपालन प्रतिनिधी, संभाव्य अनुपालन 
जोखमींविषयीच्या प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही असे ठरवतो / 
ठरविते, तर तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधीला अतिरिक्त विनंत्या करण्यासह, 
तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधीचे पुनरावलोकन पार पाडण्यासाठी किंवा 
वाजवी समजल्या जाणारी इतर कोणतेही पावले उचलण्यासाठी, योग्य 
परिश्रमशीलता सेवा प्रदात्यास कामावर नियुक्त करण्यासह अतिरिक्त 
पावले उचलली जाऊ शकतात.

 � निष्ठेच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेव्यतिरिक्त, वरील तृतीय पक्षाच्या 
संभाव्य प्रतिनिधीसंदर्भात वरीलपैकी चेतावणीचा एखादा इशारा 
देण्यात आला आहे किंवा नाही याचे विश्लेषण करणे आणि 
NORMA Groupच्या अनुपालन संस्थेकडे त्वरित कोणतीही 
तक्रार नोंदविणे आपणास बंधनकारक आहे.

10. कृपया अनुपालन इंट्रानेट पृष्ठाचा संदर्भ घ्या (आमची कंपनी / अनुपालन).
11. कृपया तळटीप 10 पहा.
12. कृपया तळटीप 10 पहा.

https://intranet.normagroup.com/OURCOMPANY/Compliance/Pages/Home.aspx.
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7.2. मानक करार

कलम 7.1 नुसार, निष्ठेच्या पुनरावलोकनाची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडल्यानंतर, तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींशी व्यावसायिक संबंधांमध्ये प्रवेश 
करण्यासाठी, तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींसाठी सर्व तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी NORMA Groupच्या मानक करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे, 
ज्यात भ्रष्टाचार-विरोधी प्रतिनिधित्व आणि हमी, लेखा परीक्षा हक्क आणि लागू भ्रष्टाचार-विरोधी कायद्याच्या उल्लंघनांसाठी समाप्ती अधिकारांसह 
मानक भ्रष्टाचारविरोधी तरतुदी आहेत. तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींसह कोणतेही करार करण्यापूर्वी संबंधित टेम्पलेटसाठी आपल्या अनुपालन प्रतिनिधीशी 
संपर्क साधा.

तृतीय पक्षाचे प्रतिनिधी NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

7.3. तृतीय पक्षांची देखरेख करणे

तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी सादर केलेला भ्रष्टाचार होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी, जर आपण तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना कायम ठेवण्याची विनंती 
केली असेल किंवा तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींचे व्यवस्थापन करण्यात किंवा नुकसान भरपाईत समाविष्ट असल्यास, संबंधित तृतीय पक्षाच्या खर्चाच्या 
कोणत्याही प्रतिपूर्तीसह आपण केलेल्या कृत्यांची व खर्चांची बारकाईने देखेरेख व पुनरावलोकन केले पाहिजे. तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधीद्वारे संभाव्य 
बेकायदेशीर किंवा अनैतिक वर्तनाच्या सर्व घटना ज्या आपणास ज्ञात आहेत किंवा ज्यांचा आपणास संशय येत आहे, त्या त्वरित अनुपालन संस्थेला कळविणे 
आवश्यक आहे.

BACK TO INDEX
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संयुक्त उद्यम, विलीनीकरणे आणि अधिग्रहणे आणि इतर व्यवसाय संयोजने NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

8संयुक्त उद्यम, विलीनीकरणे आणि 
अधिग्रहणे आणि अन्य व्यवसाय संयोजने

NORMA Group संयुक्त उद्यम, विलीनीकरणे , अधिग्रहणे किंवा अन्य व्यवसायिक संयोजनांमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करीत असल्यास, 
भ्रष्टाचाराविरूद्ध अतिरिक्त उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ,कारण संयुक्त उद्योजक भागीदार किंवा अधिग्रहण लक्ष्याच्या मागील आणि 
भविष्यातील वर्तनामुळे NORMA Group प्रती संभाव्य उत्तरदायित्व निर्माण होऊ शकते.

संयुक्त उद्यम भागीदारांच्या संदर्भात, NORMA Groupने वाजवी पावले 
उचलली पाहिजेत की, संयुक्त उद्यम भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याचे उल्लंघन 
करू शकणारी कोणतीही अनुचित पेमेंट करणार नाही आणि संयुक्त उद्यमाच्या 
भागीदाराने तशा प्रकारचे पेमेंट केलेली नाहीत आणि करणार नाही. तृतीय 
पक्षांप्रमाणेच, संयुक्त उद्यम आणि संयुक्त उद्यम पक्ष त्यांच्या अनुचित 
आचरणातून NORMA Groupचा पर्दाफाश करू शकतात.

NORMA Group, आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन असलेल्या कंपन्यांमध्ये 
विलीन होऊ शकतो, त्यांचे अधिग्रहण करू शकतो किंवा काही अन्य व्यवसाय 
संयोजनात प्रवेश करू शकतो. त्या संदर्भात, विलीनीकरण, अधिग्रहण 
किंवा व्यवसाय संयोजनापूर्वी तसेच भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या चालू 
असलेल्या उल्लंघनांच्या आधी झालेल्या, अन्य कंपनीद्वारे केलेल्या 
अनुचित फायद्यांसाठी किंवा कृतींसाठी लागू असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी 
कायद्यांतर्गत NORMA Group जबाबदार असेल. या प्रकारच्या 
व्यवहारासंदर्भात, NORMA Groupच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक धोरणात 
दोन बाबी आहेत. 

BACK TO INDEX
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8.1. व्यवहार-पूर्व भ्रष्टाचार-विरोधी कायदा योग्य परिश्रमशीलता 

कोणताही संयुक्त उपक्रम, विलीनीकरण आणि अधिग्रहण आणि अन्य 
व्यवसायिक संयोजनांमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी, NORMA Group योग्य 
परिश्रमशीलता आणि मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित करतो. आपण अशा 
व्यवहाराच्या प्रस्तावात, निवडण्यात किंवा वापरण्यात समाविष्टसमाविष्ट 
असल्यास, त्या पक्षाशी कोणत्याही व्यवहारात सामील प्रतिपक्षाचे आणि 
सामील भ्रष्टाचाराच्या जोखमीचे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आपणास 
या प्रक्रियेचे अनुसरण करावे लागेल. तृतीय पक्षाच्या प्रतिनिधींसाठी 

योग्य परिश्रमशीलतेच्या प्रक्रियेप्रमाणे, योग्य परिश्रमशीलतेच्या 
प्रक्रियेदरम्यान, भ्रष्टाचाराच्या सर्व चेतावणींची तपासणी करणे 
आवश्यक आहे आणि पुढे जाण्यापूर्वी निराकरण करणे आवश्यक आहे. 
भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याचे प्रतिनिधित्व, हमी आणि करारनाने या सर्वांना, 
जसे योग्य असेल त्या प्रमाणे, व्यवहाराच्या सर्व दस्तऐवजीकरणात 
समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

8.2. व्यवहार-पश्चात अनुपालन आवश्यकता

एकदा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर, NORMA Groupकडे संयुक्त उद्यम 
किंवा अधिग्रहित कंपनीच्या संदर्भात चालू असलेल्या जबाबदाऱ्या असतील. 
यामध्ये, सर्व अधिग्रहित कंपन्यांमध्ये, NORMA Groupच्या अनुपालन 
कार्यक्रमा (त्याची आचारसंहिता, हे भ्रष्टाचारविरोधी धोरण आणि 
सर्व संबंधित पॉलिसी आणि प्रक्रीयांसह)स सादर करणे आणि त्याची 
अंमलबजावणी करणे समाविष्ट आहे. संयुक्त उद्यमांसाठी, संयुक्त उद्यम 
सुरू करते वेळी भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याचे पालन करणारा एक अनुपालन 

कार्यक्रम लागू केला जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी NORMA 
Groupने NORMA Groupद्वारे दाखवल्या गेलेल्या मालकी आणि 
नियंत्रणाच्या प्रमाणावर आधारित वाजवी पावले उचलली पाहिजेत. 
संयुक्त उद्यम भागीदाराच्या बाबतीत, NORMA Groupने तो संयुक्त 
व्यवसायाच्या वतीने कोणत्याही अनुचित आचरणात भाग घेत नाही हे 
सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवहारानंतरच्या त्याच्या आचरणांचे देखरेख केली 
पाहिजे.

संयुक्त उद्यम, विलीनीकरणे आणि अधिग्रहणे आणि इतर व्यवसाय संयोजने NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

BACK TO INDEX
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9संपर्क

मुख्य अनुपालन अधिकारी
जान लफलर

एडिसनस्ट्र. 4

63477 मेनताल

जर्मनी

फोन: +49618161027610

ईमेल: jan.loeffler@normagroup.com

गट अनुपालन अधिकारी
डॉ जिसा ओर्टवाइन

एडिसनस्ट्र. 4

63477 मेनताल

जर्मनी

फोन: +49618161027611

ईमेल: gisa.ortwein@normagroup.com

NORMA Groupच्या अनुपालन संस्थेच्या सर्व सदस्यांचे संपर्क तपशील इंट्रानेटवर (आमची कंपनी / अनुपालन) आढळू शकतात.

या लाचलुचपत प्रतिबंधक धोरण किंवा अनुपालनाबाबत आपले काही प्रश्न असल्यास, कृपया NORMA Group अनुपालनशी किंवा अनुपालन 
संस्थेच्या कोणत्याही सदस्याशी संपर्क साधा.

संपर्क  NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

BACK TO INDEX
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10पुनरावलोकन
हे भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण, NORMA Group च्या अनुपालनाद्वारे नियमितपणे पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे आणि लागू कायद्यात किंवा 
NORMA Group च्या व्यवसायात बदल झाल्यामुळे त्यात बदल केले जाऊ शकतात. म्हणूनच आपण हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे 
की, आपण अद्ययावत आवृत्तीवर अवलंबून आहात, जिच्यामध्ये खालील वेबसाईटच्या अंतर्गत प्रवेश केला जाऊ शकतो:
 
https://www.normagroup.com/Compliance

पुनरावलोकन  NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण
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वैयक्तिक फयदा करणे व फायदा प्राप्त करणे NORMA Group || भ्रष्टाचार-विरोधी धोरण

देश

भेटवस्तू आणि आमंत्रणांसाठी स्थानिक मूल्याची मर्यादा

आमंत्रणे भेटवस्तू प्रति वर्ष मूल्य

[युरो] स्थानिक चलन [युरो] स्थानिक चलन [युरो] स्थानिक चलन
ऑस्ट्रेलिया 70,00 युरो 115,00 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 30,00 युरो 50,00 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190,00 युरो 305,00 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 

ब्राझील 20,00 युरो 95,00 ब्राझिलियन रिअल 10,00 युरो 45,00 ब्राझिलियन रिअल 60,00 युरो 260,00 ब्राझिलियन रिअल 

चीन 25,00 युरो 200,00 चायनीज युआन 10,00 युरो 90,00 चायनीज युआन 65,00 युरो 535,00 चायनीज युआन 

झेक प्रजासत्ताक 55,00 युरो 1.440,00 चेक कोरुना 25,00 युरो 670,00 चेक कोरुना 145,00 युरो 3.840,00 चेक कोरुना 

फ्रान्स 60,00 युरो 60,00 युरो 25,00 युरो 25,00 युरो 170,00 युरो 170,00 युरो

जर्मनी 75,00 युरो 75,00 युरो 35,00 युरो 35,00 युरो 200,00 युरो 200,00 युरो

भारत 20,00 युरो 1.745,00 इंडियन रुपी 10,00 युरो 815,00 इंडियन रुपी 55,00 युरो 4660,00 इंडियन रुपी 

इटली 55,00 युरो 55,00 युरो 25,00 युरो 25,00 युरो 155,00 युरो 155,00 युरो

जपान 60,00 युरो 7.885,00 जॅपनीज येन 25,00 युरो 3.680,00 जॅपनीज येन 160,00 युरो 21.030,00 जॅपनीज येन 

कोरिया (दक्षिण) 55,00 युरो 73.665,00 कोरियन वोन 25,00 युरो 34.375,00 कोरियन वोन 150,00 युरो 196.440,00 कोरियन वोन 

मलेशिया 40,00 युरो 210,00 मलेशियन रिंग्गिट 20,00 युरो 95,00 मलेशियन रिंग्गिट 115,00 युरो 570,00 मलेशियन रिंग्गिट 

मेक्सिको 25,00 युरो 635,00 मेक्सिकन पेसो 10,00 युरो 295,00 मेक्सिकन पेसो 70,00 युरो 1.695,00 मेक्सिकन पेसो 

नेदरलँड्स 75,00 युरो 75,00 युरो 35,00 युरो 35,00 युरो 210,00 युरो 210,00 युरो

पोलंड 40,00 युरो 200,00 पोलंड झ्लोटी 20,00 युरो 90,00 पोलंड झ्लोटी 115,00 युरो 540,00 पोलंड झ्लोटी 

पोर्तुगाल 45,00 युरो 45,00 युरो 20,00 युरो 20,00 युरो 125,00 युरो 125,00 युरो

रशिया 35,00 युरो 2.835,00 रशियन रुबल 15,00 युरो 1.320,00 रशियन रुबल 100,00 युरो 7.570,00 रशियन रुबल 

सर्बिया 20,00 युरो 2.910,00 सर्बियन दिनार 10,00 युरो 1.360,00 सर्बियन दिनार 65,00 युरो 7.770,00 सर्बियन दिनार 

सिंगापूर 140,00 युरो 225,00 सिंगापूर डॉलर 65,00 युरो 105,00 सिंगापूर डॉलर 380,00 युरो 605,00 सिंगापूर डॉलर 

स्पेन 55,00 युरो 55,00 युरो 25,00 युरो 25,00 युरो 145,00 युरो 145,00 युरो

स्वीडन 75,00 युरो 770,00 स्वीडिश क्रोना 35,00 युरो 360,00 स्वीडिश क्रोना 200,00 युरो 2.055,00 स्वीडिश क्रोना

स्वित्झर्लंड 95,00 युरो 110,00 स्विस फ्रँक 40,00 युरो 50,00 स्विस फ्रँक 255,00 युरो 295,00 स्विस फ्रँक 

थायलंड 25,00 युरो 1.025,00 थाई बाट 10,00 युरो 475,00 थाई बाट 70,00 युरो 2.735,00 थाई बाट 

तुर्की 35,00 युरो 225,00 टर्किश लिरा 15,00 युरो 105,00 टर्किश लिरा 105,00 युरो 600,00 टर्किश लिरा 

युनायटेड किंगडम 60,00 युरो 55,00 पाउंड स्टर्लिंग 30,00 युरो 25,00 पाउंड स्टर्लिंग 170,00 युरो 150,00 पाउंड स्टर्लिंग 

संयुक्त राष्ट्र 85,00 युरो 100,00 अमेरिकन डॉलर 40,00 युरो 45,00 अमेरिकन डॉलर 235,00 युरो 275,00 अमेरिकन डॉलर 

शेवटचे अद्यतनीकरण: 27.02.2020

देश-विशिष्ट मूल्य मर्यादेची गणना, दरडोई सकल घरगुती उत्पादनाच्या आधारे केली गेली आहे (खरेदी शक्ती समता (पी.पी.पी.)वर आधारित). 

भारतातील उच्च उत्पन्न असमानतेमुळे, ग्रामीण आणि शहरी लोकांमध्ये राहणीमानात मोठी तफावत आहे. म्हणूनच, भारतात लागू असलेल्या मूल्य मर्यादेच्या निर्धारणासाठी 

"पी.पी.पी. रूपांतरण घटकाचे (जीडीपी), बाजार विनिमय दराशी मूल्य पातळी गुणोत्तर" हा निकष, देश-विशिष्ट मूल्य मर्यादेची गणना करण्यासाठी वापरला जातो. 

www.DeepL.com/Translator (विनामूल्य आवृत्ती) सह भाषांतरित

विनिमय दराच्या माहितीचा स्रोत: वर्ल्डबँक, www.x-rates.com (पोलंड).

11अनुबंध अ
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