
नीितम ता
योग्य रीतीने यवसाय कर याची शक्ती

नीितम तािवषयक मागर्दशर्क



“या मागर्दशर्कातील मािहती समजनू 
घेऊन ती आव यक ते हा वाप न, 
तु ही एकीकड ेआप या भावी 
यशाम ये प्र यक्ष योगदान देत 
असताना आपला अनेक वषार्ंपासनू 
चालत आलेला सचोटीचा वारसा 
जप याचा मु ामच िनणर्य घेता.”

यश वी हो याचा 
िनणर्य घेणे
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संचालक, अिधकारी व कमर्चारी यांना:
सवोर्त्तम जागितक कंपन्या ठाम िनणर्य घेतात. आपले ध्येय कोणते याची ःवच्छ जाणीव 
ठेवनू त्या महत्वाकांक्षी उिद्दषे्ट ठेवतात आिण ती साध्य करण्याच्या मागे लागतात. यश हे 
मदु्दाम  िमळवावे लागते.
ईटननेही याच पद्धतीने नीितमते्तला ूाधान्य देऊन जगभरात ूितष्ठा िमळवली आहे. आपण 
योग्य तीच मलू्ये जपतो आिण सचोटीने वागून आिण योग्य रीतीनेच व्यवसाय करुन 
आपले म्हणणे ःपष्ट करतो. 
यामळेु ईटनची अत्यंत नीितमत्तापूणर् कंपनी म्हणनू असलेली ूितष्ठा हे एक सशक्त, खास 
असे विैशंट्य झाले आहे. ःवतःकडून उच्च ूतीच्या अपेक्षा ठेवनू आिण त्या पणूर् करत 
राहून आपण माहक, परुवठादार आिण कमर्चा-यांच्या नजरेमधनू का विैशंट्यपणूर् रीतीने 
यशःवी झालो आहोत, त्यातील एका महत्वाच्या भागाचे रक्षण करतो. 
जेव्हा ःथािनक पद्धती िकंवा पिरिःथतीमुळे शंका येतात, अशा वेळीसदु्धा ईटनची कामाच्या 
ःथळावरील निैतक मानके समजनू घेऊन ती पणूर् करण्यासाठी आपल्याला आवँयक ती 
मािहती, मागर्दशर्न आिण साधने परुवण्यास ईटन वचनबद्ध आहे. हा नीितमत्तािवषयक 
मागर्दशर्क त्या वचनबद्धतेचा एक महत्वाचा भाग आहे. यात भरपरू ूत्यक्ष उदाहरणे आिण 
ःपष्ट, वाःतिवक मागर्दशर्न असनू त्यामध्ये सहकारी आिण बिहःथ गुंतवणकुदार यांच्याशी 
दैनंिदन व्यवहारातील आपल्या निैतक मानकांच्या व्याख्या आहेत आिण तो आपल्याला 
यामध्ये सहाय्य परुवतो.
ईटनमध्ये आपण आपले पिरणाम कसे िमळवतो, हे आपण यशाचे एक महत्वाचे पिरमाण 
मानतो. योग्य पद्धतीनेच व्यवसाय करणे हे ईटन ॄॅंडच्या कें िःथानी असनू हा आपण 
बाजारपठेत आपली कीतीर् कशी वाढवतो याचा मखु्य आधारःतंभ आहे. या मागर्दशर्कातील 
मािहती समजनू घेऊन ती आवँयक तेव्हा वापरुन, तमु्ही एकीकडे आपल्या भावी 
यशामध्ये ूत्यक्ष योगदान देत असताना आपला अनेक वषार्ंपासनू चालत आलेला सचोटीचा 
वारसा जपण्याचा मदु्दाम च िनणर्य घेता. 

Craig Arnold
अ यक्ष व प्रमुख कायर्कारी अिधकारी
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आ हाला समजत ेकी आमची कामाची उि टे 
पणूर् कर याची क्षमता आम यापकैी प्र येकाने 
आम या कद्र थानी असले या मू यांचा वीकार 
कर यावर अवलंबनू आहे:

ईटनची मू ये

ग्राहकािभमखुता – आम्ही आमची ूत्येक कृती माहकाला समोर ठेवनू करतो.
लोक – आमचे लोक हे आमचे सवार्त मलू्यवान संसाधन आहे असे आम्ही मानतो.
िव वास – योग्य तेच करण्याच्या बाबतीत इतरांच्या िवश्वासाहर्तेबद्दल आम्हाला खाऽी आहे.
आदर – आम्ही एकमेकांना आदर आिण सहृदयतेने वागणकु देतो.
मान – आम्ही इतरांचा ःवािभमान आिण ःवत्वाचा आदर करतो.
सचोटी – आम्ही सत्यवादी आिण नीितमत्तापूणर् आहोत.
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आरोग्य व सरुक्षा
आम्ही सवर् कमर्चा-यांच्या कल्याणासाठी 
वचनबद्ध आहोत.
उ कृ टता
आम्ही सवोर्त्तम होण्यासाठी ूयत्नशील 
आहोत.
जबाबदारी
आम्ही आमची वचनबद्धता पाळतो.
सवर्समावेशकता
आम्ही एकमेकांमधील भेदांचा आदर 
करतो.
पर परसंपकर्
आम्ही खलेुपणाने आिण सत्यवादीपणाने 
परःपरसंपकर्  ठेवतो.

आमचा िवश्वास आहे की आम्ही उच्च कामिगरी करु 
देणारे कामाचे ःथान िनमार्ण करुन व राखनू त्या 
द्वारे “लोकांमागेर् उत्कृष्टता” संपादन करतो. आम्ही 
ईटनच्या तत्वज्ञानाच्या मागार्ने उच्च कामिगरीसाठी 
झटतो, जे आमच्या एकमेकांूती, कंपनीूती, 
आमच्या माहकांूती आिण इतर गुंतवणकुदारांूतीच्या 
जबाबदा-या ूत्यक्ष कामामध्ये अतंभूर्त करते.

मोबदला
आम्ही ःपधार्त्मक मोबदला आिण लाभ 
परुवतो.
िशक्षण
आम्ही सतत िशकतो, ूगती करतो आिण 
ःवतःमध्ये बदल करतो.
नावी यपूणर्ता
आम्ही नवीन कल्पनांना महत्व देतो.
कायर्मग्नता
आम्ही कायर्मग्न राहतो आिण ईटनच्या 
भिवंयासाठी वचनबद्ध राहतो.
पयार्वरण व समाज
आम्ही पयार्वरण आिण आमच्या 
समाजांमध्ये सधुारणा करण्यासाठी 
ूयत्नशील राहतो.
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ईटन कॉपोर्रेशन बंधनकारक करते की ईटन, 
ितच्या उपकंपन्या आिण सहयोगी कंपन्यांचे 
(“ईटन”) सवर् संचालक, अिधकारी आिण 
कमर्चारी त्यांचे काम करताना येथे िदलेल्या 
निैतक वतर्नाबाबतच्या मलूभतू तत्वांचे पालन 
करतील.

नीितम ता 
संिहता
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 1.  कायद्या पालनकायद्या पालन – आमच्या जगभर पसरलेल्या व्यवसायाचे िनयम व कायद्याचे 
सन्मान व पालन केले जाईल.

 2.  कंपनी या आिथर्क िनकालांचे यवि थत व प्रामािणकपणे न दणी आिण 
प्र ततुीकरण – आम्ही कंपनीची सवर् ूकारचीे आिथर्क व इतर मािहती 
ूामािणकपणे, वेळबद्ध, अचकू व न्याय्य रीतीने नोंदवतो व जािहर करतो. आम्ही 
एक अतंगर्त िनयंऽण व्यवःथा िवकिसत केलेली आहे जी आमच्या नोंदी व मािहतीची 
सत्यता कायम राखण्यासाठी तयार केलेली आहे.

 3.  मानवीय अिधकारांचा स मान – आम्ही मानवीय अिधकारांचा सन्मान करतो व 
माल परुवठा करणा-यांकडून पण तशीच अपेक्षा करतो.

 4.  उ तम प्रतीचे उ पादन – आमचे ध्येय उत्कृष्ट उत्पादन आिण सेवा परुवणे हेच 
आहे.

 5.  निैतक पधार्शीलता – आमच्या सवोर्त्कृष्ट कृतीमळेुच आम्हाला ूितःपधेर्चा 
फायदा होतो. आम्ही गैरकायदेशीर िकंवा अनिैतक व्यवहारात िवश्वास ठेवत नाही.

 6.  विैव य व उ तम कमर्चारी पद्धतीचा आदर – आम्ही अशा पद्धतींद्वारे 
सांःकृितकदृंट्या विैवध्यपूणर् कमर्चारीवगार्चा आदर करण्यास वचनबद्ध आहोत की 
ज्या सवर् कमर्चा-यांना पाऽतेच्या आधारे समान संपकर्  आिण समान वागणकु देतात. 
कामाच्या िठकाणी कोणाचाही छळ िकंवा भेदभाव केला जात नाही.

 7.  पर परिवरोधी िहतसंबंध टाळणे – जे संबंध िकंवा आचरणे आमच्या 
िनणर्यशक्तीवर पिरणाम करु शकतील िकंवा आमचे वयैिक्तक िहतसंबंध व ईटनशी 
िनष्ठा यांमध्ये ूत्यक्ष वा भासमान परःपरिवरोध िनमार्ण करु शकतील, ते आम्ही 
टाळतो. कंपनीतील आमच्या ःथानाचा गैरवापर ःवतःच्या िकंवा इतरांच्या 
फायद्यासाठी आम्ही करत नाही. ईटनशी ःपधार् करणा-या कृती िकंवा संबंधांमध्ये 
आम्ही गुंतत नाही.

 8.  मालम ता आिण मािहतीचे रक्षण करणे – आम्ही ईटनच्या मालमत्ता, मािहती, 
व संधी फक्त ईटनच्या व्यवसायासाठी वापरतो, अनिधकृत वापरासाठी नाही. आम्हाला 
ईटन व इतरांनी िदलेल्या मािहतीची व कमर्चारीिवषयक आकडेवारीची गोपनीयता 
आम्ही योग्य रीतीने सांभाळतो.

 9.  सचोटीने वतर्न करणे – आम्ही कोणत्याही ूकारची लाच कुठल्याही ःवरुपात देऊ 
करत नाही व ःवीकारत नाही. आम्ही आमची नीितमत्ता व मलू्यांशी ससुंगत 
असणा-या व्यावसाियक कायर्पद्धती वापरतो.

10.  शासनाला िवकणे – शासनाच्या कुठल्याही व्यक्ती िकंवा िवभागाशी व्यवहार 
करतेवेळी, कायदा व िनयमांचे तंतोतंत पालन करतो.

11.  राजनिैतक हातभार – जरी कायदेशीर असले तरी आम्ही कुठल्याही राजनेता िकंवा 
गटाला ईटनच्या वतीने हातभार लावत नाही.

12.  पयार्वरण, आरोग्य व सरुक्षा – आम्ही आमच्या कमर्चा-यांचे आरोग्य व सरुके्षचे 
रक्षण करण्याच्या आिण पयार्वरणाचे रक्षण करण्याच्या बाबतीत जागितक ःतरावर 
अमगण्य होण्यास वचनबद्ध आहोत.
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खबर देणे – ःथािनक कायद्याच्या आधीन, कुठलीही व्यक्ती उघडपणे िकंवा िननावीरीत्या, 
कायद्याचे िकंवा आिथर्क िनयमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची नोंद नीितमत्ता आिण 
अनपुालन कायार्लयाकडे करु शकते. या उल्लंघनात जमाखचर्, िहशोबतपासणी, करसंबंधी 
िकंवा नोंदणी, बदलाचे फसवणकुीचा देखील समावेश आहे. नोंद िननावी रीत्या न केल्यास 
त्या व्यक्तीची ओळख परेुशी तपासणी होईपयर्ंत गोपनीय ठेवण्यात येईल.
या खबरा खाली िदल्यानसुार टपालाने, ई-मेलने िकंवा दरूध्वनीद्वारा देता येतील:
 • टपालाने पत्र यवहार – पऽव्यवहार उपाध्यक्ष, 
  नीितमत्ता आिण अनपुालन, 

 ईटन कॉपोर्रेशन, 
 1111 सपुीिरअर ऍव्हेन्यू, क्लीव्हलॅंड, 
 ओहायो 44114 अमेिरका येथे पाठवा.

 • ई-मेल – ई-मेल Ethics@eaton.com येथे पाठवा िकंवा JOE (ईटनचे अतंगर्त नेट) 
माफर् त ूवेश असलेल्या जागितक नीितमत्ता संकेतःथळावरील, िकंवा ईटनच्या बिहःथ 
संकेतःथळावरील वेब फॉम्सर् वापरा.

 • दरू वनी – नीितमत्ता व आिथर्क सचोटी हेल्प लाईनशी अमेिरका िकंवा कॅनडामधनू 
800.433.2774 वर डायल करुन संपकर्  साधा. इतर सवर् देशांसाठी, आपल्या ःथािनक 
नीितमत्तािवषयक पोःटरवर िदलेल्या िकंवा JOE वरील जागितक नीितमत्ता 
संकेतःथळावर िदलेल्या बमांकावर डायल करा. ही हेल्प लाईन िवनामलू्य असनू एक 
बहुभाषीय ूितिनधी िदवसाचे 24 तास आठवड्याचे 7 िदवस उपलब्ध असतो. 

 • बहुभाषीय सहा य – आपल्याला हवे असल्यास आपण यापकैी एका पत्त्यावर आपली 
शंका िलहून कळिवण्यासाठी आपली मळू भाषा वापरु शकता, आिण आम्ही आपल्या 
पऽाचे िकंवा ई-मेलचे भाषांतर करु.

निैतकता, कायदा िकंवा आिथर्क शंका कळिवणा-या कोणत्याही कमर्चा-यािवरुद्ध बदला 
घेण्यास ईटन परवानगी देणार नाही, तसेच कोणत्याही कमर्चा-याने केवळ हाती असलेल्या 
मािहतीवरून खबर िदल्यास त्याच्या िवरुद्ध िशःतभंगाची कारवाई करणार नाही.
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वयैिक्तक जबाबदारी
ईटनच्या नीितमत्तािवषयक आचारसंिहतेमध्ये िदलेल्या तत्वांचे वाचन, मािहती करुन घेणे 
आिण अनपुालन करणे ही ूत्येक संचालक, अिधकारी आिण कमर्चा-याची वयैिक्तक 
जबाबदारी आहे. ःथािनक कायद्याच्या आधीन, या तत्वांचे अनपुालन ही नोकरीसाठीची एक 
अट आहे, आिण अनपुालन न केल्यास िशःतभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये 
नोकरीमधनू काढून टाकणेही अतंभूर्त आहे.
नीितमत्ता संिहतेचा भंग झाल्यास संचालक मंडळ त्यािवरुद्ध करण्याच्या कृती ठरवेल िकंवा 
त्या ठरवण्यासाठी व्यवःथापनातील योग्य व्यक्तींना िनयुक्त करेल. या कृती गैरवतर्नांना 
मयार्दा घालण्याच्या आिण नीितमत्ता संिहतेच्या पालनासाठी जबाबदारीला उते्तजन देण्याच्या 
उदे्दशाने योग्य तशा तयार केल्या जातील. 
ःथािनक कायद्याच्या आधीन, अशा कोणत्याही कृती ईटनच्या नजरेस आणनू देण्याचे 
ूत्येक अिधकारी, संचालक िकंवा कमर्चा-याचे कतर्व्य आहे, की ज्या त्यांच्या मते या 
तत्वांचा भंग करतील. यासाठीच्या खबरा एखाद्या पयर्वेक्षकाला िकंवा व्यवःथापनाच्या 
दसु-या सदःयाला, िकंवा वर िदलेल्या नीितमत्ता आिण अनपुालन कायार्लयाला द्याव्या.   
संभाव्य भंगसदु्धा संचालक मंडळाच्या लेखापरीक्षण िकंवा शासन सिमत्यांच्या अध्यक्षांना, 
िकंवा थेट संपणूर् संचालक मंडळाला पऽव्यवहाराने उपाध्यक्ष, नीितमत्ता आिण अनपुालन 
यांच्या द्वारा कळवता येतील, जे तो अहवाल पढेु पाठवतील.
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पिरचय

या नीितमत्तािवषयक मागर्दशर्काचा उदे्दश जगातील 
ईटनच्या सवर् कमर्चा-यांना नीितमत्ता संिहता 
समजनू घेऊन ितचे दैनंिदन कामांमध्ये पालन 
करण्यास मदत करणे हा आहे. ूत्येक निैतक 
समःया अतंभूर्त करणे हा त्याचा हेतू नसनू, 
त्याऐवजी तमु्हाला निैतक व्यावसाियक िनणर्य 
घेण्यास सवर्साधारण मागर्दशर्न करणे आिण 
तमु्हाला अिधक मदतीसाठी योग्य स्तर्ोतांकडे 
जाण्याचा मागर् दाखवणे, हा आहे. या 
मागर्दशर्कामध्ये उल्लेख केलेल्या कंपनीच्या 
धोरणांचा पणूर् मजकूर पाहण्यासाठी तमुच्या 
पयर्वेक्षकांना JOE हे ईटनचे अतंगर्त नेट पाहण्यास 
सांगा.  



नीितम ता संिहतचेे पालन कोणी केले पािहजे?
संपणूर् जगातील ईटन या कमर्चारी
नीितमत्ता संिहतेमधील तत्वे वाचणे, समजनू घेणे आिण पाळणे ही ूत्येक अिधकारी, 
संचालक व कमर्चा-याची (या मागर्दशर्कामध्ये एकिऽतरीत्या “कमर्चारी” असे उिल्लिखत) 
वयैिक्तक जबाबदारी आहे. 
उपकंप या, सहयोगी आिण इतर 
उद्योगउद्योग
उपकंपन्या, सहयोगी व इतर उद्योग 
ज्यांमध्ये ईटनकडे िनयंऽणयोग्य 
मालकीहक्क आहेत, त्या सवार्ंनी या 
नीितमत्ता संिहतेचे पालन करणे 
बंधनकारक आहे. उदाहरणाथर्, ज्यात 
ईटनकडे 50 टक्क्यांपेक्षा अिधक भाग 
आहे, त्या कोणत्याही संयकु्त ूकल्पाने या 
नीितमत्ता संिहतेचे पालन  केले पािहजे. 
ज्या उद्योगांमध्ये ईटनकडे 10 टक्के िकंवा 
अिधक भाग आहे पण िनयंऽणयोग्य भाग 
नाही, त्या सवार्ंना नीितमत्ता संिहतेचे िकंवा 
तत्सम आचारसंिहतेचे पालन करण्याचा 
आमह केला जाईल.
बिह थ पक्ष
जेथे योग्य असेल तेथे ईटनची नीितमत्ता 
संिहता अशा सवर् व्यक्ती िकंवा पक्षांना 
याच ूकारे लागू आहे, की जे ईटनसाठी 
िकंवा ईटनच्या वतीने मदत करण्याचे 
िकंवा सेवा देण्याचे काम करतात. यामध्ये 
सवर् ूासंिगक काम करणा-या व्यक्ती 
येतात, जसे ःवतंऽ कंऽाटदार, व्यावसाियक 
सल्लागार, सेवा ूदाते व ूितिनधी 
कमर्चारी.
आम्ही आमच्या परुवठादारांना ईटनच्या 
परुवठादारांच्या आचारसंिहतेचे पालन करणे 
बंधनकारक करतो. 
आम्ही बिहःथ पक्षांना आमच्या वतीने 
असे काही करु देण्याची परवानगी देत 
नाही की जे आम्हालाही करण्यास बंदी 
आहे.

 प्र न
प्र. जर मा या काही वयैिक्तक द्धा 

ईटन या निैतक त वां या िव द्ध 
अस या तर?  

उ. तमुच्या वयैिक्तक ौद्धा बदलण्याचा 
ूयत्न करणे हा ईटनचा उदे्दश नाही. 
माऽ आम्ही िनिश्चतपणे अपेक्षा 
करतो, की ईटनच्या वतीने काम 
करताना तमुच्या वतर्नाला 
मागर्दशर्नासाठी तमु्ही ईटनची निैतक 
तत्वे वापरावी. जर आपण या अपेक्षा 
पणूर् करु शकता का, याबाबत 
आपल्याला शंका असल्या तर त्या 
आपल्या पयर्वेक्षकाकडे मांडा िकंवा 
नीितमत्ता आिण अनपुालन 
कायार्लयाशी संपकर्  साधा.
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1कायद्याचेकायद्याचे पालन
आमच्या जगभर पसरलेल्या व्यवसायाचे िनयम व 
कायद्याचे सन्मान व पालन केले जाईल.



आदर

तमुची वयैिक्तक जबाबदारी  
ईटनचे कमर्चारी म्हणनू आपण जेथे कुठे व्यवसाय करतो तेथील सवर् लागू असलेल्या 
कायद्यांचे आिण सरकारी अिधिनयमांचे पालन करणे तमुच्यावर बंधनकारक आहे. तमुच्या 
पयर्वेक्षकांचे दबाव िकंवा व्यवसायिवषयक पिरिःथतींच्या मागण्या या तमु्ही कायद्याचे 
पालन न करण्याच्या सबबी होणार नाहीत. तमु्हाला एखाद्या ूःतािवत कृतीिवषयी 
वाटणा-या सवर् शंका िकंवा ूश्न तमुच्या पयर्वेक्षकाकडे िकंवा नीितमत्ता आिण अनपुालन 
कायार्लयाकडे मांडणे ही तमुची जबाबदारी आहे.
आतंररा ट्रीय यापार आयात व िनयार्त िनयंत्रण 
उत्पादने, सेवा, मािहती िकंवा तंऽज्ञान आयात िकंवा िनयार्त करताना ईटन लागू 
असलेल्या अमेिरकेच्या व इतर राष्टर्ीय कायदे, अिधिनयम व िनबर्ंधांचे पालन करते. या 
िनयमांचे पालन न करणे हा गुन्हा गणला जाऊ शकतो, आिण पालन न करण्यासाठीच्या 
दंडांमध्ये ईटनसाठी दंड आिण जबाबदार कमर्चा-यासाठी कारावास आिण दंड समािवष्ट असू 
शकतो. तमुच्याशी आिण तमुच्या दैनंिदन कामाशी संबंिधत कायद्यांची मािहती असण्याची 
जबाबदारी तमुची आहे, यात तमुच्या ःथानाच्या देशाव्यितिरक्त दसु-या देशाचाही समावेश 
असू शकतो.
थािनक कायदे व पद्धती 
ईटन ही अमेिरकन कंपनी असल्यामळेु ती अमेिरकन कायद्यांच्या आधीन आहे. तसेच 
आपण जेथे काम करतो अशा इतर देशांच्या कायद्यांच्याही आधीन ईटन आहे. एका 
देशातील ःथािनक कायदे आपण दसु-या देशात कसा व्यवसाय करतो यावर पिरणाम करु 
शकतात. ईटनचा व्यवसाय करताना तमुच्यासाठी हे महत्वाचे आहे की तमु्ही जेथे काम 
करता त्या देशाच्या तमु्हाला लागू असलेल्या ःथािनक कायद्यांची मािहती तर तमु्हाला 
हवीच, पण इतर देशांच्या कायद्यांचा पिरणाम तमुच्यावर कसा होऊ शकेल, हेही  तमु्हाला 
मािहत असले पािहजे. जर तमु्हाला या कायद्यांमध्ये परःपरिवरोध िदसला, िकंवा जर 
तमु्हाला असे िदसले की ःथािनक रीती आिण व्यावसाियक िकंवा सामािजक पद्धती या 
कायद्यांच्या िवरोधात आहेत, तर मदत मागवा.
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उदाहरणे
चकू
एका कमर्चा-याच्या लक्षात येते की 
सरकारी आवँयकता पणूर् करण्यासाठी 
एक माहक ईटनच्या भागांमधील 
ःथािनक गोष्टींच्या टक्केवारीचे 
अयथाथर् वणर्न करत आहे. तो 
कमर्चारी काहीच करत नाही, कारण 
त्याला त्या माहकाचा व्यवसाय 
गमवायचा नाही.  
एका िशिपंग क्लाकर् च्या लक्षात येते 
की परदेशी जात असलेल्या एका 
ईटनच्या उत्पादनामध्ये असे तंऽज्ञान 
आहे, की ज्याच्यावर ःथािनक िनयार्त 
िनयंऽण कायद्यांनसुार िनबर्ंध आहेत. 
ितला असे काहीही िदसत नाही की 
त्या तंऽज्ञानाच्या िनयार्तीसाठी 
आवँयक तो िनयार्त परवाना 
िमळवण्यात आला आहे. ती याला 
कोणताही आके्षप न घेता माल 
पाठवण्याची ूिबया पढेु सरुु ठेवते.

बरोबर
एका व्यवःथापकाच्या लक्षात येते की 
एका परवानगी असलेल्या गंतव्य 
देशामधनू एका व्यापारी िनबर्ंध 
असलेल्या देशामध्ये माल पढेु पाठवणे 
आहे, जे अमेिरकेच्या िनयार्त िनयंऽण 
कायद्यांच्या िवरुद्ध आहे. आिण तो हे 
माल पाठवणे थांबवतो.
साममुीमधील िबघाडांमळेु एका 
महत्वाच्या माहकाला उत्पादने 
पाठवण्यात उशीर होणार असतो. 
याला एक उपाय असा, की हे 
उत्पादन ईटनच्या दसु-या एखाद्या 
कारखान्यात हलवावे, पण यासाठी 
त्या माहकाची, तसेच ःथािनक कर 
व कःटम्स कायार्लयांची पवूर्परवानगी 
लागते. जरी माल पाठवण्यास एक 
आठवडा उशीर होतो, तरी कारखाना 
व्यवःथापक खाऽी करतो, की त्याचा 
कायर्गट उत्पादन हलवण्यापवूीर् 
आवँयक त्या परवानग्या िमळवतो.

 प्र न
प्र. मला शंका आहे की एक िवतरक ईटनचे भाग एका अशा देशाला पाठवत आहे, की 

या यावर मा या मािहतीप्रमाणे िनयार्त कायद्यांनुसारकायद्यांनुसार यापारी िनबर्ंध आहेत. मी 
काय करावे?

उ. एखाद्या िवतरकामाफर् तसदु्धा व्यापारी िनबर्ंध घातलेल्या देशांना उत्पादने पाठवणे हा 
अशा अनेक देशांच्या िनयार्त कायद्यांनसुार अपराध होऊ शकतो, जेथे ईटन व्यवसाय 
करते. अशा माल पाठवण्यावर िनयंऽण करणारे कायदे व िनयम अत्यंत िक्लष्ट 
असनू एखादी मालाची िशपमेंट कायदेशीर आहे का, हे ठरवण्यासाठी ूत्यक्ष 
पिरिःथतीचा बारकाईने अभ्यास करावा लागतो. एखाद्या व्यापारी िनबर्ंध असलेल्या 
देशाला ईटनची उत्पादने पाठवली जात आहेत का अशी आपल्याला शंका आली, 
िकंवा एखाद्या व्यापारी िनबर्ंध असलेल्या देशाला ईटनची उत्पादने पाठवण्याचा 
व्यवहार सरुु करण्यापवूीर् मदतीसाठी त्विरत कायदा िवभागाशी संपकर्  साधा.

प्र. कधी कधी आपली मानके व धोरणे मा या देशा या थािनक कायद्याांपेक्षाकायद्याांपेक्षा जा त 
कडक असतात. अशा वेळी कायद्याच्याकायद्याच्या आव यकतां या पिलकड ेआपण का जावे?

उ. ईटन योग्य रीतीनेच व्यवसाय करण्यास वचनबद्ध आहे, म्हणजेच जरी ःथािनक 
कायदे िकंवा व्यवसाय पद्धती एखाद्या वेगळ्या दृिष्टकोनाला परवानगी देत असल्या, 
तरी, आपण योग्य ते करणे जरी ःथािनक कायद्यांपेक्षा जाःत िनबर्ंधकारक असले, 
तरी आपण तेच करायचे.
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2 कंपनी या आिथर्क िनकालांचे 
यवि थत व प्रामािणकपणे 
न दणी आिण प्र ततुीकरण

आम्ही कंपनीची सवर् ूकारची आिथर्क व इतर 
मािहती ूामािणकपणे, वेळबद्ध, अचकू व न्याय्य 
रीतीने नोंदवतो व जािहर करतो. आम्ही एक 
अतंगर्त िनयंऽण व्यवःथा िवकिसत केलेली आहे 
जी आमच्या नोंदी व मािहतीची सत्यता कायम 
राखण्यासाठी तयार केलेली आहे. 
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अचकूता

कमर्चा-यांनी हे केले पािहजे:

19

 • ते ज्या आिथर्क पःुतके, नोंदी व खात्यांसाठी जबाबदार असतील, त्यांमध्ये व्यवहार 
अचकूपणे ूितिबंिबत होत असनू ते आवँयक लेखािवषयक तत्वे आिण ईटनच्या 
अतंगर्त िनयंऽण ूणालीनसुार आहेत, याची खाऽी करणे.

 • कधीही एखाद्या दःत ऐवजावर खोटी नोंद न करणे िकंवा एखाद्या व्यवहाराचे अयथाथर् 
वणर्न न करणे. 

 • ईटनच्या नोंदी ठेवण्यािवषयीच्या धोरणांचे पालन करणे.



 प्र न 
प्र. यवसायिवषयक न दींची काही उदाहरणे कोणती?
उ. व्यवसायिवषयक नोंदी इलेक्शॉिनक िकंवा कागदोपऽी अस ूशकतात, यात खाली गोष्टी 

समािवष्ट असू शकतात:
 • कामाच्या तासांच्या नोंदी;
 • पयार्वरणिवषयक, आरोग्य व सरुक्षािवषयक अहवाल;
 • महसलू व खचर्िवषयक आकडेवारी;
 • आिथर्क अहवाल;
 • खचर्िवषयक अहवाल;
 • उत्पादनिवषयक मािहती;
 • गुणवत्तािवषयक मािहती; आिण
 • शकै्षिणक पाऽता िकंवा कामाचा पवूेर्ितहास.

प्र. कंपनी या मािहतीचे अस य अहवाल िद याचे कोणत ेपिरणाम होऊ शकतात?
उ. गुणवत्ता, चाचणी, मालाचे साठे, आिथर्क िकंवा अशा ूकारचे खोटे अहवाल सादर 

केल्यामळेु नोकरीवरुन काढून टाकण्यापयर्ंत िशःतभंगाची कारवाई होऊ शकते. तसेच 
अशा वतर्नामळेु आपल्या ूितषे्ठचे नकुसान होऊ शकते आिण त्या कमर्चा-याला तसेच 
कंपनीला िदवाणी िकंवा गुन्हेगारी ःवरुपाची िशक्षा होऊ शकते.

प्र. मा या एका सहकारी कमर्चा-याने एका मह वा या चाचणीचे िन कषर् खोटे कळवले, 
यामळेु उ पादनात गंभीर व पाचा िबघाड होऊ शकतो. मा या सहकारी कमर्चा-

याबरोबरचे संबंध धोक्यात न घालता ही सम या मी कशी मांडावी?
उ. ूत्यक्ष पिरिःथतीनुसार, तमुचे नाव उघड न करता तमुचा व्यवःथापक िकंवा मानवी 

संसाधन िवभाग जे घडले त्याचा शोध घेऊ शकेल. ही समःया ःथािनक 
व्यवःथापकांसमोर मांडणे तमु्हाला उिचत वाटत नसेल तर तमु्ही तमुची समःया 
नीितमत्ता आिण अनपुालन कायार्लयाला कळवू शकता.

प्र. मा या नवीन सहकारी कमर्चा-याला याने जो अजार्त सांिगतला तवेढा अनभुव नाही. 
मी हे याला िवचारले, ते हा याने सांिगतले की नोकरी िमळव यासाठी याने 
कामाचा इितहास जा त सांिगतला. तो हणतो की जोपयर्ंत तो वतःला िसद्ध क  
शकतो, तोपयर्ंत हे मह वाचे नाही. हे बरोबर आहे का?

उ. नाही. जे कमर्चारी कामाचा इितहास जाःत सांगतात िकंवा शकै्षिणक पाऽता खोटी 
सांगतात, त्यांच्यावर नोकरीवरुन काढून टाकण्यापयर्ंत िशःतभंगाची कारवाई होऊ 
शकते. जे कमर्चारी कामाचा इितहास खोटा सांगतात, ते इतर दःतऐवजही खोटे करु 
शकतात. तसेच हे ज्या इतर लोकांनी नोकरीसाठी अजर् केले होते, त्यांच्यासाठी 
अन्यायकारक आहे.

प्र. मा या एका सहका-याने मला या सेवा कर यात आ या न ह या, यां यासाठीचे 
एक िबल मा य कर यास सांिगतले. मी काय करावे?

उ. या सेवा आपल्याला िमळाल्याच नाहीत हे मािहत असनू तमु्ही हे िबल मान्य केले, 
तर तमु्ही खोटा अहवाल कराल. तमु्ही मान्य केल्यामळेु िबलाचे पसेै देण्यात आले, 
तर ती चोरी गणली जाऊ शकते. तमुच्या शंकांबाबत तमुच्या सहका-याशी बोला. तसे 
करणे उिचत वाटत नसेल तर पढेु काय करावे यासाठी तमुच्या व्यवःथापकाशी, 
ःथािनक अथर्िवषयक ूमखुाशी िकंवा नीितमत्ता आिण अनपुालन कायार्लयाशी बोला.
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उदाहरणे
चकू
िवबीची उिद्दषे्ट पणूर् करण्यासाठी एका 
कारखाना व्यवःथापकाने एका 
िनयंऽकाला, जरी एका ऑडर्रचा माल 
दोन िदवसांनंतर पाठवला गेला, तरी 
ितमाहीच्या शेवटच्या िदवशी एक 
मोठी िवबी नोंदवायला सांिगतली.
एक िवबेती ितच्या खचर्िवषयक 
अहवालामध्ये भोजनाच्या खोट्या 
पावत्या सादर करते, जेथे ती गेलीच 
नव्हती.
एका कमर्चा-याला समजते की एक 
माहक उत्पादनातील एका दोषाबद्दल 
कंपनीवर खटला भरण्याची धमकी देत 
आहे, आिण तो त्या उत्पादनाच्या 
चाचण्यांच्या िनंकषार्ंबाबत ूश्न 
िवचारणारे त्याच्याकडून आलेले सवर् 
संदेश काढून टाकतो.
एक िवबी व्यवःथापक एका 
माहकाच्या कुटंुबाला िडःने वल्डर्ला 
भेट देण्यासाठीचे पसेै देतो आिण हा 
ूवास खचर् उत्पादन िवकास खचर् 
म्हणनू नोंदवतो.

बरोबर
एका कमर्चा-याला त्याचा व्यवःथापक 
एका अपघातिवषयक अहवालातील 
तपशील बदलायला सांगतो. 
कमर्चा-याला हे बदल करणे उिचत 
वाटत नाही आिण तो दसु-या एका 
व्यवःथापकाकडे सल्ला मागतो.  
एका कमर्चा-याच्या लक्षात येते की 
त्याचे सहकारी कमर्चारी िनयिमतपणे 
त्यांच्या टाईम काडार्ंवर काम केल्याचे 
खोटे तास दाखवतात, आिण त्याला 
शंका आहे की ही पद्धत कारखान्यात 
सवार्ंना मािहत असनू ती ःवीकृत 
आहे. त्याला ःथािनक 
व्यवःथापकांकडे जाणे बरोबर वाटत 
नाही, त्यामळेु तो या पद्धतीबाबत 
कळवण्यासाठी नीितमत्ता आिण 
अनपुालन कायार्लयाशी संपकर्  साधतो. 
एक कमर्चारी एका साठ्यािवषयीच्या 
अहवालातील एक मोठी चकू जेव्हा 
लक्षात आणनू देते, तेव्हा ितचा 
व्यवःथापक चकू मान्य करतो, ती 
दाखवल्याबद्दल ितचे आभार मानतो, 
आिण सधुािरत अहवाल सादर करतो.
एका कमर्चारी स्तर्ीला समजते की एक 
माहक एक उत्पादन िवकत 
घेण्यासाठी एका कालबाह्य झालेल्या 
उत्पादन मािहतीपऽकामधील 
मािहतीचा आधार घेत आहे. ती त्या 
माहकाला त्विरत याबद्दल कळवते.
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मानवीय अिधकारांचा स मान

आम्ही मानवीय अिधकारांचा सन्मान करतो व माल 
परुवठा करणा-यांकडून पण तशीच अपेक्षा करतो.

3
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जगाचा एक नागिरक आिण समाजाचा जबाबदार सदःय या नात्याने ईटन लोकांचा मान, 
आपल्या समाजांच्या गरजा आिण पयार्वरणाच्या नाजकुपणाचा सन्मान करते. कॉपोर्रेट 
सामािजक जबाबदारी हा ईटनचा दीघर्काळ चालत आलेला िवश्वास आिण आपल्या 
व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीचे अिवभाज्य मलू्य आहे.  
मानवीय अिधकार  
आम्ही मान्य करतो की अनेक ःवतंऽ संघटना आिण आयोगांनी मलूभतू आतंरराष्टर्ीय 
मानवी अिधकारांबाबतचे दःतऐवज ूःतािवत केले आहेत, जसे यनुायटेड नेशन्स ग्लोबल 
कॉम्पॅक्ट, यिुनव्हसर्ल िडक्लरेशन ऑफ ह्यमुन राईट्स, इंटरनॅशनल कॉव्हेनंट ऑन 
इकॉनॉिमक, सोशल ऍडं कल्चरल राईट्स. हे दःतऐवज साधारणपणे अशा तत्वांचे पालन 
करतात की व्यवसायांनी ज्यांचा मान राखावा आिण मानवी अिधकारांना पािठंबा द्यावा 
आिण मानवी अिधकारांच्या उल्लंघनांमध्ये सहभागी होऊ नये. ईटनमध्ये ही महत्वाची 
तत्वे आपल्या मलूभतू मूल्यांमध्ये एकिऽत करण्यात आली आहेत आिण ती आपण रोज 
कसे वागावे, तसेच आपण आपल्या परुवठदारांकडून काय बंधनकारक करतो, याचे िनयंऽण 
करतात. तसेच आपण जागितक अहवालिवषयक पढुाकाराचे, जो जगातील एक अत्यंत 
िवःततृ ूमाणात वापरला जाणारा मानवी अिधकार, कामगार, पयार्वरण, लाचिवरोध आिण 
कॉपोर्रेट नागिरकत्वाबाबतच्या कामिगरीच्या अहवालांसाठीचा आकृितबंध आहे, सदःय 
आहोत आिण त्याचे अिभमानाने पालन करतो.
बालकामगार 
आम्ही बालकामगारांना कामावर ठेवत नाही. 16 वषेर् वयाच्या आतील कोणतीही व्यक्ती 
म्हणजे ‘बाल’ अशी आमची व्याख्या आहे. जर ःथािनक कायदा आमच्या धोरणापेक्षा 
जाःत िनबर्ंधकारक असेल तर आम्ही ःथािनक कायद्याचे पालन करतो. माऽ जेथे ःथािनक 
कायदा आम्हाला 16 वषार्ंपेक्षा कमी वयाच्या लोकांना कामावर घेण्यास परवानगी देत 
असेल, तेथेही आम्ही तसे करणार नाही.
सक्तीचे म 
कोणत्याही सक्तीच्या ौमांच्या, िकंवा गुलामिगरीच्या, िकंवा बंिधत ौमांच्या वापराला 
आम्ही ूितबंध करतो. 
मोबदला 
आम्ही ज्या देशांमध्ये व्यवसाय करतो तेथील कायद्यांच्या आवँयकता पणूर् करणारे िकंवा 
त्यापेक्षा जाःत असलेले, आिण तेथील मोबदलािवषयक पद्धतींशी ःपधार् करणारे वेतन 
आिण लाभ आम्ही परुवतो.
सवर्समावेशकता 
आम्ही अशा पद्धतींना वचनबद्ध आहोत की ज्या सवर् कमर्चा-यांचा समावेश करतात आिण 
ज्या पाऽ व्यक्तींना समान रोजगार देऊ करतात. आम्ही असे वातावरण राखण्याचा ूयत्न 
करतो, की जेथे आपल्यापैकी ूत्येक जण, मग त्याची सांःकृितक पाश्वर्भमूी, िलंग, वंश, 
वणर्, वय, मळू देश, लैंिगक पसंती, अपंगत्व, ःतर िकंवा ःथान कोणतेही असो, आपल्या 
पणूर् क्षमतेपयर्ंत पोहोचू शकेल आिण दररोज फरक पाडेल.
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कामा या थानावरील वातावरण  
आम्ही ईटनच्या तत्वज्ञानाचा वापर अशा मलूभतू िवश्वासाच्या आधारे आमच्या ‘लोकांमागेर् 
उत्कृष्टता’ वरील िवश्वास व्यक्त करण्यासाठी करतो, की सवर् कमर्चा-यांना सवोर्त्तम योगदान 
करण्याची आिण जे योग्य तेच करण्याची इच्छा असते. आम्ही आमची धोरणे, कायर्पद्धती 
व िनणर्य या मलूभतू ताित्वक िनवेदनांवर आधािरत ठेवतो: 

 • आम्ही सवर् कमर्चा-यांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहोत.
 • आम्ही आमच्या कामाच्या बाबतीत सवोर्त्तम राहण्यासाठी ूयत्नशील आहोत.
 • आम्ही एकमेकांमधील भेदांचा आदर करतो.
 • आम्ही खलेुपणाने आिण सत्यवादीपणाने परःपरसंपकर्  ठेवतो.
 • आम्ही ःपधार्त्मक मोबदला आिण लाभ परुवतो.
 • आम्ही सतत िशकतो, ूगती करतो आिण ःवतःमध्ये बदल करतो.
 • आम्ही नवीन कल्पनांना महत्व देतो.
 • आम्ही कायर्मग्न राहतो आिण ईटनच्या भिवंयासाठी वचनबद्ध राहतो.
 • आम्ही पयार्वरण आिण आमच्या समाजांमध्ये सधुारणा करण्यासाठी ूयत्नशील 
राहतो.

आमचा िवश्वास आहे की सवर् कमर्चा-यांनी एकमेकांना आिण त्यांचा कामाच्या बाबतीत 
ज्यांच्याशी संबंध येत असेल त्या सवार्ंना मानाने आिण आदराने वागवावे.
आम्ही कामाच्या िठकाणचे वातावरण अनिधकृत िनयंिऽत पदाथर्, अमली पदाथर्, तंबाखू व 
मद्य यांच्या ूभावापासून मकु्त ठेवण्यास वचनबद्ध आहोत. 
आम्ही कमर्चा-यांना िवश्वासावर आधािरत कामाच्या ःथानाचे वातावरण परुवतो, जेथे ते 
ूश्न िवचारण्यास, ूितिबया देण्यास, शंका कळवण्यास ःवतंऽ असतील, आिण िनणर्य 
ूिबयेत सिबयपणे सहभागी असतील.
जेथे कमर्चा-यांचे ूितिनिधत्व संघटना आिण/िकंवा वक्सर् कौिन्सल्स करत असतील तेथे 
त्यांच्या ूितिनधींशी व्यवहार करताना ईटन ःथािनक कायद्यांचे पालन करते.
परुवठादार 
आम्ही आमच्या परुवठादारांसाठी ईटनच्या परुवठादारांच्या आचारसंिहतेचे पालन करणे 
बंधनकारक करतो.
नागिरक व
आम्ही ज्या समाजांमध्ये राहतो व काम करतो, त्यांना आम्ही आधार देतो. चांगले 
कॉपोर्रेट नागिरक म्हणनू आम्ही जेथे काम करतो तेथे िशक्षण, आरोग्य व मानवी सेवांना 
सहाय्य करुन, समाज िवकास करुन व इतर योग्य पढुाकारांद्वारे, आिण अशा पढुाकारांमध्ये 
आमच्या कमर्चा-यांच्या ःवेच्छेने सहभागाला पािठंबा देऊन तेथील जीवनाचा दजार् 
सधुारण्याचे ूयत्न करतो.
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 प्र न
प्र. आपले ग्राहक व पुरवठादार कधी कधी िवचारतात की ईटन यनुायटेड नेश स ग्लोबल 

कॉ पॅक्ट आिण इतर मानवी अिधकारिवषयक द तऐवजांना पािठंबा देत ेका. मी 
काय उ तर यावे?

उ. त्यांना आपल्या नीितमत्तािवषयक मागर्दशर्काची एक ूत द्या िकंवा त्यांना आपल्या 
मागर्दशर्काच्या इलेक्शॉिनक ूतीसाठी आपल्या बिहःथ संकेतःथळावर जाण्यास सांगा. 
जर तमु्हाला या बाबतीत एखाद्या सवेर्क्षणाला उत्तर देण्यास सांिगतले, तर 
मागर्दशर्नासाठी कायदा िवभागाला िवचारा.

प्र. जे हा माझा पयर्वेक्षक वांिशक आिण रा ट्रीय वावर आधािरत िवनोद सांगतो, ते हा 
मला अ व थ वाटत.े मी काय करावे?

उ. तमुच्या पयर्वेक्षकाला, तो जे िवनोद सांगतो त्यामळेु तमु्हाला अःवःथ वाटते, आिण 
ते त्याने थांबवावेत असे सांगणे हे सवार्त चांगले. हे करणे उिचत वाटत नसेल तर 
मानवी संसाधन िवभागाकडे आपले म्हणणे मांडा.

प्र. ईटनचा िविवधतमेळेु कसा फायदा होतो?
उ. आपले यश जगभरातील, िविवध संःकृतींमधील सवोर्त्तम लोक घेण्यावर अवलंबनू 

आहे. एकमेकांमधील भेदांचा आदर करुन आपल्याला खास दृिष्टकोनांचा फायदा होतो 
की ज्यांमधनू नावीन्यपूणर्ता साध्य होते आिण अिधक चांगले िनणर्य होतात.

प्र. आप या संयकु्त प्रक पामधील सरकारी मालकी या भागीदाराला आपण मह वा या 
कामांसाठी त्री-कमर्चारी सचुवतो हे आवडले नाही. यापुढे आपण अशा कामांसाठी 
त्री-कमर्चा-यांची नावे सचुवणे बंद करायचे का?

उ. नाही. सचुवलेल्या लोकांमधनू िस्तर्यांना वगळल्यामळेु असा समज होईल की आपण 
पक्षपाताशी सहमत आहोत. पाऽतेवर आधािरत सवोर्त्तम लोक सचुवणे सरुु ठेवनू 
आपण िलंगाचा िवचार न करता केवळ सवोर्त्तम लोकांनाच कामावर घेण्याबाबतच्या 
आपल्या वचनबद्धतेला पषु्टी देतो.
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प्र. माझी नवीन यव थापक अितशय घाबरवून सोडणारी आहे, आिण कधी कधी ती 
मा या सहका-यांसमोर माझी अवहेलना करते. कदािचत ही ितची शलैी असावी, पण 
यामळेु मा या नीितधयैार्वर पिरणाम होत आहे. मी कर यासारखे काही आहे का?

उ. तमु्हाला व्यावसाियक पद्धतीने वागवले जात नाही असे वाटत असेल, तर ितच्या 
वतर्नामळेु तमुच्या नीितधयैार्वर कसा पिरणाम होत आहे हे तमुच्या व्यवःथािपकेशी 
बोला. हे करणे उिचत वाटत नसेल तर दसु-या एखाद्या व्यवःथापकाकडे िकंवा मानवी 
संसाधन िवभागाकडे तमुचे म्हणणे मांडा.

प्र. मला असे जाणवत आहे की आपला एक म वाचा पुरवठादार या या कमर्चा-यांना 
धोकादायक वातावरणात काम करायला लावून यांना वाईट वागणकु देत आहे. याची 
मला काळजी वाटावी का?

उ. योग्य रीतीनेच व्यवसाय करण्याच्या आपल्या कीतीर्ची आपल्या व्यवसाय 
सहका-यांच्या वतर्नामळेु हानी होऊ शकते. तमुची शंका तमुच्या व्यवःथापकाला 
सांगा, म्हणजे ईटन योग्य कृती ठरव ूशकेल.
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उदाहरणे 
चकू
कमर्चारी एका सहका-याला लैंिगक 
मािहती असल्याबद्दल त्याची चेष्टा 
करतात.
एका स्तर्ी कमर्चा-याला केवळ ती 
स्तर्ी असल्यामळेु ितच्या परुुष 
सहका-यांपेक्षा कमी वेतन िमळते. 

बरोबर
एक स्तर्ी आतापयर्ंत फक्त परुुषच काम 
करत असलेल्या एका मशीन टूल 
टेिक्निशयनच्या जागेसाठी अजर् करते. 
केवळ ितच्या पाऽतेमळेु ितचा या 
नोकरीसाठी िवचार केला जातो.
एक परुवठादार ईटनसाठी भाग 
बनवण्यासाठी बालकामगार वापरत 
असल्याचे िदसनू येते. खचर् जाःत 
असनूही ईटन दसु-या परुवठादाराला 
ते काम देते.



उ तम प्रतीचे उ पादन

उत्कृष्ट ूतीचे उत्पादन करणे आिण आिण 
उत्कृष्ट ूतीच्या सेवा परुवणे यासाठी आम्ही 
वचनबद्ध आहोत. 

4
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गुणवत्ता हा आमच्या माहकांूतीच्या वचनबद्धतेचा मखु्य आधार असनू ती आमच्या ःपधार् 
करण्याच्या क्षमतेसाठी अत्यावँयक आहे. आमच्या गुणवते्तबाबतच्या वचनबद्धतेचा अथर् 
असा:

 • आम्ही गुणवते्तला रोजच्या कामात उच्च ूाधान्य देतो आिण सतत सधुारणेवर 
लक्ष कें िित करतो.

 • आम्ही आमच्या माहकांूतीच्या वचनबद्धता पणूर् होण्याच्या िकंवा त्यापिलकडे 
जाण्याच्या दृष्टीने उत्पादनांचे आराखडे करतो, खरेदी करतो आिण ती िनमार्ण 
करतो.

 • आम्ही आमच्या सेवा नावीन्यपूणर्ता आिण माहकांच्या गरजांकडे लक्ष देऊन 
परुवतो.

 • आम्ही खाऽी करतो की सवर् आवँयक तपासण्या आिण चाचण्या केल्या जातील, 
आिण सवर् नोंदी पणूर्, िबनचूक आिण सत्य असतील.

 • आम्ही आमची उत्पादने सवर् सरकारी मानके व िनयमांची पतूर्ता होण्याच्या 
दृष्टीने बनवतो आिण ती पढेुही अनपुालन करत राहतील यासाठी िनयिमतपणे 
चाचण्या घेतो.

 • शनू्य दोष आिण शनू्य चकुा या अिंतम ध्येयासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.  
 • आम्ही गुणवत्तािवषयक धोरणे, कायर्पद्धती आिण ूिबया ज्या आमच्या 
कामासाठी लागू असतील, त्यांचे पालन करण्यासाठी व्यिक्तगतरीत्या जबाबदार 
आहोत.

प्र न
प्र. एक परुवठादार पवूीर् पाठवलेले काही भाग परत मागवत आहे कारण त ेवणर्नानुसार 

नाहीत. हे भाग वाप न केलेली उ पादने आधीच बाहेर पाठव यात आली आहेत, पण 
माझा पयर्वेक्षक सांगत आहे की आपण हे ग्राहकांना सांग याची गरज नाही कारण 
ही सम या परुवठादाराची आहे. हे मला योग्य वाटत नाही, पण मी या बाबतीत 
काही बोलावे िकंवा नाही हे मला नेमके समजत नाही. मी काय करायला हवे?

उ. तमु्हाला जर एखाद्या उत्पादनाच्या सरुक्षा िकंवा गुणवते्तसंबंधी शंका असेल तर ती 
ःवतःजवळ ठेवू नका. आपल्यापैकी ूत्येक जण ःवतःच्या कृतींसाठी जबाबदार 
असतो, पण सचोटीशी आपल्या सामाियक वचनबद्धतेचा अथर्, आपल्याला काही शंका 
असेल तेव्हा, िकंवा आपल्याला काही तरी चकुीचे करण्यास सांगतले आहे असे 
आपल्याला वाटेल, तेव्हा आपण ःपष्ट बोलावे.

प्र. वेळेवर उ पादन पाठव यासाठी इतके काही करावे लागत,े याचा दबाव असताना मी 
गुणव तसेाठी कसा जबाबदार अस ूशकेन?

उ. गुणवते्तसाठीची आपली कीतीर् फार महत्वाची आहे. जरी आपला सवार्ंना डेडलाईन्स 
पाळण्यासाठी आवँयक ते सवर् काही करावे लागत असले, तरी याचा अथर् असा 
मळुीच नाही की आम्ही तमुच्याकडून गुणवते्तबाबत धोके पत्करण्याची िकंवा 
शॉटर्कट्स घेण्याची अपेक्षा करतो. तमु्हाला जर अशा ूकारचा दबाव जाणवला तर 
तमुच्या ःथानावरील तमुच्या पयर्वेक्षकाशी िकंवा गुणवत्ता व्यवःथापकाशी बोला. हे 
करणे उिचत वाटत नसेल तर नीितमत्ता आिण अनपुालन कायार्लयाशी संपकर्  साधा.
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उदाहरणे
चकू
एका वःतु व्यवःथापकाला एका खरेदी 
ूकल्पावर काम करत असताना 
िदसते की एका ूःतािवत 
परुवठादाराकडे आवँयक ते गुणवत्ता 
ूणाली मापन ःवीकाराहर् गुणांिनशी 
पणूर् केलेले नाही. डेडलाईन समोर 
असल्यामळेु तो या ऽटुीकडे दलुर्क्ष 
करतो आिण या परुवठादाराचे नाव 
मान्य केलेल्या परुवठादारांच्या 
सचूीमध्ये समािवष्ट करतो.  
एका उत्पादन कमर्चा-याच्या लक्षात 
येते की माहकाला हवे असलेले 
एरर-ूिुफंग उपकरण काम करत 
नाही. तो त्याच्या पयर्वेक्षकाशी संपकर्  
साधतो व त्याला सांगण्यात येते की 
ते उपकरण फारसे गरजेचे नाही. 
अिनच्छेने तो कमर्चारी काम पढेु सरुु 
करतो, आिण उत्पादन पढेु सरुु होते.  

बरोबर
एका कमर्चा-याला एक नवीन 
परुवठादार समािवष्ट करण्यासाठी 
जागितक खरेदी ूिबयेतील 
अवःथांकडे दलुर्क्ष करायला सांिगतले 
जाते. कृती करण्यापवूीर् आिण 
बदल्याची भीती न बाळगता तो 
कमर्चारी, हे ठीक आहे का असे 
ःथािनक गुणवत्ता आिण परुवठा 
शृंखला व्यवःथापकांना िवचारतो.
एका पयर्वेक्षकाच्या लक्षात येते की 
त्याच्याकडील एका िविशष्ट ःबू चा 
साठा बराच कमी झाला आहे. 
शेजारच्या एका उत्पादनाच्या लाईनवर 
िकंिचत कमी लांब आिण ाेड्सचा 
तोच आकार असलेला ःबू वापरला 
जात आहे. माहकासाठी त्या 
उत्पादनाचे महत्व मािहत असल्यामळेु 
पयर्वेक्षक तो दसुरा कमी लांबीचा ःबू 
उत्पादनात वापरण्यापूवीर् या 
लाईनसाठी जबाबदार असलेल्या 
उत्पादन व गुणवत्ता अिभयंत्यांना 
कमी लांबीच्या ःबूच्या वापराचे 
मलू्यमापन करण्यास, योग्य चाचणी 
घेण्यास आिण उत्पादनातील 
बदलांच्या नोंदी पणूर् करण्यास सांगतो.
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निैतक पधार्शीलता

आम या सव कृ ट कृतीमळेुच आ हाला 
प्रित पधचा फायदा होतो. आ ही गैरकायदेशीर 
िकंवा अनिैतक यवहारात िव वास ठेवत नाही.

5
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िवपणन, िवबी, खरेदी िकंवा ऍिक्विझशन्स िवभागांमध्ये काम करणा-या कमर्चा-यांनी 
एकािधकारशाहीिवरोधी आिण इतर व्यापारिवषयक कायदे व िनयमांचे ज्ञान असण्याची 
िवशेष गरज असते. ही गोष्ट व्यापारी संघटना, बेंचमािकर्ं ग िकंवा औद्योिगक मानके िनिश्चत 
करणा-या गटांनाही लागू होते.
पधर्कांना नीितम तापणूर् वागणकु 
कमर्चा-यांनी हे टाळले पािहजे:

 • ःपधर्काशी चचार् करणे: िकमती, खचर्, उत्पादन, क्षमता, उत्पादने, सेवा, 
िललावांच्या पद्धती, िवबी ूदेश, िवतरणाचे मागर्, परुवठादार, माहक व इतर 
जाहीर नसलेल्या बाबी;

 • जेथे कंपनी आघाडीवर आहे अशा बाजारपेठांमध्ये ःपधर्कांना दरू करणारी धोरणे, 
यात सीमांत खचार्पेक्षा कमी िकमतीला िवबी आिण इतर अशा ‘परभक्षी पद्धती 
वापरणे ज्यांचा पिरणाम ःपधर्क काढून टाकले जाण्यात होतो, अतंभूर्त आहे;

 • एखाद्या ःपधर्काची व्यापारी गुिपते िमळवण्यासाठी अयोग्य मागर् वापरणे िकंवा 
दसु-या कोणाला तरी अयोग्य मागर् वापरण्यास सांगणे, यात ती िमळवण्यासाठी 
चोरी करणे, घेणे, ूती करणे िकंवा फसवणकु करणे अतंभूर्त आहे;

 • ःपधर्काची व्यापारी गुिपते जाणनू बजुनू वापरणे; आिण
 • नकारात्मक िवबी, ःपधर्कांना िनराश करणे आिण िनराधार अफवा पसरवणे.

ईटनच्या कायदा िवभागाशी चचार् न करता आिण योग्य ःतरावरील व्यवःथापनाच्या 
मान्यतेिशवाय कमर्चा-यांनी या गोष्टी करता कामा नयेत:

 • ःपधर्कांशी संभाव्य एकिऽकरणे, संपादने, संयोक्त ूकल्पांची िनिमर्ती िकंवा संयकु्त 
खरेदी, िवपणन िकंवा िवकास करारांची बोलणी;

 • ःपधर्कांचा संबंध असलेले बेंचमािकर्ं ग;
 • ःपधर्कांबरोबर औद्योिगक मानके िनिश्चत करण्याच्या िकंवा व्यापारी 
संघटनािवषयक कायार्ंमध्ये सहभाग घेणे; िकंवा

 • ःपधर्कांबरोबर मािहतीचा िविनमय.
ग्राहकांना नीितम तापणूर् वागणकु 
ईटनच्या कायदा िवभागाच्या मान्यतेिशवाय कमर्चा-यांनी या गोष्टी करता कामा नयेत:

 • एखाद्या माहकाला एखाद्या ईटन उत्पादनाची अथवा सेवेची िविशष्ट िकमतीला 
िकंवा त्यापेक्षा जाःत िकमतीला फेरिवबी करण्यास िकंवा ते भाड्याने देण्यास 
भाग पाडणे,

 • एखाद्या ईटन उत्पादन िकंवा सेवेची िवबी िकंवा भाड्याने देणे दसु-या ईटन 
उत्पादन िकंवा सेवेची िवबी िकंवा भाड्याने देण्याशी जोडणे,

 • माहकाशी खास व्यवःथा करणे,
 • माहकांवर ते कोणत्या भागात ईटन उत्पादने िकंवा सेवांची फेरिवबी करु 
शकतात िकंवा ते भाड्याने देऊ शकतात यावर मयार्दा घालणे,

 • जे माहक उत्पादने िकंवा सेवांची फेरिवबी करु शकतात िकंवा ते भाड्याने देऊ 
शकतात यावर मयार्दा घालणे, िकंवा

 • समान मालाची िवबी करणा-या ःपधर्क माहकांमध्ये िकमती िकंवा सवलतींच्या 
बाबतीत पक्षपात करणे.

स यवादीपणा
33



 प्र न 
प्र. एका पधर्का या नवीन उ पादनांची मािहती िमळव यासाठी मी या याकड े

नोकरीसाठी अजर् क  शकेन का? 
उ. नाही, तमुच्या उदे्दशांचे खोटे वणर्न करुन उत्पादनाबाबतची गुप्त मािहती िमळवणे हे 

चकुीचे आिण संभवतः बेकायदेशीर आहे. वधै व व्यावसाियक पद्धतीने आपल्या 
ःपधर्काच्या उत्पादनांिवषयीची जाहीरपणे उपलब्ध मािहती िमळवणे योग्य आहे. अशा 
ूकारची व्यावसाियक मािहती कशी िमळवावी याबाबत काही ूश्न असले तर 
सल्ल्यासाठी कायदा िवभागाशी संपकर्  साधा. 

प्र. एका संभा य नवीन ग्राहका या एका कमर्चा-याने, मी जर या या घरी एक जनरेटर 
पोहोचव याचे मा य केले तर ईटनला एक मोठी ऑडर्र दे याचे मा य केले आहे. 
मला हा यवसाय िकंवा ही ऑडर्र गमवायची नाही. मी काय क ?

उ. त्याला जनरेटर देऊ नका. हा लाचेचाच एक ूकार आहे, तो बहुतांश देशांमध्ये 
बेकायदेशीर आहे आिण ईटनच्या लाचिवरोधी धोरणाच्या िवरुद्ध आहे. त्या कमर्चा-
याला ईटनशी व्यवसाय करण्याच्या फायद्यांची आठवण करुन द्या, आिण त्या 
माहकाच्या गटामध्ये इतर असे काही लोक आहेत का की जे आपली ऑफर जाःत 
चांगली मानतील, याचा िवचार करा.

प्र. माझा एक सहकारी कमर्चारी ग्राहकांना आप या पधर्कां या उ पादनांबाबत कधी 
कधी खोटी मािहती सांगतो. तो असे हणतो की तो िवक्री कर यासाठी अितशयोक्ती 
करत अस याचे ग्राहकांना मािहत असत,े पण मला त ेठीक वाटत नाही. मी काय 
क ?  

उ. पिहले म्हणजे, तमुच्या सहका-याला आठवण करु द्या की आपण आपले दीघर्कालीन 
संबंध िनमार्ण करण्याचा एक मागर् म्हणजे आदर आिण िवश्वास. आपण व्यवसाय 
उत्तम कामिगरीद्वारे आिण आपल्या उत्पादनांबद्दल ूामािणकपणे चचार् करुन 
िमळवतो. तमु्हाला तमुच्या सहका-याशी याबाबत बोलणे उिचत वाटत नसेल तर 
तमुच्या व्यवःथापकाशी िकंवा मानवी संसाधन िवभागाशी बोला. 

प्र. आप या पधर्कांकड ेकाम करणा-या िमत्रांशी माझ ेचांगले संबंध आहेत. बाजारपेठेत 
काय चालले आहे याब ल कधी कधी चचार् कर यात काही गैर आहे का? 

उ. तमुच्या िमऽांबरोबर जी संभाषणे िकंवा कृती अयोग्य वाटू शकतात िकंवा त्यांच्यामळेु 
ःपधर्किवरोधी कृती असल्याचा आरोप होऊ शकतो, ती टाळा. ःपधर्कांबरोबरची 
व्यवसायिवषयक संभाषणे म्हणजे ःपधेर्ची बेकायदेशीरपणे हानी करण्याचे 
ःपधर्कांदरम्यानचे करार, असे मानले जाऊ शकते.

प्र. मा या शजेा-याची आप या एका प्रमुख पधर्काकडील नोकरी नुकतीच गेली. आता 
तो यां याकड ेकाम करत नस यामळेु मी याला यां या उ पादना या मािहतीबाबत 
प्र न िवचारावे का? 

उ. ूश्न िवचारण्यापूवीर् खाऽी करा की तमु्ही गुप्त असलेली िकंवा त्याच्या मालकाशी 
त्याने केलेल्या एखाद्या गोपनीयता करारामध्ये अतंभूर्त असलेली मािहती िवचारत 
नाही, हे तमुच्या शेजा-याला समजले आहे. 
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परुवठादारांना नीितम तापणूर् वागणकु 
ईटनच्या कायदा िवभागाच्या पवूर्मान्यतेिशवाय कमर्चा-यांनी या गोष्टी करता कामा नयेत:

 • एखाद्या उत्पादन िकंवा सेवेची खरेदी त्याबरोबरच करण्याच्या एखाद्या उत्पादन 
िकंवा सेवेच्या िवबीशी जोडणे,

 • परुवठादाराशी खास व्यवःथा करणे, िकंवा
 • कोणत्याही ूकारचा खरेदी गट िनमार्ण करणे.



उदाहरणे
चकू
एक व्यवःथापक दोन ःपधर्कांशी 
केलेल्या माहकांना आकारण्याच्या 
िकमतीत वाढ करण्याच्या कराराला 
मान्यता देतो.
ईटनमध्ये नवीन आलेला एक 
कमर्चारी त्याचा जनुा पासवडर् वापरुन 
त्याच्या पवूीर्च्या मालकाच्या 
संकेतःथळावर जाऊन गुप्त मािहती 
पाहतो.

बरोबर
एक िवपणन व्यवःथापक एका 
व्यापारी संघटनेच्या सभेला हजर 
राहतो, आिण बाजारातील िकंमती 
कशा िनयंिऽत कराव्या, या िवषयावर 
बोलणे येते. तो ःपष्ट सांगतो की ही 
चचार् अयोग्य आहे, आिण दालनामधनू 
बाहेर पडतो.
एका ःपधर्काकडे नोकरी करणारा एक 
नवीन अिभयंता ईटनमधील 
मलुाखतीमध्ये त्याने एका नवीन 
उत्पादनावर केलेल्या कामाचे वणर्न 
करतो, जे उपयकु्त ठरू शकेल. 
अिभयांिऽकी पयर्वेक्षक त्याला सांगतो 
की ःपधर्काबाबतची मािहती त्याने 
ःवतःकडेच ठेवावी.
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विैव य व उ तम 
कमर्चारी पद्धतीचा आदर

आम्ही अशा पद्धतींद्वारे सांःकृितकदृंट्या 
विैवध्यपूणर् कमर्चारीवगार्चा आदर करण्यास 
वचनबद्ध आहोत की ज्या सवर् कमर्चा-यांना 
पाऽतेच्या आधारे समान संपकर्  आिण समान 
वागणकु देतात. कामाच्या िठकाणी कोणाचाही 
छळ िकंवा भेदभाव केला जात नाही.

6
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आम्ही लोकांमाफर् त उत्कृष्टता यावरील आमचा िवश्वास व्यक्त करण्यासाठी ईटनच्या 
मलू्यांचा वापर करतो.
आम्ही एक असे सवर्समावेशक वातावरण जोपासतो की त्यामध्ये एकमेकांमधील भेदांचा 
आदर केला जातो आिण अशा खास दृिष्टकोनांना महत्व िदले जाते, की ज्यांचा पिरणाम 
म्हणनू नावीन्यपूणर् कल्पना िनमार्ण होतात आिण अिधक चांगले िनणर्य घेतले जातात. 
आमचा िवश्वास आहे की सवर् कमर्चा-यांनी एकमेकांना आिण त्यांचा कामाच्या िनिमत्ताने 
ज्यांच्याशी संबंध येत असेल त्या ूत्येकाला मानाची आिण आदराची वागणकु द्यावी.
आम्ही अशा पद्धतींना वचनबद्ध आहोत की ज्या पाऽ व्यक्तींना समान रोजगार देऊ 
करतात. 

आम्ही असे वातावरण राखण्याचा ूयत्न करतो, की जेथे आपल्यापैकी ूत्येक जण, मग 
त्याची सांःकृितक पाश्वर्भमूी, िलंग, वंश, वणर्, वय, मळू देश, लैंिगक पसंती, अपंगत्व, 
ःतर िकंवा ःथान कोणतेही असो, आपल्या पणूर् क्षमतेपयर्ंत पोहोचू शकेल आिण दररोज 
फरक पाडेल.
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प्र न
प्र. माझा पयर्वेक्षक मा या सहकारी कमर्चा-यांना झुकत ेमाप देत अस यासारखे वाटत े

कारण यांचा धमर् एकच आहे. मी काय क ?
उ. तमुची समःया तमुच्या पयर्वेक्षकाला सांगणे सवार्त चांगले, पण हे तमु्हाला उिचत 

वाटत नसेल तर तमुच्या ःथािनक मानवी संसाधन व्यवःथापकाशी बोला. 
प्र. अशी एक अफवा आहे की आम या एका लेखािधका-याने आम या यव थापकाला 

एक मोठी चकू लपव यात मदत के यानंतर याला पदो नती दे यात आली. हे 
या य वाटत ेका?

उ. नाही, पण ही एक अफवाच अस ूशकते. तमु्हाला जर िवश्वास असेल की तमुच्या 
व्यवःथापकाने अयोग्य कृती केली आहे, तर या ूश्नाबाबत मानवी संसाधन 
िवभागाशी िकंवा दसु-या एखाद्या ःथािनक व्यवःथापकाशी बोला. तमुचा बदला घेतला 
जाणार नाही.

प्र. माझी मतै्रीण एका दसु-या बहुरा ट्रीय कंपनीत मा यासारख्याच पदावर काम करत,े 
आिण ती सांगत ेकी मला वेतन कमी िमळत.े हे खरे आहे की नाही, हे मला कसे 
समजेल? 

उ. अशी शक्यता आहे की तमुची मऽैीण तमुच्या एकूण वेतनाचे पॅकेज िवचारात घेत 
नसेल. तमु्हाला तमुच्या वेतनाबाबत ूश्न असले तर तमुच्या व्यवःथापकाशी बोला.

प्र. माझा यव थापक आम या कायर्गटाला मािसक उपि थती आिण गुणव तबेाबतची 
उि टे पणूर् करणे बंधनकारक करतो. हा छळ नाही का?

उ. नाही. तमुच्या व्यवःथापकाने तमु्हाला व्यावसाियक पद्धतीने वागणकु देणे अपेिक्षत 
असले, तरी न्याय्य व सातत्यपणूर् पद्धतीने कामिगरीची उिद्दषे्ट पणूर् करणे बंधनकारक 
करणे म्हणजे छळ नव्हे.
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उदाहरणे
चकू
एका स्तर्ीचा एका जागेसाठी िवचार 
केला जात नाही कारण ितचा िववाह 
ठरला असनू ितच्या धमार्नसुार ितला 
िववाहानंतर नोकरी करण्याला ूितबंध 
आहे. 
एका कारखान्याने त्याच्या पिररक्षा 
सेवा एका छोट्या कंपनीकडे कराराने 
िदल्या आहेत. कारखाना 
व्यवःथापकाला संशय आहे की त्या 
कंपनीच्या काही कमर्चा-यांना देशात 
काम करण्याची कायद्याने परवानगी 
नाही, पण तो त्याबद्दल काहीच करत 
नाही. 
दोन शेजारी देशांमधील कमर्चा-यांमध्ये 
संबंध वाईट आहेत. त्यापैकी एका 
देशातील मानवी संसाधन व्यवःथापक 
दसु-या देशातील लोकांना नोकरीवर 
घेण्याचे टाळतो, कारण त्यामळेु 
कामाच्या िठकाणी अःवःथता होऊ 
शकते. ःथािनक कायदे राष्टर्ीयत्वावरुन 
नोकरीवर घेण्यास ूितबंध करत 
नाहीत.
एका पयर्वेक्षकाला काही कमर्चारी 
धािमर्क मदु्द्यावरुन दसु-या 
कमर्चा-यांना नावे ठेवत असल्याचे 
ऐकू येते, पण तो ितकडे दलुर्क्ष 
करतो.

बरोबर
शारीिरकदृंट्या ःपष्टपणे अपंग 
असलेला एक माणसू नोकरीसाठी अजर् 
करतो आिण त्याला पाऽतेनसुार 
घेण्यात येते.  
अनेक परुुषांनी एका स्तर्ीच्या 
हाताखाली काम करण्याबाबत नापसंती 
व्यक्त केली असनूही एका स्तर्ी 
पयर्वेक्षकाला कारखाना व्यवःथापक 
म्हणनू पदोन्नती िदली जाते.
दोन कमर्चारी मानवी संसाधन 
िवभागात येऊन सांगतात की त्यांनी 
दसु-या एका कमर्चा-याला उदे्दशनू 
धमकीवजा हावभाव करताना आणखी 
एका कमर्चा-याला पािहले. मानवी 
संसाधन िवभाग त्या हावभाव 
करणा-या कमर्चा-याला सांगतो की 
िहंसक कारवाया, धमक्या देणे िकंवा 
धमकीवजा वतर्न सहन केले जाणार 
नाही, आिण त्या कमर्चा-यावर 
िशःतभंगाची कारवाई होते. 
एक व्यवःथापक स्तर्ी मानवी संसाधन 
िवभागाला सांगते की ती एका 
ईटनमधील सहका-याशी डेिटंग करत 
आहे. या संबंधांमळेु काही ूत्यक्ष 
िकंवा भासमान परःपरिवरोधी 
िहतसंबंध िनमार्ण होतात का, आिण 
त्यांची कामे बदलण्याची िकंवा त्या 
दोघांपकैी कोणा एकाला दसु-या जागी 
बदली करण्याची गरज आहे का, 
यावर ते चचार् करतात.
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जे संबंध िकंवा आचरणे आमच्या िनणर्यशक्तीवर 
पिरणाम करु शकतील िकंवा आमचे वयैिक्तक 
िहतसंबंध व ईटनशी िनष्ठा यांमध्ये ूत्यक्ष वा 
भासमान परःपरिवरोध िनमार्ण करु शकतील, ते 
आम्ही टाळतो. कंपनीतील आमच्या ःथानाचा 
गैरवापर ःवतःच्या िकंवा इतरांच्या फायद्यासाठी 
आम्ही करत नाही. ईटनशी ःपधार् करणा-या कृती 
िकंवा संबंधांमध्ये आम्ही गुंतत नाही.

7पर परिवरोधी िहतसंबंध टाळणे
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41संबंध

जेव्हा तमुचे वयैिक्तक िहतसंबंध िकंवा वतर्न तमुच्या ईटनच्या सवोर्त्तम फायद्यासाठी कृती 
करण्याच्या क्षमतेवर पिरणाम करते िकंवा तसे होत असल्यासारखे िदसते, तेव्हा 
परःपरिवरोधी िहतसंबंध िनमार्ण होतात. जरी असा िनणर्य योग्य व न्याय्य असला, तरी 
त्यावर लोकांचा िवश्वास बसणे शक्य नसते. तमु्ही अशा िःथती टाळणे महत्वाचे आहे, की 
ज्यामध्ये तमुची िनष्ठा िद्वधा झालेली असू शकते. परःपरिवरोधी िहतसंबंध नेहमीच ःपष्ट 
नसतात, आिण ूत्येक वेळची पिरिःथती िभन्न असू शकते. येथे काही नेहमी आढळणारे  
परःपरिवरोधी िहतसंबंध िदले आहेत. 
बाहेरील नोकरी िकंवा इतर काम  
यामळेु जरी परःपरिवरोधी िहतसंबंध िनमार्ण होतीलच असे नसले, तरी तमु्ही बाहेरील 
कंपनीसाठी िकंवा तमुच्या ःवतःच्या व्यवसायामध्ये केलेले कोणतेही काम तमुच्या 
ईटनच्या नोकरीपासून पणूर्पणे वेगळे असले पािहजे आिण त्याचा तमुच्या नोकरीमधील 
कामावर पिरणाम होता कामा नये. ईटनमधील बहुतांश पयर्वेक्षक िकंवा व्यावसाियक 
पदांसाठी गिृहत धरलेले आहे की आपले कमर्चारी त्यांचा कामाचा पणूर् वेळ ईटनच्या 
कामासाठीच खचर् करतील आिण त्यांनी दसु-या कोणाकडे दसुरी नोकरी करु नये. दसु-या 
नोकरीचा िवचार करण्यापवूीर् तमुच्या पयर्वेक्षकाकडून मान्यता िमळवा.
एखा या ग्राहक िकंवा परुवठादाराकड ेकाम करणे  
ईटनच्या कोणाही माहक िकंवा परुवठादाराकडे काम करणे हे परःपरिवरोधी िहतसंबंध 
आहेत, मग ते कमर्चारी, सल्लागार िकंवा अन्य कोणत्याही ूकारचे असो.
ईटनिव द्ध पधार् करणे  
तमु्ही वयैिक्तक पातळीवर कोणत्याही अशा व्यवसाय िकंवा कामामध्ये सहभागी होऊ नये 
की जे ईटनच्या कोणत्याही व्यवसाय िकंवा कायार्शी ःपधार् करेल, मग ते कमर्चारी, 
सल्लागार िकंवा अन्य कोणत्याही ूकारचे असो.
इतर यवसायांम ये मालकी  
कमर्चा-यांनी ईटनच्या कोणत्याही माहक, परुवठादार िकंवा ःपधर्क व्यवसायामध्ये ूत्यक्ष 
िकंवा अूत्यक्षरीत्या आिथर्क िहतसंबंध असलेली मालकी ठेव ूनये, कारण त्यामळेु ईटनशी 
परःपरिवरोधी िहतसंबंध िनमार्ण होतील िकंवा तसे भासू शकेल. या कारणासाठी आिथर्क 
िहतसंबंधांची व्याख्या, दसु-या व्यवसायामधील देय असलेल्या िसक्यिुरटीज/भांडवली 
मलू्यापकैी एक टक्का िकंवा अिधक भागावर मालकी, अशी केली आहे. एखाद्या 
गुंतवणकुीकडे कसे पािहले जाऊ शकेल याबाबत काही शंका असल्यास त्यावर तमुच्या 
पयर्वेक्षकाशी चचार् करा.
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टॉक या खरेदीिवक्रीसाठी अतंगर्त मािहती वापरणे 
गोपनीय मािहतीमध्ये ूवेश असलेल्या कमर्चा-यांना ही मािहती ःटॉकच्या खरेदीिवबीसाठी 
वापरण्याची परवानगी नाही. जाहीर नसलेली मािहती आिथर्क फायद्यासाठी वापरणे 
बेकायदेशीर तसेच अनिैतक आहे, आिण त्यामळेु तमु्हाला आिण इतरांना दंड आिण 
कारावासासिहत िदवाणी व फौजदारी िशक्षा होण्याची शक्यता आहे.
पिरवार आिण िमत्रमंडळी
तमु्ही, तमुची पत्नी/पती, नातेवाईक िकंवा एखादा जवळचा वयैिक्तक िमऽ/मऽैीण जर 
ईटनचा एखादा परुवठादार िकंवा संभाव्य परुवठादार, ईटनचा माहक, संभाव्य माहक िकंवा 
ःपधर्काकडे काम करत असेल िकंवा त्यात त्याचे/ितचे आिथर्क िहतसंबंध असले, तर 
परःपरिवरोधी िहतसंबंध िनमार्ण होऊ शकतात. तसेच तमु्ही एखाद्या नातेवाईकाला िकंवा 
जवळच्या वयैिक्तक िमऽ/मिैऽणीला ईटनसाठी कोणत्याही पदावर काम करण्यासाठी घेतले, 
तरी हेसदु्धा परःपरिवरोधी िहतसंबंध होऊ शकतात. परःपरिवरोधी िहतसंबंधांचा भासही 
टाळला पािहजे. जर तुमचा एखादा जवळचा वयैिक्तक िमऽ/मऽैीण जर ईटनचा एखादा 
परुवठादार िकंवा संभाव्य परुवठादार, ईटनचा माहक, संभाव्य माहक िकवा ःपधर्काकडे 
काम करत असेल, तर तसे तमुच्या पयर्वेक्षकाला कळवा, म्हणजे संभाव्य समःयांवर चचार् 
केली जाऊ शकेल.
बोडार्चे सद य व 
ईटनच्या अध्यक्ष आिण ूमखु कायर्कारी अिधका-याच्या 
ःपष्ट संमतीिशवाय ईटनच्या कोणाही कमर्चा-याने, 
ईटनच्या उपकंपन्या िकंवा संबंिधत कंपन्या सोडून अन्य 
कोणत्याही फायद्यासाठी काम करणा-या कंपनीच्या 
संचालक मंडळावर िकंवा तत्सम मंडळावर काम करु नये. 
ईटनच्या उपकंपन्यांच्या संचालक मंडळांच्या नेमणकुा 
िविहत मागार्ंनी हाताळल्या जातात. फायद्यासाठी काम न 
करणा-या िकंवा सामािजक संःथांच्या संचालक मंडळांवर 
काम करण्यासाठी अध्यक्षांच्या संमतीची गरज नाही. 
फायद्यासाठी काम न करणा-या िकंवा सामािजक संःथांच्या 
संचालक मंडळांवर काम करणा-या ज्या कमर्चा-यांना 
जबाबदारीच्या रक्षणात रुची असेल, त्यांनी कायर्कारी 
उपाध्यक्ष आिण सवर्साधारण सल्लागाराशी संपकर्  साधावा.
ईटन या ग्राहक िकंवा परुवठादारांना भेटव त ूदेणे 
िकंवा यां याकडून वीकारणे
ईटनच्या माहक िकंवा परुवठादारांना अयोग्य िकंवा अित 
ूमाणात भेटवःत ूदेणे िकंवा त्यांच्याकडून ःवीकारल्यामळेु 
परःपरिवरोधी िहतसंबंध िनमार्ण होऊ शकतात. या 
बाबतीत िविशष्ट मागर्दशर्न आिण जबाबदा-या 
कळिवण्यासाठी ईटनचे भेटवःत ूआिण करमणकुिवषयक 
धोरण पहा.
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लक्षात ठेवा: 
एखादी समःया 
िनमार्ण होण्यासाठी 
ूत्यक्ष 
परःपरिवरोधी 
िहतसंबंध िनमार्ण 
होण्याची गरज 
नसते.  अशा 
परःपरिवरोधाचा 
भासही टाळला 
पािहजे.या बाबतीत 
तमु्ही काय करु 
शकता िकंवा करु 
शकत नाही याबाबत 
शंका असल्यास 
मदत घ्या.
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 प्र न
प्र. आता मला ईटनम ये उ तम नोकरी आहे, तर माझा पिरवारही मा याकडून अपेक्षा 

करतो की मी यांनाही ईटनम ये नोकरी िमळ यास मदत करावी. त ेमा यावर 
िवसंबनू आहेत, आिण त ेअजर् क  शकत नाहीत असे मी जर यांना सांिगतले, तर 
त ेलि जत होतील. मी काय क ?

उ. ईटनचे यश हे ितच्या सवोर्त्तम लोकांना कामावर घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबनू आहे. 
तमुच्या पिरवारातील सदःयांना सांगा, की ते ईटनमध्ये नोकरीसाठी अजर् करु 
शकतात, पण त्यांना कामावर घ्यावे की नाही याच्या िनणर्यावर तमु्ही पिरणाम करु 
शकणार नाही िकंवा कोणत्याही पदावरुन त्यांचे पयर्वेक्षण करु शकणार नाही. 
त्यांनाही कामावर घेतले जाण्याची तेवढीच संधी िमळेल, जेवढी इतर लोकांना असते.  

प्र. मी या त्रीशी िववाह केला आहे, ित या पिरवाराची आप या एका पधर्क 
कंपनीम ये मोठी गुंतवणकु आहे. याचा अथर् असा होतो का, की मी माझी 
ईटनमधील नोकरी सोडावी?

उ. नाही. या पिरिःथतीवर तमुच्या पयर्वेक्षकाशी चचार् करा, म्हणजे संभाव्य समःया 
टाळता येतील.  

प्र. एका परुवठादारा या अ यक्षाशी एका मो या ऑडर्रची बोलणी करत असताना तो 
सचुवतो की मी जर याला ईटन या यवसाय िमळवून दे यास मदत केली, तर तो 
मला या या कंपनीम ये कार आिण भरपरू वेतनवाढीसह नोकरी देईल. मी नम्रपणे 
नकार देऊन सांगतो की आपण परुवठादार पात्रतनेसुार िनवडतो आिण याची ऑफर 
वीकारणे अयोग्य ठरेल. जे घडले त ेमी आणखी कोणाला सांगावे का?   

उ. होय, त्या ऑफ़रचा पिरणाम तमुच्यावर झाला असे िदस ूनये म्हणनू, आिण ईटनला 
या परुवठादाराशी व्यवहार करण्याबद्दल पनुिवर्चार करता यावा, म्हणनू तमुच्या 
पयर्वेक्षकाला त्विरत सांगा.
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उदाहरणे
चकू
एक व्यवःथापक संभाव्य 
परःपरिवरोधी िहतसंबंधांबद्दल 
कोणालाही न सांगता त्याच्या पत्नीच्या 
उपाहारगहृामधनू कंपनीच्या 
भोजनासाठी खाद्यपदाथर् खरेदी 
करण्याला मान्यता देतो. 
एक पयर्वेक्षक त्याच्या जावयाला, थेट 
ःवतःच्या हाताखाली काम 
करण्यासाठी नोकरीवर घेतो.
एक कमर्चारी ईटनशी ःपधार् करणारा 
व्यवसाय सरुु करतो.  
एक कमर्चारी एका गुप्त बठैकीला हजर 
राहतो, ईटन एक कंपनी िवकत 
घेण्याची योजना आखत असल्याचे 
त्याला समजते आिण तो त्या 
कंपनीमधील ःटॉक खरेदी करतो.

बरोबर
एका परुवठा शृंखला व्यवःथापकाच्या 
पत्नीला एक परुवठादार नोकरीवर 
घेतो. व्यवःथापक या संभाव्य 
परःपरिवरोधी िहतसंबंधांबद्दल कळवतो 
आिण योग्य ती कारवाई केली जाते.  
एक ूशासकीय मदतनीस ईटनच्या 
ितमाही अहवालाचा मसदुा पाहतो. 
त्या अहवालात काय आहे हे तो 
कोणालाही सांगत नाही.
एक पयर्वेक्षक त्याच्या पतुण्याला 
नोकरीवर घेण्याच्या िनणर्य 
ूिबयेमधनू माघार घेतो आिण खाऽी 
करतो, की जर त्याच्या पतुण्याला 
नोकरी िमळाली तर तो आपल्या 
िवभागात काम करणार नाही.
गटूमखु म्हणनू बढती िमळाल्यावर 
एक कमर्चारी कळवते की ती एका 
सहका-याबरोबर डेिटंग करत आहे, 
जेणेकरुन संभाव्य समःया चचार् करुन 
टाळता येतील.
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मालम ता आिण 
मािहतीचे रक्षण करणे

आम्ही ईटनच्या मालमत्ता, मािहती, व संधी फक्त 
ईटनच्या व्यवसायासाठी वापरतो, अनिधकृत 
वापरासाठी नाही. आम्हाला ईटन व इतरांनी 
िदलेल्या मािहतीची व कमर्चारीिवषयक आकडेवारीची 
गोपनीयता आम्ही योग्य रीतीने सांभाळतो.

8
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उदाहरणे
चकू
एक मशीन ऑपरेटर मशीनवर जमा 
झालेली ःबॅप (वाया गेलेले सािहत्य) 
ःवतःच्या वापरासाठी घरी नेतो. 
एक कमर्चारी त्याची कंपनीने िदलेली 
गाडी शेजा-याला तात्परुती वापरण्यास 
देतो.  
कमर्चारी कंपनीची वेिल्डंगची साधने 
त्यांच्या व्यवःथापकाला त्याचे गवत 
कापण्याचे यंऽ दरुुःत करण्यासाठी 
वापरतात.  

बरोबर
एक कमर्चारी त्याच्या नवीन 
सहका-याला कामावरील सरुक्षा 
िनयमांची आठवण करुन देतो आिण 
साधने सरुिक्षत जागी कशी ठेवावी हे 
दाखवतो. 
एक कमर्चारी त्याच्या जखमी 
सहका-याला धमकावत असल्याचे 
ऐकून एक पयर्वेक्षक ःथािनक सरुक्षा 
आिण मानवी संसाधन िवभागांशी 
संपकर्  साधतो. 
एक कमर्चारी अफवा ऐकतो की काही 
कमर्चारी ःथािनक ःबॅपच्या 
व्यापा-यांना िवकण्यासाठी ःबॅप गोळा 
करत आहेत. तो या समःयेवर 
त्याच्या पयर्वेक्षकाशी चचार् करतो.

प्र यक्ष मालम ता  
तमु्ही ईटनची मालमत्ता सरुिक्षत ठेवण्यास व जपण्यास, ितचे हानी, चोरी व गैरवापरापासून 
रक्षण करण्यासाठी मदत करण्यास जबाबदार आहात. ईटनची मालमत्ता म्हणजे ूत्यक्ष गोष्टी, 
जसे सिुवधा, साममुी, माल आिण संगणक. 
तमु्ही खालील गोष्टी करुन ईटनच्या ूत्यक्ष मालमते्तचे रक्षण करायचे आहे:

 • कामासाठी त्यांचा योग्य वापर करणे व वापरात नसताना त्यांचे रक्षण करणे, जसे 
कामाच्या ःथानी हाताने वापरण्याची साधने सरुिक्षत जागी ठेवणे;

 • इलेक्शॉिनक ऍक्सेस काडार्ंचा वापर फक्त परवानगीनुसारच करणे;
 • हरवलेल्या व चोरीला गेलेल्या वःतूंची मािहती ःथािनक सरुक्षा व्यवःथेला देणे; 
आिण

 • ईटन, ितचे कमर्चारी िकंवा मालमते्तबाबतच्या कोणत्याही ज्ञात िकंवा संशियत 
गुन्हेगारी कारवाया अथवा धमक्यांबाबत कॉपोर्रेट सरुक्षा व्यवःथेला कळवणे.

िव वास
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संगणक आिण मािहती प्रणाली
ईटन मािहतीची देवघेव, ूभावी परःपरसंपकर्  व कल्पनांची देवघेव करण्यासाठी 
इलेक्शॉिनक संपकार्ंच्या वापराला उते्तजन देते. इलेक्शॉिनक संपकार्ंच्या उदाहरणांमध्ये 
येतात: इलेक्शॉिनक मेल (इंटरनेट व अतंगर्त), दरूध्वनी, सेल फोन, व्हॉइसमेल, 
इलेक्शॉिनक बलेुिटन बोडर्स, ब्लॉग्ज, इंःटंट संदेश, फॅक्स आिण सामािजक माध्यमांच्या 
संकेतःथळांवर िलिहलेल्या गोष्टी.    
ईटनमधील इलेक्शॉिनक संपकर्  व्यावसाियक कामांसाठी वापरायचे आहेत. जोपयर्ंत वयैिक्तक 
वापराचा पिरणाम त्या कमर्चा-यांच्या िकंवा इतर कमर्च्या-याच्या कामात व्यत्यय येण्यात 
होत नाही, ईटनच्या इलेक्शॉिनक संपकर्  ूणालींवर अिनष्ट पिरणाम होत नाही िकंवा 
त्यामळेु ईटनच्या इलेक्शॉिनक संपकर् , िडिजटल ःवािमत्वािधकार िकंवा सामािजक माध्यमे 
यांच्या िवषयीच्या धोरणाचा भंग होत नाही, तोपयर्ंत त्याचा खासगी वापर करायला 
परवानगी आहे. 
कमर्चा-यांनी वापरकत्यार्ंचे आयडी कोणाला सांगू नयेत तसेच ईटनमध्ये काम करत 
नसलेल्या कोणालाही अनिधकृतपणे ईटनचे संगणक, नेटवक्सर्, डेटा िकंवा ूणालींमध्ये 
ूवेश करण्यास परवानगी देऊ नये. 
येथे ईटनच्या इलेक्शॉिनक संपकर् , िडिजटल ःवािमत्वहक्क आिण सामािजक 
माध्यमिवषयक धोरणांच्या भंगांची काही उदाहरणे िदली आहेत:

 • छळवादी, आबमक, अश्लील िकंवा धमकीवजा पद्धतीने संपकर्  साधणे;
 • ईटनच्या व्यवसायांशी संबंिधत नसलेल्या मालाचा िकंवा सेवांचा ूचार करणे;
 • कोणत्याही ूकारे अननुय करणे;
 • चेन ई-मेल्स तयार करणे िकंवा अनुू ेिषत करणे;
 • खोटे बदल करणे;
 • बेकायदेशीर कारणांसाठी इलेक्शॉिनक संपकर्  वापरणे;
 • अनिधकृत पक्षांना कंपनीमधील गोपनीय मािहती पाठवणे जसे नवीन उत्पादनांचे 
आरखडे िकंवा िकंमत सचूी;  

 • कंपनीमधील गोपनीय मािहती अनिधकृत मालमत्तांवर िकंवा संकेतःथळांवर 
इतरांना देणे िकंवा साठवनू ठेवणे, जसे आिथर्क िकंवा एखादा व्यवसाय ताब्यात 
घेतल्याची िनवेदने;  

 • ईटनच्या मालमत्तांवर अश्लील फोटो डाऊनलोड करणे िकंवा साठवनू ठेवणे;
 • ईटनच्या मालमत्तांवर िवनापरवाना िकंवा मान्यता नसलेले सॉफ्टवेअर ूोमॅम्स 
िकंवा िवनापरवाना िडिजटल मीिडया (ऑिडओ िकंवा िव्हिडओ) ःथािपत करणे;

 • पीअर-टु-पीअर शेअिरंग टूल्सद्वारे संपकर्  साधणे व देवघेव करणे;
 • ईटनच्या नेटवकर्  िकंवा ईमेल ूणालींवर अनिधकृत हाडर्वेअर िकंवा उपकरणे 
जोडणे. 

सामािजक माध्यमे आिण इतर संपकर्  साधने  सतत ूगती करत आहेत, त्यामळेु 
कमर्चा-यांना उते्तजन देण्यात येते की त्यांनी वेळोवेळी काय योग्य आहे याबाबत 
मागर्दशर्नासाठी ईटनची इलेक्शॉिनक संपकर्  आिण सामािजक माध्यमिवषयक धोरणे 
पाहावी.
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उदाहरणे
चकू
एक कमर्चारी आधी आयटी शी न 
बोलता एक ईटनचा संगणक 
Microsoft’s Office suite ची एक 
मान्यता नसलेली आवतृ्ती डाऊनलोड 
करण्यासाठी वापरतो.
एक कमर्चारी एका सामािजक 
नेटविकर्ं ग संकेतःथळावर एका 
कंपनीच्या ूःतािवत खरेदीची 
मािहती टाकतो.  
एक कमर्चारी स्तर्ी ितच्या ईटनच्या 
नसलेल्या ईमेल खात्यावर, 
कमर्चा-यांची नावे व वेतने असलेली 
एक ईमेल अनुू ेिषत करते.

बरोबर
एका कमर्चारी स्तर्ीला ितच्या 
सहका-यांकडून एक चेन ईमेल 
आल्यानंतर ती त्यांना इलेक्शॉिनक 
संपकर् िवषयक धोरणाची आठवण 
करुन देते.
एक कमर्चारी घरुन काम करण्याच्या 
उदे्दशाने त्याच्या घरच्या संगणकावर 
ईटनची गोपनीय आिथर्क मािहती 
कॉपी करत असतो, पण याला 
परवानगी नसल्याचे समजताच तो हे 
करणे बंद करतो.

 प्र न
प्र. मी मा या ईटन या संगणकावर पीअर-टु-पीअर नेटवकर् वारे फाई सची देवघेव क  

शकेन का?
उ. नाही. पीअर-टु-पीअर नेटवकर् द्वारे फाईल्सची देवघेव करण्यात फार धोका असतो कारण 

त्यामळेु तमुच्या सगंणकाला सभंवतः गोपनीयता आिण इतर िनयंऽणांच्या हानीला 
सामोरे जावे लाग ूशकते. ही िनयंऽणे गमावल्यामळेु तमुचा सगंणक व ईटनचे नेटवकर्  
यांच्या बाबतीत गोपनीयतेचा भगं, सेवा िवःकिळत होणे, चोरी व इतर बेकायदेशीर 
कृत्ये होऊ शकतात, ज्यामुळे तमु्हाला व कंपनीला िशक्षा होऊ शकते.

प्र. मी यवसायासाठी प्रवास करत असताना ग्राहकासाठीचे सादरीकरण साठव यासाठी 
एक यएूसबी लॅश ड्राई ह वापरला, आिण नंतर तो लॅश ड्राई ह हरवला. मी काय 
क ?

उ. जे घडले त्यावर तमुच्या पयर्वेक्षकाशी चचार् करा, म्हणजे तमु्ही हे ठरव ूशकाल की 
ही मािहती हरवल्याचे त्या माहकाला कळावे िकंवा नाही.

प्र. सटु्टीवर असताना मी मा या प नीला माझा ईटनचा संगणक ित या ईमे सम ये 
प्रवेश कर यासाठी देऊ शकेन का?

उ. दसु-या व्यक्तीला तमुचा संगणक वापरण्यास परवानगी िदल्यामळेु, ितच्या 
ईमेल्समध्ये ूवेश करण्यासाठीसदु्धा, ितला तमुच्या संगणकावरील ूत्येक फाईल 
आिण ईमेलमध्ये ूवेश िमळू शकतो, त्यामळेु ही कल्पना चांगली नाही. असे िनणर्य 
घेताना चांगली िनणर्यशक्ती वापरा आिण धोक्यांचा िवचार करा.

प्र. एका बिह थ चॅट मम ये, मा या ईटन या आप कालीन जनरेटरचा मला नुक याच 
झाले या एका वीजप्रवाह खंिडत हो या या प्रसंगी कसा उपयोग झाला, यावर माझा 
अिभप्राय िद यानंतर ही हिकगत सांग यासाठी एका थािनक वृ तपत्राने मा याशी 
संपकर्  साधला. हे ठीक आहे का?

उ. त्या वतृ्तपऽाला हे सांगण्याची खाऽी करा, की तमु्ही एक ईटनचे कमर्चारी असनू 
जनरेटरबद्दल तमुचे मत व्यिक्तगत पातळीवर व्यक्त करत आहात. हे लक्षात ठेवणे 
महत्वाचे आहे की आजच्या इलेक्शॉिनक यगुामध्ये इंटरनेट बलेुिटन बोडार्ंवर मािहती 
टाकणे िकंवा एखाद्या िबगर-ईटन चॅट रुममध्ये मत व्यक्त करणे हे जणु माध्यमांशी 
बोलण्यासारखेच आहे. आपण वयैिक्तक सामािजक माध्यमांमध्ये ईटन िकंवा ईटनच्या 
उत्पादनांबाबत सकारात्मक िकंवा नकारात्मक मत व्यक्त केले, तर तमु्ही ःवतः 
ईटनचे कमर्चारी असल्याचे सांिगतले पािहजे, आिण तमुचे मत व्यिक्तगत पातळीवर 
व्यक्त करत आहात, हे ःपष्ट केले पािहजे. मागर्दशर्नासाठी ईटनचे सामािजक 
माध्यमिवषयक धोरण िकंवा त्यातील बिहःथ संपकर्  कायर् पहा.
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उदाहरणे
चकू
केवळ उत्सकुतेपोटी एक पयर्वेक्षक 
त्याच्या हाताखालील कमर्चा-याचे 
टेबल तपासतो.
दोन व्यवःथापक एका कमर्चा-याच्या 
वदै्यकीय समःयांबाबत 
भोजनकक्षामध्ये चचार् करतात.

बरोबर
एका कमर्चा-याला फोटोकॉपी यंऽावर 
एक कायार्च्या मलू्यमापनाचा कागद 
पडलेला िदसतो, आिण तो हा कागद 
न वाचता त्याच्या मालकाला नेऊन 
देतो.
एक नवी व्यवःथापक वयैिक्तक 
मािहती हाताळण्याच्या योग्य 
पद्धतीबाबत मानवी संसाधन 
िवभागाशी संपकर्  साधतो.

डटेाची गोपनीयता आिण कमर्चारीिवषयक मािहतीचे रक्षण 
ईटन ितच्या कमर्चा-यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे. कंपनीचे धोरण 
असे आहे, की जी वयैिक्तक मािहती िकंवा डेटा इतरऽ पाठवला जातो, साठवला जातो िकंवा 
त्यावर ूिबया केली जाते, त्याचे अनिधकृत िकंवा अनवधानाने ूकटीकरण होण्यापासनू 
रक्षण केले जावे, त्याचा वापर फक्त वधै व्यावसाियक कारणांसाठी व्हावा, आिण तो 
कायद्यानसुार हाताळला जावा. ईटनने सरुक्षा कायर्पद्धती आिण ूवेश िनयंऽण कायर्पद्धती 
कायार्िन्वत केलेल्या आहेत, त्या या गोष्टीच्या खाऽीसाठी, की वयैिक्तक डेटामध्ये फक्त अशा 
व्यक्तींना ूवेश करता यावा की ज्यांच्यावर संबंिधत कायार्मध्ये थेट जबाबदारी असेल 
आिण ज्यांना त्या मािहतीची आवँयकता असेल. ईटन मान्य करते की ती काम करत 
असलेल्या अनेक देशांमध्ये वयैिक्तक मािहतीच्या हाताळणीबाबत मािहतीच्या 
गोपनीयतेबाबतचे िविशष्ट कायदे आहेत, आिण ईटन या कायद्यांचे पालन करण्यासाठी 
वचनबद्ध आहे.
कमर्चारीिवषयक गोपनीयता 
कमर्चा-यांना त्यांच्या ूत्यक्ष कामाच्या जागेबाबतच्या, जसे लॉकर, क्यिुबकल्स, टेबले, 
फाईल कॅिबनेट्स आिण साधनपेट्या, आिण त्यांच्या कंपनीच्या मालकीच्या इलेक्शॉिनक 
उपकरणांवर साठवलेल्या वयैिक्तक मािहतीबाबतच्या, जसे दरूध्वनी आिण संगणक, 
गोपनीयतेचा मलूभतू अिधकार आहे. माऽ ईटन अतंगर्त धोरणे व मानके आिण ःथािनक 
कायद्यांच्या अनपुालनासाठी कमर्चा-याच्या वःतू तो कंपनीच्या मालमत्ता के्षऽात 
आल्यानंतर, आिण संपणूर् कंपनीच्या मालमते्तचा तपास करण्याचा अिधकार ःपष्टपणे राखनू 
ठेवते. 
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वािम विवषयक मािहती
ःवािमत्विवषयक मािहती काळजीपवूर्क हाताळली पािहजे. यामध्ये ईटनच्या बौिद्धक 
मािहतीचाही समावेश होतो, जसे:

 • ूिबया व सऽेू;
 • व्यापारिचन्हे;
 • व्यापारी गुिपते व ज्ञान; 
 • ःवािमत्वहक्क िमळवण्यायोग्य सािहत्य;
 • व्यवसाय, िवपणन आिण सेवा योजना;
 • अिभयांिऽकी व उत्पादनिवषयक कल्पना;
 • ूणाली, ईटन व्यवसाय ूणाली सिहत;
 • आराखडे आिण आरेखने;
 • अतंगर्त डेटाबेसेस;
 • वयैिक्तक नोंदी;
 • वेतनिवषयक मािहती; आिण
 • अूकािशत आिथर्क डेटा व अहवाल.

ईटनच्या ःवािमत्विवषयक मािहतीचा अनिधकृत वापर िकंवा ूकटीकरण करण्यास मनाई 
आहे आिण आिण ते बेकायदेशीर असू शकते िकंवा िविवध गोपनीयता कायदे िनयमांच्या 
आधीन असू शकते.
संवेदनशील मािहती साठवनू ठेवा व ितचे रक्षण करा आिण ती फक्त आवँयकता असेल 
तरच उपलब्ध करा, यामळेु अनिधकृत ूवेश, वापर िकंवा हलवणे यांना ूितबंध होईल.
बिहःथ पक्षांची ःवािमत्विवषयक मािहती (जसे पेटंट, व्यापारिचन्हे, व्यापारी गुिपते व 
ःवािमत्वािधकार) िततक्याच काळजीपवूर्क हाताळा, म्हणजे ईटनने या मािहतीची 
अफरातफर केली, त्यामध्ये अिधके्षप केला िकंवा ितचा दरुुपयोग केला असे आरोप टाळता 
येतील.

52



उदाहरणे
चकू
गदीर् असलेल्या रेल्वे गाडीने ूवास 
करत असताना एक कमर्चारी त्याच्या 
मोबाईल फोनवर एका नवीन 
उत्पादनाच्या गुप्त आराखड्याबाबत 
अत्यंत तपशीलवार बोलतो. 
घरी काम करत असलेला ईटनचा एक 
अिभयंता ईटनच्या एका उत्पादनात 
सधुारणा करतो आिण ही कल्पना 
गुप्तपणे ईटनच्या एका माहकाला देऊ 
करतो.

बरोबर
एक कमर्चारी कारखान्यासाठी एक 
ऊजार् बचतीची कल्पना मांडतो. त्या 
कल्पनेवर िवचार होतो आिण ती 
अमलात आणली जाते.  
एक पयर्वेक्षक एका नवीन कमर्चारी 
स्तर्ीला आठवण करुन देतो की ितने 
ईटनमध्ये काम करताना आधीच्या 
मालकाकडील गोपनीय मािहती वापरु 
नये.

 प्र न
प्र. नकुतीच आम या कारखा यात गळती झाली, यामळेु आम या समाजात याकड े

बरेच लक्ष वेधले गेले. माझा शजेारी थािनक वृ तपत्राम ये काम करतो, आिण 
याने मला जे घडले याचे वणर्न कर यास िवचारले आहे. मी काय क ?

उ. त्याला नॆपणे सांगा की िनयुक्त ूवके्त आहेत, जे मािहती देण्यासाठी त्याच्याशी 
संपकर्  साधतील. नंतर तमुच्या व्यवःथापकाला साग़ा, म्हणजे तो/ती कसे उत्तर द्यावे 
याबाबत संपकर्  िवभागाशी चचार् करेल.
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सचोटीने वतर्न करणे 9
आम्ही कोणत्याही ूकारची लाच कुठल्याही ःवरुपात 
देऊ करत नाही व ःवीकारत नाही. आम्ही आमची 
नीितमत्ता व मलू्यांशी ससुंगत असणा-या 
व्यावसाियक कायर्पद्धती वापरतो.
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लाचिवरोधी कायदे
ईटन लाचिवरोधी कायद्यांचे पालन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, की जे व्यवसाय 
िमळवण्यासाठी िकंवा चाल ूठेवण्यासाठी िकंवा कोणताही अयोग्य फायदा िमळवण्यासाठी 
लाच, िककबॅक्स िकंवा इतर ॅष्ट कृतींना ूितबंध करतात. बहुतांश देशांमध्ये असे कायदे 
बनवले गेले आहेत. अमेिरकेतील परकीय ॅष्ट व्यवहार कायदा आिण इंग्लंडमधील लाच 
कायद्यासारखा काही बाबतीत हे कायदे ईटनला जगभर लागू होतात. दोन्ही कायदे, ईटन 
जेथे व्यवसाय करते अशा कोणत्याही िठकाणी ईटनच्या कमर्चा-यांनी आिण ईटनसाठी 
काम करणा-या कोणाही व्यक्ती िकंवा कंपनीने लाच देण्यास ूितबंध करतात. 
लाचिवरोधी कायदे सरकारी अिधकारी, राजकीय पक्ष िकंवा अिधकारी, सरकारी पदासाठीचा 
उमेदवार, आिण काही बाबतीत एखादी खासगी कंपनी िकंवा व्यक्ती यांना, त्यांच्या कृतींवर 
वा िनणर्यांवर ूभाव पाडण्याच्या ॅष्ट उदे्दशाने पसेै िकंवा कोणतीही मलू्य असलेली गोष्ट 
देणे, िकंवा देऊ करणे हा गुन्हा समजतात. या कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास ईटनला आिण 
ईटनच्या कमर्चा-यांना फौजदारी िकंवा िदवाणी ःवरुपाची िशक्षा होऊ शकते, यात कारावास 
आिण भरपरू दंड समािवष्ट आहेत.  
लाच, िककबॅक्स आिण इतर भ्र ट प्रकारे पसेै 
दे याला जगभरात प्रितबंध आहे 
ईटनच्या कमर्चा-यांना कोणत्याही पिरिःथतीमध्ये कोणाही 
व्यक्ती िकंवा संःथा, यात सरकारी कायार्लये, व्यिक्तगत 
सरकारी अिधकारी, खासगी कंपन्या िकंवा अशा खासगी 
कंपन्यांचे कमर्चारीही येतात, यांना िकंवा यांच्याकडून 
ूत्यक्ष िकंवा अूत्यक्ष रीतीने लाच, िककबॅक िकंवा इतर 
मलू्य असलेली कोणतीही गोष्ट देऊ करणे, देणे, मागणे 
िकंवा घेणे याला ूितबंध आहे. 
लाच, िककबॅक्स आिण इतर सवर् ॅष्ट रीतीने पसेै 
देण्यावरील हा ूितबंध जगभर सवर्ऽ लागू आहे – 
कोणत्याही अपवादािशवाय आिण कोणत्याही पद्धती, 
ःथािनक रीती िकंवा ःपधार्िवषयक पिरिःथती यांचा 
कशाचाही िवचार न करता. तसेच तो ईटनच्या वतीने 
काम करणा-या सवर् िवबी ूितिनधी, ूितिनधी, सल्लागार, 
िवतरक व इतर व्यवसाय सहका-यांना, तसेच संयकु्त 
ूकल्पांना सारख्याच ूमाणात लागू आहे. सवर् व्यवसाय 
सहकारी, ूितिनधी, सल्लागार, ॄोकसर्, कंऽाटदार, 
परुवठादार, संयकु्त ूकल्प िकंवा ईटनच्या वतीने काम 
करणारे कोणतेही इतर मध्यःथ वा ूितिनधी यांनी 
ईटनसाठी व्यवसाय करताना लागू असलेल्या सवर् 
लाचिवरोधी कायद्यांचे पालन करणे अपेिक्षत आहे. 

अिधक 
मागर्दशर्नासाठी 
ईटनचे जागितक 
लाचिवरोधी धोरण 
पहा.
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 प्र न
प्र. मी एका सरकारी मालकी या कंपनीबरोबर भरपरू यवसाय करतो. या कंपनी या 

कमर्चा-यांना सरकारी कमर्चारी मानले जात ेका?
उ. सरकारी अिधकारी या शब्दाची व्याख्या िवःततृ असनू त्यामध्ये सरकारी मालकीच्या 

कंपन्यांचे कमर्चारीही येतात. पणूर् व्याख्येसाठी लाचिवरोधी धोरण पहा. 
प्र. मी अशी अफवा ऐकली की आपला एक प्रितिनधी भ्र ट यवसाय पद्धती करत 

असावा, पण मला िनि चत अशी काहीही मािहती नाही. मी काय करावे?  
उ. आपल्या ूितिनधींच्या अयोग्य वतर्नाच्या बाबतीतील अफवांवर लक्ष द्या. जरी आपण 

त्यांच्या वतर्नांना मान्यता देत नसलो िकंवा ते असे वागत आहेत हे आपल्याला 
मािहत नसले, तरी ईटन त्यांच्या वतर्नासाठी जबाबदार ठरु शकते. ूःतािवत 
ूितिनधींशी व्यवसाय करण्यापवूीर् त्यांच्या सचोटीचा तपास करणे महत्वाचे आहे. 
ूितिनधींबरोबरच्या आपल्या लेखी करारांनसुार आपल्याला त्यांच्या कायार्ंची तपासणी 
करणे, त्यांच्या कायद्यांच्या पालनाची खाऽी करणे आिण ते ॅष्ट व्यवसाय पद्धती 
वापरत असले तर त्यांचे करार बंद करणे याबाबतची क्षमता िमळाली पािहजे. या 
बाबतीत पढेु कसे जायचे यावरील सल्ल्यासाठी कायदे िवभागाशी संपकर्  साधा.

प्र. मला भरपरू भ्र टाचार असले या एका देशाम ये सेवा िमळ यासाठी एक स लागार 
नेमायचा आहे. मी कशी खात्री करावी, की ईटन या वतीने यवसाय करत असताना 
हा स लागार आपली नीितम ता आिण मू यांचे पालन करेल? 

उ. ईटन बाहेरील सल्लागार नेमण्यापवूीर्, त्यांच्याकडे त्यांची कामे करण्यासाठी आवँयक 
ती कौशल्ये, हुशारी व संसाधने आहेत ना, आिण ईटनसाठी काम करताना ते 
सचोटीने वतर्न करतील ना, याच्या खाऽीसाठी परेुसा तपास करते. ईटनसाठी काम 
करण्यासाठी सल्लागार िकंवा इतर बिहःथ पक्ष नेमण्यापवूीर् मदतीसाठी कायदे 
िवभागाशी संपकर्  साधा. 

प्र. लाच हणजे काय?
उ. लाच म्हणजे ितस-या पक्षाची िनणर्यशक्ती िकंवा वतर्नावर ूभाव पाडण्यासाठी, िकंवा 

एखाद्या कृतीचा हवा तोच पिरणाम साधण्यासाठी अनिैतकपणे िकंवा बेकायदेशीरपणे 
देऊ केलेले िकंवा िदलेले पसेै िकंवा मलू्य असलेली इतर काही गोष्ट (जसे सेवा िकंवा 
भेटवःत)ू. 

प्र. िककबॅक हणजे काय?
उ. िककबॅक ही एक िविशष्ट ूकारची लाच असते. तो म्हणजे एखादे कंऽाट, ूकल्प 

िकंवा इतर व्यवसाय मागार्ने िमळवण्यासाठी िकंवा त्याच्या बाबतीत लाभकारक 
वागणकु िमळवण्यासाठी अयोग्य मागार्ने िदलेले पसेै, फी, किमशन िकंवा इतर 
एखादी मलू्य असलेली गोष्ट. िककबॅकचे एक उदाहरण असे: एखाद्या परुवठादाराने 
एखाद्या ईटनच्या कमर्चा-याला, त्याने त्या परुवठादाराला कंऽाट िमळवनू िदल्याबद्दल 
बक्षीस म्हणनू, ईटनकडून िमळालेल्या पशैाचा काही भाग देण्याचे मान्य करणे.

प्र. एका ग्राहक प्रितिनधीने एक दीघर्कालीन पुरवठा करार कर याचे मा य केले आहे, 
पण जर आपण या ग्राहकाला याने ऑडर्र केले या दर 1000 भागांसाठी खरेदी 
िकमती या एक टक्का सटू दे याचे मा य केले तरच. मला क पना आहे की 
िककबॅक्स योग्य नसतात, पण सटू दे यास मा यता देणे वीकायर् आहे का?  

उ. काही ूसंगी खरेदीच्या ूमाणानसुार खरीदीच्या िकमतीचा काही भाग माहकाला सटू 
म्हणनू देऊ करणे ःवीकायर् ठरते, माऽ अशी सटू देण्यास ःथािनक कायद्याने 
परवानगी असावी, ितचा योग्य िहशोब व्हावा आिण ती थेट त्या माहक कंपनीला 
िदली जावी, व्यिक्तशः त्या कंपनीच्या ूितिनधीला नव्हे. जर त्या ूितिनधीने 
तमु्हाला व्यवसाय देण्याच्या बदल्यात खरीदीच्या िकमतीचा काही भाग ःवतःसाठी 
देण्यास सांिगतले, तर ती सटू नसेल, तो िककबॅक होईल, आिण हे योग्य होणार 
नाही. या मागण्या अयोग्य आहेत अशी शंका असेल तर कायदे िवभागाशी संपकर्  
साधा.
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उदाहरणे
चकू
ईटन एका अशा देशात एका 
कंपनीमधील भाग खरेदी करते, की जेथे 
ॅष्टाचार िवःततृ ूमाणावर आहे, आिण 
त्या वेळी त्या कंपनीच्या व्यवसाय 
पद्धती िकंवा सत्यवादीपणाबाबतची 
ूितष्ठा यांचा काहीही अभ्यास िकंवा 
िवचार केला जात नाही.  
एक व्यवःथापक एका दरुुःती-
देखभालीचे काम करणा-या िवबेत्याला, 
िवबेता मलू्यमापनात समाधानकारक 
शेरे देण्याच्या बदल्यात आपले घर कमी 
खचार्त दरुुःत करायला सांगतो.

बरोबर
ईटनची एक िवबी व्यवःथापक आिण 
एक मोठा सरकारी कंऽाटदार 
यांच्यामध्ये बरेच मिहने खिचर्क व 
वेळखाऊ बोलणी झाल्यानंतर ईटनला ते 
कंऽाट िदले जाते. कंऽाटावर ःवाक्ष-या 
करण्यापवूीर् कंऽाटदाराच्या गटाचा एक 
सदःय त्या िवबी व्यवःथापकाकडे लाच 
मागतो. िवबी व्यवःथापक त्विरत 
मागर्दशर्नासाठी ितच्या विरष्ठाशी आिण 
कायदे िवभागाशी संपकर्  साधते. ती 
व्यवःथापक परत त्या लाच मागणा-या 
व्यक्तीकडे जाते आिण नकार देते. ती 
ईटनच्या, योग्य रीतीनेच व्यवसाय 
करण्यासाठीच्या वचनबद्धतेचा पनुरुच्चार 
करते आिण त्या व्यक्तीला ईटनची 
गुणवत्ता, तंऽज्ञान आिण सेवा क्षमतांचे 
फायदे सांगते. ती व्यवःथापक 
कंऽाटावर ःवाक्षरी करण्यासाठी वचनबद्ध 
असल्याचे पनु्हा सांगते, पण कोणतीही 
लाच न देता. कंऽाटावर ःवाक्ष-या 
केल्या जातात. 
एक परुवठादार ईटनच्या परुवठा शृंखला 
कमर्चा-याला, परुवठादाराच्या मान्यता 
ूिबयेला वेग देण्याच्या बदल्यात रोख 
पसेै देऊ करतो. तो परुवठा शृंखला 
कमर्चारी नॆपणे नकार देतो आिण हा 
लाचेचा ूयत्न केल्याचा ूसंग त्विरत 
त्याच्या पयर्वेक्षकाला कळवतो.

प्र. मला एका ग्राहका या ऑडर्र या बद यात थीम पाकर् ला एक सहल दे यास सांग यात 
आले. मी नम्रपणे नकार िदला आिण आप याला ऑडर्र िमळाली. अजनूही मी 
कोणाला याब ल संगायला हवे का? 

उ. होय, असे झाल्यानंतर माहकाच्या बाबतीत आणखी काही समःया टाळण्यासाठी 
तमुच्या पयर्वेक्षकाला हे सांगणे केव्हाही चांगले.  

प्र. एखादी यवसाय संधी घे यामळेु आप या प्रित ठेची हानी हो याचा धोका असेल तर 
अशी संधी ईटन सोडून देईल का?

उ. होय, नक्कीच. व्यवसाय संधी िकतीही मोठी असो, त्यासाठी आपली सचोटीबद्दलची 
कीतीर् ही धोक्यात घालण्यासाठी फारच जाःत महत्वाची आहे.
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भेटव त ूआिण करमणकु 
छोट्या ूमाणावरील भेटवःत ूआिण करमणकु परुवठादार, माहक व इतर व्यवसाय 
सहयोग्यांबरोबरचे संबंध व सिदच्छा वाढवण्यासाठी नेहमीच वापरले जातात. हे लक्षात 
घेऊन ईटनने एक जागितक  भेटवःत ूआिण करमणकुिवषयक धोरण ःथापन केले आहे, 
ज्याचा वापर कमर्चारी भेटवःत ूिकंवा करमणकु िकंवा ूवास देण्याघेण्यासाठी करु 
शकतात. कमर्चा-यांसाठी सरकारी अिधकारी िकंवा सरकारी मालकीच्या संःथांशी व्यवसाय 
करताना िकंवा बोलणी करताना या धोरणाचे अनसुरण करणे िवशेष महत्वाचे आहे.
भेटव त ूदेऊ करणे िकंवा वीकारणे
एक साधारण िनयम म्हणनू ईटनचे कमर्चारी भेटवःत ूकायदेशीर आिण खालीलूमाणे 
असेपयर्ंत देऊ करु िकंवा ःवीकारु शकतात:

 • ती असा भास िकंवा बाध्यता िनमार्ण करत नाही की ती देणा-या व्यक्तीचा खास 
वागणकु िमळण्याचा हक्कच आहे; 

 • ती जाहीरपणे उघड झाल्यास ईटन िकंवा दसुरा व्यवसाय सहयोगी लिज्जत 
होणार नाही; 

 • ती ःथािनक व्यवःथापनाने काही आवँयकता ःथापन केलेल्या असल्यास त्यांचे 
पालन करते; आिण

 • ती जागितक भेटवःत ूआिण करमणकुिवषयक धोरणाच्या बंधनानसुार मान्य 
झाली असनू ूकट केली जाईल.

 प्र न
प्र. एका समारंभाचा भाग हणनू मी भेटव त ू वीका  शकेन का?
उ. जर ती भेटवःत ूलाच िकंवा तत्सम ःवरुपात नसेल आिण कोणत्याही कायद्यांचे 

उल्लंघन होत नसेल तर अशी भेटवःत ूतमु्ही ःवीकारु शकता. असे ूसंग येऊ 
शकतात की जेव्हा आपल्या समारंभात िमळालेली भेटवःत ूईटनच्या जागितक 
भेटवःत ूआिण करमणकुिवषयक धोरणानुसार योग्य नाही, पण जी नाकारणेही शक्य 
होत नाही िकंवा योग्य िदसत नाही. अशी भेटवःत ूिमळाली तर ती त्विरत तमुच्या 
व्यवःथापकाला कळवा म्हणजे योग्य उत्तराबाबत चचार् करता येईल.

प्र. एखा या परुवठादाराला गो फ खेळायला िकंवा इतर क्रीडाप्रकारांसाठी घेऊन जायला 
सांगणे योग्य आहे का?

उ. भेटवःत,ू पसेै, बिक्षसी िकंवा इतर ज्या गोष्टींचा तमु्हाला व्यिक्तगत पातळीवर फायदा 
होत असेल, त्या मागणे कधीही योग्य नाही, मग त्यांचे मलू्य िकतीही असो. 

सरकारी अिधकारी िकंवा सरकारी मालकीच्या कमर्चा-यांना 
भेटवःत ूदेणे हे िक्लष्ट अशा कायदे व िनयमांच्या आधीन 
आहे. सरकारी कमर्चारी िकंवा अिधका-यांकडे कामे 
असणा-या कमर्चा-यांनी जागितक भेटवःत ूआिण 
करमणकुिवषयक धोरणाचे पालन केले पािहजे.
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उदाहरणे
चकू
एक कमर्चारी स्तर्ी ईटनच्या एका 
िवबेत्याने कामाच्या वेळेनंतर िदलेल्या 
पाटीर्ला जाते, तेथे ती हवाईला जाऊन 
येण्याच्या सहलीची दोन िवमानाची 
ितिकटे िजंकते. ती कमर्चारी आपले 
बक्षीस ितच्या पयर्वेक्षकाला सांगत 
नाही आिण ती ितिकटे वापरते.

बरोबर
एका कारखाना व्यवःथापकाला, एका 
ःथािनक सरकारी अिधका-याला 
त्याच्या िनवतृ्तीबद्दल एक भेटवःत ू
देण्याचे इच्छा आहे. तो व्यवःथापक 
त्या अिधका-याच्या कायार्लयाशी 
संपकर्  साधतो व त्याला समजते, की 
तो अिधकारी िकती रकमेच्या भेटवःत ू
ःवीकारु शकतो याला मयार्दा आहे. 
तो व्यवःथापक कंपनीच्या 
दकुानामधनू एक छोटी ईटनचा लोगो 
असलेली वःतू िवकत घेतो, जी त्या 
मयार्देत बसत असते.

खालील गो टी देऊ करणे िकंवा वीकारणे कधीच योग्य नसत:े
 • रोख िकंवा रोख रकमेसमान भेटवःत;ू
 • लागू कायद्यांनी ूितबंध केलेल्या भेटवःत;ू
 • लाच, िककबॅक म्हणनू िदलेल्या भेटवःत;ू
 • भेटवःत ूज्या व्यवसाय सहयोग्याच्या संःथेने ूितबंिधत केल्याचे तमु्हाला 
मािहत आहे; आिण

 • सेवा िकंवा इतर रोख ःवरुपात नसलेल्या लाभांच्या ःवरुपातील भेटवःत.ू
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प्र. मी परुवठा शृंखला कायार्म ये काम करतो आिण माझ ेआप या एका पुरवठादाराशी 
उ तम संबंध जळुले आहेत. माझा मलुगा कॉलेजमधनू घरी आला आहे हे मािहत 
अस यामळेु या परुवठादाराने मा या मलुाला उ हा या या सटु्टीम ये या याकड े
नोकरी देऊ केली आहे. मी ही ऑफर नाकारावी का?

उ. होय. ही ऑफर नाकारण्याची दोन चांगली कारणे आहेत. पिहले म्हणजे, नोकरी देऊ 
करणे हा एक लाभ आहे जो एक भेट म्हणनू मानला जाऊ शकतो आिण यामळेु असे 
भासू शकते की या परुवठादाराला तमुच्याकडून िवशेष वागणकु िमळण्याचा हक्क 
आहे. दसुरे म्हणजे, जर तमु्ही येत्या काही काळात या परुवठादाराला व्यवसाय 
िदलात तर असे िदस ूशकते की त्याला हा व्यवसाय तमुच्या मलुाला नोकरी 
देण्याच्या बदल्यात िमळाला.

प्र. मी मा या घरातील बाथ म वतः नवीन करत आहे, आिण ईटन या एका 
कंत्राटदाराने मला बांधकाम सािह यावर सवलत िमळवून दे यासाठी याचा वतःचा 
खात ेक्रमांक देऊ केला आहे. हे मा या घरातील यिक्तगत काम अस यामळेु मी 
या कंत्राटदाराची सवलत वाप  शकेन का?

उ. सवलती म्हणजे जणु रोख पसेै असतात, ज्या धोरणानुसार ःवीकारता येणा-या 
भेटवःत ूनाहीत.



उदाहरणे
चकू
एक परुवठादार ईटनच्या एका 
कमर्चा-याला, सतत येणा-या 
गुणवते्तच्या समःया सोडवण्यासाठी 
िवमानाने त्याच्या कारखान्यात 
नेण्याची इच्छा ूदिशर्त करतो. तो 
परुवठादार त्या कमर्चा-याला 
गुणवते्तच्या समःयांमळेु झालेल्या 
समःयांच्या भरपाईसाठी लास 
वेगासमध्ये दोन िदवस, सवर् खचर् 
करुन मकु्काम करवतो.

बरोबर
तमु्ही एक ूकल्प पणूर् झाल्याचा 
ूसंग साजरा करण्यासाठी एका 
माहकाला भोजन आिण नंतर 
नाटकाला घेऊन जाता.

करमणकु
करमणकु देऊ करण्याच्या िकंवा ःवीकारण्याच्या योग्य पदांवर असलेल्या कमर्चा-यांनी 
ईटनच्या जागितक भेटवःत ूआिण करमणकुिवषयक धोरणाचा आिण लागू कायद्यांचा 
पिरचय करुन घेतला पािहजे. ईटनचे कमर्चारी संबंिधत असलेली करमणकु अशी असली 
पािहजे:

 • वरचे वर नसावी आिण जागितक ूवास खचर् धोरणाचे पालन करणारी;
 • रुिचसंपन्न असावी आिण व्यवसायाला योग्य िठकाणी व्हावी;
 • व्यवसायाच्या ूसंगाच्या संदभार्त योग्य;
 • लाच, पसेै देणे, िककबॅक िकंवा अन्यथा बेकायदा नसावी;
 • असा भास िनमार्ण करणारी नसावी की ईटन िकंवा तो व्यवसाय सहयोगी यांना 
खास वागणकु िमळण्याचा हक्क आहे; आिण

 • जागितक भेटवःत ूआिण करमणकुिवषयक धोरणानुसार मान्य व्हावी आिण उघड 
केली जावी.

 प्र न
प्र. मा या ग्राहकाबरोबर एखा या क्रीडे या िठकाणी जाणे हणजे भेटव त ूआिण 

करमणकुिवषयक धोरणानुसार भेटव त ूिकंवा करमणकु होत ेका? 
उ. तमु्ही त्या माहकाबरोबर गेल्यास ती करमणकु मानली जाते. तमु्ही त्या माहकाला 

ितिकटे िदल्यास ती भेटवःत ूमानली जाते. दोन्ही गोष्टी भेटवःत ूआिण 
करमणकुिवषयक धोरणामध्ये अतंभूर्त आहेत.

प्र. मला मा या एका ग्राहकाला ऑक ट्राला घेऊन जायची इ छा आहे, पण मी ऐकले 
आहे की ितची कंपनी 20 यरुो पेक्षा जा त करमणकु मा य करणार नाही. ती 
यायला तयार झाली तर मी ितला घेऊन जाऊ शकेन का?

उ. ितिकटांची िकंमत 20 यरुोहून जाःत असेल तर तमु्ही ितला कायर्बमाला नेणे योग्य 
ठरणार नाही. घेणा-या व्यक्तीच्या संःथेमध्ये भेटवःत ूिकंवा करमणकुीला ूितबंध 
असल्याचे मािहत असताना या गोष्टी देऊ करु नका. 
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भेटव त ूप्रकटीकरण आिण अहवालिवषयक 
साधन
ईटनमध्ये सवर्ऽ भेटवःत ूव करमणकुीबाबत पारदशर्कता 
येण्यासाठी काही िविशष्ट भेटवःत ूव करमणकुी व ूवास 
हे भेटवःत ूूकटीकरण आिण अहवालिवषयक साधनाद्वारे, 
जे ऑनलाईन असनू JOE मधनू त्यात ूवेश िमळवता 
येतो, ूकट केल्या पािहजेत.  

 प्र न
प्र. मला जर भेटव त ूप्रकटीकरण आिण 

अहवालिवषयक साधनाम ये प्रवेश नसेल तर मी 
त ेकसे प्रकट क ?

उ. तमुच्या व्यवःथापकाला सांगा, तो या गोष्टींची 
मािहती गोळा केली जाऊन या साधनाद्वारे कळवली 
जाईल, यासाठी जबाबदार आहे. 

प्र. एखादा पयर्वेक्षक या या हाताखालील 
कमर्चा-यांसाठी अशा आव यकता थािपत 
क  शकेल का, की या भेटव तू आिण 
करमणकुिवषयक धोरणापेक्षाही जा त 
कडक असतील?

उ. होय.

 सरकारी अिधकारी िकंवा 
सरकारी मालकीच्या 
कमर्चा-यांना भेटवःत ूदेणे 
हे िक्लष्ट अशा कायदे व 
िनयमांच्या आधीन आहे. 
सरकारी कमर्चारी िकंवा 
अिधका-यांकडे कामे 
असणा-या कमर्चा-यांनी 
जागितक भेटवःत ूआिण 
करमणकुिवषयक धोरणाचे 
पालन केले पािहजे.
खालील ूकारची करमणकु 
कधीच देऊ करण्यास िकंवा 
ःवीकारण्यास योग्य नसते:
 • “ूौढ” करमणकु िकंवा 
नग्नता असणारा 
कोणताही कायर्बम, जरी 
तो सांःकृितकदृंट्या 
ःवीकायर् असला तरी; 
 • अशी करमणकु जी 
परुवण्याची िकंवा ितला 
हजर राहण्याची परवानगी 
त्या व्यवसाय सहयोग्याला 
नसते; आिण
 • ःथािनक व्यवःथापन 
िकंवा लागू कायद्याने 
अन्यथा ूितबंिधत 
असलेली करमणकु.

61

▲!



10 शासनाला िवकणे 

शासना या कुठ याही यक्ती िकंवा िवभागाशी 
यवहार करतवेेळी, कायद्याकायद्या व िनयमांचे तंतोतंत 
पालन करतो.
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जेथे एखाद्या सरकारशी संबंध असेल असे िवपणन, िवबी, कंऽाटदारी आिण ूकल्पावर काम 
करणा-या कमर्चा-यांनी खालील गोष्टी केल्या पािहजेत: 

 • खाऽी करणे की सरकारच्या खास आवँयकतांनसुार दःतऐवज ठेवले जातील;
 • अशा लेखापद्धतींचे पालन करणे की ज्या खाऽी करतात, की खचर् व िकमतीबाबतचा 
डेटा आवँयक त्यानुसार ताजा, अचकू, पणूर्, व्यविःथतरीत्या ूकट केला जात आहे, 
त्याची कागदोपऽी नोंद आहे आिण तो योग्य ूकारे फाईल्समध्ये ठेवलेला आहे;

 • उपकंऽाटदार, सल्लागार, िवतरक आिण ःवतंऽ कंऽाटदारांना कायद्यांचे पालन 
बंधनकारक करणे;

 • सरकारी कंऽाटे आिण सरकारी कमर्चा-यांशी व्यवहार करण्याच्या बाबतीत ईटनची 
धोरणे मािहत असणे व ती अनसुरणे; आिण

 • अिधकृत करणा-या सरकारी अिधका-याच्या लेखी संमतीिशवाय कंऽाटी माल व 
सेवांच्या जागी इतर माल/सेवा परुवणे िकंवा कंऽाटाच्या आवँयकतांपासनू ढळणे 
या गोष्टी टाळणे.

सरकारी कंऽाटांच्या आवँयकतांचा भंग केल्यास ईटन व संबंिधत कमर्चा-यांसाठी अत्यंत 
गंभीर पिरणाम होऊ शकतात. यामध्ये िदवाणी आिण/िकंवा फौजदारी ःवरुपाचे िनबर्ंध, 
आिण ईटनला सरकारी कंऽाटांवर पढेु काम करणे ूितबंिधत होणेसदु्धा असू शकते.
सरकारी कंत्राटे
जगातील अनेक कें िीय, राज्य आिण ःथािनक सरकारांचे खरेदीिवषयी िविशष्ट कायदे आिण 
िनयम असतात. सवर् सरकारी कंऽाटदारीच्या बाबतीत कमर्चा-यांनी लागू कायदे व िनयमांचे 
पालन केले पािहजे.
एखादे सरकार ःवीकायर् व्यापारी पद्धतींपेक्षा 
वेगळे आिण कडक असे वतर्नासंबंधी खास 
िनयम लागू करु शकते. खाली बाबतीत खास 
लक्ष देण्याची गरज असते:

 • िवपणन;
 • लेखा;
 • नोंदी ठेवणे;
 • अहवाल देणे आिण/िकंवा ूमािणत 
करणे;

 • परुवठा शृंखला; आिण
 • गुणवत्ता.

िविशष्ट िनयमांचे कडक अनसुरण आवँयक 
असणारी काही कायेर् अशी:

 • खचार्ंचे िहशोब;
 • ूःताव आिण बोली करण्याच्या 
पद्धती;

 • िकंमत;
 • संःथेमध्ये परःपरिवरोधी िहतसंबंध 
टाळणे;

 • सरकारी अिधका-यांना भेटवःत ू
िकंवा करमणकु;

 • सध्याच्या आिण/िकंवा पवूीर्च्या 
सरकारी अिधका-यांना संभवतः 
कामावर घेण्याची चचार्;

 • बदल करण्याच्या ऑडर्सर्;
 • वेळेच्या नोंदी ठेवणे; 
 • कंऽाटामधील जबाबदा-यांचे 
अनपुालन; आिण

 • गुप्त मािहती हाताळणे.
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ईटन जेव्हा सरकारी कंऽाटांमधील कामे पणूर् करण्यासाठी 
परुवठादार िकंवा उपकंऽाटदार वापरते, तेव्हा संबंिधत 
ईटनचे कमर्चारी या सवर् परुवठादार िकंवा उपकंऽाटदारांना 
सरकारच्या खास आवँयकता कळवण्यासाठी जबाबदार 
असतात. िशवाय ईटन फक्त अशाच परुवठादार िकंवा 
उपकंऽाटदारांना िनवडण्यास वचनबद्ध आहे की जे येथे 
िदलेल्या मागर्दशर्क तत्वांनसुारच कृती करतात. 
ईटन जेथे कुठे काम करत असेल तेथे ईटनच्या वतीने 
काम करणारे कमर्चारी आिण व्यक्ती व कंपनी यांनी 
लक्षात ठेवले पािहजे की त्यांच्या ःवतःच्या देशातील 
कायदे पाळण्याव्यितिरक्त त्यांनी काही अशा अमेिरकन 
कायद्यांचेही पालन केले पािहजे, ज्यांचा “देशबाह्य 
पिरणाम” आहे. यात येतात अमेिरकन फॉरेन करप्ट 
ूॅिक्टसेस ऍक्ट, अमेिरकेतील गुप्त मािहतीशी संबंिधत 
कायदे, आिण अमेिरकन िनयार्त िनयंऽणाशी संबंिधत 
कायदे. उदाहरणाथर्, अमेिरकेतील संरक्षण िवभागाशी 
संबंिधत उत्पादनांचे सटेु भाग बनवणारी यू के मधील 
ईटनची उपकंपनी ही, अमेिरकेतील मळू कंपनीसारखीच 
अमेिरकेतील कायद्यांच्या आधीन आहे.
सरकारी अिधका-यांबरोबरचे संबंध
राष्टर्ीय आिण ःथािनक सरकारे साधारणपणे सरकारी कमर्चा-यांना देऊ करण्याच्या िकंवा 
िमळण्याच्या भेटवःत,ू करमणकु, सिदच्छा भेटी इ. च्या बाबतीत कडक मयार्दा घालतात. 
सरकारी कमर्चा-यांना भेटवःत,ू करमणकु, सिदच्छा भेटी िकंवा इतर खचर् िकंवा सामािजक 
कायार्साठी देणग्या इ. देऊ करण्यापवूीर् ईटनचे जागितक भेटवःत ूआिण करमणकुिवषयक 
धोरण पहा.
तमुच्या कामामध्ये जर सरकारी अिधका-यांशी काही कामे अतंभूर्त असली, तर तमु्ही सवर् 
लागू कायदे व िनयम मािहत असण्यासाठी आिण त्यांच्या पालनासाठी जबाबदार आहात. 
तमु्हाला कोणते कायदे लागू आहेत याची खाऽी नसेल तर ईटनच्या कायदे िवभागाशी 
संपकर्  साधा.

अिधक 
मागर्दशर्नासाठी 
ईटनचे जागितक 
लाचिवरोधी धोरण 
पहा.
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 प्र न
प्र. मला जर असे वाटले की मला सरकारी कंत्राटांसंबंधी अिधक प्रिशक्षणाची गरज आहे, 

तर मी काय करावे?
उ. आम्हाला मािहत आहे की हा भाग अत्यंत िनयंिऽत आिण िक्लष्ट आहे. पण तमु्ही 

करत असलेल्या कामाच्या दजार्बाबत जबाबदारी तमु्ही घ्यावी अशी आमची अपेक्षा 
असते, त्यामळेु तमुच्या कामासाठी तमु्हाला अिधक ूिशक्षणाची गरज आहे असे 
वाटत असेल, तर तुमच्या पयर्वेक्षकाशी िकंवा कायदे िवभागाशी बोला. 

प्र. मा या प्रक पावर मा यासह काम करणा-या सरकारी कमर्चा-यांना मी करमणकु, 
भोजन िकंवा सहली देऊ शकेन की नाही याब ल माझी खात्री नसेल, तर मी काय 
क ? 

उ. काही देऊ करण्यापवूीर् ते योग्य आहे याची खाऽी करुन घ्या. काय योग्य आहे हे 
ठरवण्यासाठी मदत हवी असेल तर कायदे िवभागाशी बोला. 

प्र. मा या पयर्वेक्षकाने मला या या अनपुि थतीत एका लेखा प्रमाणपत्रावर वाक्षरी 
करायला सांिगतली. मला तो अिधकार आहे की नाही याबाबत मला शंका आहे. ही 
गो ट मी कशी हाताळावी?  

उ. तमुच्या पयर्वेक्षकाला, तमु्हाला त्या दःतऐवजावर ःवाक्षरी करण्याचा अिधकार 
असल्याची पषु्टी करण्यास सांगा. त्याला/ितलाही खाऽी नसल्यास कायदे िवभागाची 
मदत घ्या. तमु्हाला ःपष्ट अिधकार असल्यािशवाय तमु्ही कधीही कंपनीने सरकारी 
कायदे व िनयमांचे अनपुालन केल्याचे ूमािणत करु नये.

प्र. एका न यानेे िनयकु्त सरकारी अिधका-याने आप या कारखा याची पाहणी कर याची 
मागणी केली आहे. या या नेमणकुीव न आम या समाजात भरपरू वाद िनमार्ण 
झाले होतो, आिण याने भेट िदली तर आपले कमर्चारी िचडू शकतील. मला या 
भेटीला परवानगी िदलीच पािहजे का?

उ. अशा प्रकार या िवनं यांबाबत ईटनचे विर ठ उपा यक्ष, सावर्जिनक व सामािजक 
बाबी, िकंवा कायदे िवभागाशी चचार् करा.

प्र. माझी एक मतै्रीण सरकारी नोकरीतून िनवृ त होत आहे आिण ितला मा या नवीन 
प्रक पा या गटात घेतले तर ितचा आप याला खपूच फायदा होईल. मी ितला या 
संधीब ल सांगावे का?

उ. सध्या िकंवा पवूीर् सरकारी नोकरीत असलेल्या कमर्चा-याला नोकरी देण्याबाबत 
कायदेिवषयक धोके टाळण्यासाठी मानवी संसाधन िकंवा कायदे िवभागाशी संपकर्  
साधा.
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उदाहरणे
चकू
ईटनचा एका मोठ्या सरकारी 
कंऽाटासाठी िवचार होत आहे. हे 
कंऽाट ईटनला िदले जावे का नाही हा 
िनणर्य ठरवणा-या व्यक्तीच्या मलुाला 
ईटन नोकरीवर घेते.  
ईटनला ितच्या बोलीमध्ये खचार्बाबत 
मािहती उघड करणे बंधनकारक आहे. 
ईटनच्या मते ही मािहती गोपनीय 
आहे आिण ईटन खोटी मािहती 
परुवते.
एक सरकारी कमर्चारी सचुवतो की 
सरकारबरोबर व्यवसाय करणा-या 
कंपन्यांकडून भेटवःत ूघेण्याबाबतचा 
कायदा कोणाही गंभीरपणे घेत नाही, 
त्यामळेु ईटनचा एक कमर्चारी त्याला 
एका बीडाःपधेर्ची ितिकटे देऊ करतो.
ईटनने सरकारला अशी उत्पादने 
परुवायची आहेत की ज्यांमध्ये िविशष्ट 
टक्के भाग ःथािनक पातळीवर 
बनवलेले आहेत. ती टक्केवारी पणूर् 
होत नसनूही ईटन ती पणूर् होत 
असल्याचे ूमािणत करते.  

योग्य
ःथािनक कायद्यांनसुार सरकारी 
अिधका-यांना परुवठादाराकडून भोजने 
िमळण्यास परवानगी नाही. ईटनचे 
कमर्चारी सरकारी अिधका-यांना 
भोजने देऊ करणे िकंवा देणे टाळतात. 
एका सरकारी िनिवदेसाठी अनेक 
िवषयांवर ूमाणपऽे देणे आवँयक 
आहे, जसे नोकरीवर घेणे आिण 
कमर्चारीिवषयक कायर्पद्धती. ईटन 
कमर्चारी असे ूमाणपऽ देण्यापवूीर् 
ूत्येक गोष्टीची पषु्टी करतात आिण 
खाऽी करतात, की आवँयक असेल 
तर त्या ूमाणपऽावर ःवाक्षरी 
करण्याचे अिधकार त्यांना आहेत. 
एका माजी सरकारी अिधका-याला 
नोकरी देऊ करण्यापवूीर् ईटनचा एक 
व्यवःथापक मानवी संसाधने आिण 
कायदे िवभागांशी संपकर्  साधनू खाऽी 
करतो, की ती कायदेशीरपणे 
ईटनसाठी काम करु शकते. 
सरकारच्या लेखािवषयक िनयमांनसुार 
सरकारी कंऽाटावर काम करण्यात 
व्यतीत केलेला वेळ व्यविःथतपणे 
नोंदवला जावा आिण त्याचा िहशोब 
पशैाची िवनंती करताना सरकारकडे 
मांडला जावा. याबाबतच्या सवर् 
कायर्पद्धतींचे व्यविःथत पालन केले 
जाते.
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जरी कायदेशीर असले तरी आम्ही कुठल्याही 
राजनेता िकंवा गटाला ईटनच्या वतीने हातभार 
लावत नाही.

राजनिैतक हातभार11
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ईटन ितचे िनधी, मालमत्ता िकंवा सेवांचे योगदान, जरी ते करणे कायदेशीर असले, तरी 
राजकीय उमेदवारांना देत नाही. यामळेु िनवार्िचत पदािधका-यांनी कंपनीच्या सिुवधांना भेट 
देण्यामध्ये काहीच आडकाठी येत नाही. उलट अशा भेटींना उते्तजन िदले जाते, ते यासाठी 
की पदािधका-यांना आमच्या कामातील समःया समजाव्या. तसेच यामळेु जेथे 
िनवडणुकिवषयक ूश्न (जसे शाळांवरील कर) आपल्या कामाच्या आिण कमर्चा-यांच्या 
िहताचे असतील, तेथे ईटनला त्यांना पािठंबा देण्यासही आडकाठी होत नाही.
व्यिक्तशः कमर्चा-यांना राजकीय ूिबयेत सहभागासाठी आिण त्यांच्या इच्छेनसुार योगदान 
देण्यास उते्तजन िदले जाते. कमर्चा-यांनी इतर कमर्चा-यांवर एखाद्या पक्षाला िकंवा 
उमेदवाराला पािठंबा देण्याच्या िकंवा देणगी देण्याच्या बाबतीत दबाव आणू नये.  
जे कमर्चारी सरकारी िकंवा सावर्जिनक ूश्नांवर (सरकारी, कायदे आिण सावर्जिनक 
िहताच्या इतर बाबी) काही ठाम मते बनवतात, त्यांनी, ईटनच्या विरष्ठ उपाध्यक्ष, 
सावर्जिनक व सामािजक बाबी, यांच्या परवानगीिशवाय ईटनच्या वतीने कृती करु नये 
िकंवा तसा भास िनमार्ण करु नये.
येथे काही कायेर् िदली आहेत जी ईटनने ूितबंिधत केली असनू बेकायदेशीर अस ूशकतात:

 • राजकीय संःथा, उमेदवार िकंवा त्यांच्या कमर्चा-यांनी एखाद्या राजकीय 
मोिहमेसाठी ईटनच्या मालकीच्या गाड्या िकंवा इतर मालमते्तचा वापर,

 • राजकीय भोजने आिण राजकीय िनधी संकलनासाठीच्या ूसंगी ईटनचा िनधी 
वापरणे िकंवा त्यामधनू टेबले खरेदी करणे, आिण

 • राजकीय आिण मोिहमेच्या सािहत्यात ईटनच्या नावाचा वापर.

निैतक

69



70



उदाहरणे
चकू
एक ईटनची कमर्चारी एका राजकीय 
िनधी संकलन भोजनाला जाते आिण 
तेथील खचर् ितच्या खचर् अहवालात 
सादर करते. 
एक पयर्वेक्षक स्तर्ी ितच्या हाताखाली 
थेट काम करणा-यांना ःथािनक 
राजकीय पदासाठी उभा असलेल्या 
ितच्या काकाला पािठंबा देण्यासाठी 
ईमेल पाठवते. ती त्यांना त्याच्या 
मोिहमेसाठी देणग्या देण्याचा आमह 
करते.
एक राजकीय नेता िनवतृ्त होणार आहे, 
तो िनरोपादाखल एक पाटीर् आयोिजत 
करतो, आिण त्यात िमळालेल्या 
देणग्यांमधनू मागील िनवडणुकीतील 
देणी त्याला परत करायची आहेत. 
कमर्चा-यांनी तेथे हजर राहावी यासाठी 
ईटन एक टेबल खरेदी करते.
एक कारखाना व्यवःथापक एका 
राजकीय नेत्याला ईटनच्या 
मालमते्तवर मोिहमेचा ध्वज लावायला 
परवानगी देतो.

बरोबर
ःथािनक कायद्यांनसुार कंपन्यांना 
राजकीय उमेदवारांना योगदान 
करण्याची परवानगी आहे. ईटन 
योगदान करत नाही.
पक्षाचे अिधकारी ईटनच्या सिुवधेला 
भेट देण्याची मागणी करतात. याला 
उत्तर देण्यापवूीर् कारखाना व्यवःथापक 
कायदे िवभाग िकंवा विरष्ठ उपाध्यक्ष, 
सावर्जिनक व सामािजक बाबी 
यांच्याकडून सल्ला मागवतो. 
ईटनच्या नेत्यांना एक ःथािनक 
शाळेसाठी योगदान (कर) बसवण्याची 
इच्छा आहे, आिण तो वधै व योग्य 
असल्याची खाऽी करुन घेऊन ते 
ईटनच्या कमर्चा-यांना समजावनू 
सांगतात, की तो ईटन आिण 
समाजासाठी का महत्वाचा आहे.
एक व्यवःथापक खचर् अहवाल वाचतो 
आिण त्यात त्याला एका राजकीय 
िमरवणकुीसाठीचा खचर् िदसतो. 
व्यवःथापक हा अहवाल नाकारतो 
आिण त्या कमर्चा-याशी राजकीय 
योगदानांबाबतच्या ईटनच्या 
धोरणांबद्दल बोलतो.

 प्र न
प्र. मी आम या महापौरांना वािषर्क संचलनाम ये घेऊन जा यासाठी माझी कंपनीची कार 

वाप  शकतो का?
उ. नाही, राजकीय उमेदवारांच्या पािठंब्यासाठी कंपनीच्या गाड्या वापरणे योग्य नाही. 
प्र. मला मा या यव थापकाने एका िविश ट उमेदवारासाठी पशैाची देणगी दे यास 

सांिगतले आहे. तो मला सांगतो की मी देणगी िदलीच पािहजे असे नाही, पण तसे 
कर यासाठी मला मा यावर दबाव आ यासारखे वाटत.े मी हे कसे हाताळावे?

उ. ईटनच्या कमर्चा-यांनी इतर कमर्चा-यांवर एखाद्या पक्ष िकंवा उमेदवाराला पािठंबा 
देण्याबाबत दबाव आणू नये. तमु्हाला जर तमुच्या िकंवा दसु-या व्यवःथापकाशी 
याबाबत बोलणे उिचत वाटत नसेल तर मानवी संशाधने िकंवा नीितमत्ता आिण 
अनपुालन कायार्लयाशी संपकर्  साधा.
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आम्ही आमच्या कमर्चा-यांचे आरोग्य व सरुके्षचे 
रक्षण करण्याच्या आिण पयार्वरणाचे रक्षण 
करण्याच्या बाबतीत जागितक ःतरावर अमगण्य 
होण्यास वचनबद्ध आहोत.

पयार्वरण, 
आरोग्य व सरुक्षा12
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कमर्चा-यांची सरुक्षा
आमचा िवश्वास आहे की आमच्या कमर्चा-यांची सरुक्षा व आरोग्य सवार्त महत्वाचे आहे. 
आम्ही आमचे कमर्चारी व त्यांच्या पिरवारांसाठी अपघात, दखुापती आिण व्यवसायजन्य 
आजार यांना ूितबंध करण्यासाठी आिण िनरोगी व सरुिक्षत जीवनशलैीला उते्तजन 
देण्यासाठी ूयत्नशील असतो.
अनपुालन
आम्ही आमच्याकडे जागितक पयार्वरण, आरोग्य आिण सरुक्षा (ईएचएस) याबाबतीत 
लोक, धोरणे आिण ूिबया यांचे शासन करणारी एक संरचना केली आहे, जी 
अनपुालनाच्या खाऽीसाठी, जबाबदार ईएचएस िवषयक कायर्पद्धती आिण एखाद्या घडलेल्या 
घटनेची ःवतः होऊन खबर देणे व त्यावरील कृती यासाठी जबाबदार आहे. ही संरचना 
आमच्या कामांसाठी तसेच उत्पादनांसाठी लागू आहे. आम्ही जगभर सवर्ऽ आमच्या 
कायदे, िनयम यांचा आदर करुन पालन करण्याच्या वचनबद्धतेनसुार कायदेशीर 
आवँयकता पणूर् करण्यासाठी िकंवा त्याहूनही अिधक करण्यासाठी ूयत्न करत असतो. 
आम्ही “शून्य घटना” संःकृती िनमार्ण करण्यासाठी आिण आमची ईएचएस िवषयक 
कामिगरी ईटनच्या ईएचएस व्यवःथापन यंऽणेद्वारे सतत सधुारण्यासाठी काम करतो, जी 
जगभरातील सवर् सिुवधांसाठी एकच ईएचएस िवषयक कामिगरीच्या मानकांचा सेट ःथापन 
करते. आमची  ईएचएस िवषयक कामिगरी तपासण्यासाठी व मापन करण्यासाठी आम्ही 
पाऽ आिण ःवतंऽ बिहःथ पक्षांची मदत घेतो.
पयार्वरणिवषयक प्रबंधक व
पयार्वरणाबाबतची आमची वचनबद्धता कायद्याच्या अनपुालनाच्या पिलकडे जाते आिण 
तीमध्ये अनेक कृती अशा आहेत की ज्यांचा उदे्दश पयार्वरणावर आमच्या कामामळेु होत 
असलेला पिरणाम आमचे काम, उत्पादने व परुवठा शृंखला यांच्याद्वारे करण्याचा आहे. 
आमच्या कामांमध्ये, आमच्या ूदषूण कमी करण्याच्या, हिरतगहृ वायू उत्सजर्न कमी 
करण्याच्या, आिण नसैिगर्क संसाधनांचे संगोपन करण्याच्या ूयत्नांमध्ये आमची 
वचनबद्धता ूितिबंिबत होते - परुवठा शृंखलेबाबतच्या वचनबद्धतेमध्ये अतंभूर्त केलेल्या 
ूयत्नांमध्ये. तसेच आम्ही आमची उत्पादने पयार्वरणा साठी (उदा. कच्चा माल आिण 
ऊजेर्च्या कायर्क्षमतांचा िवचार करुन) करतो, आिण त्यांच्या बनावटीमध्ये जीवनशलैीवरील 
पिरणाम अतंभूर्त करतो. एकिऽतरीत्या हे सवर् ूयत्न ईटनच्या एकूण पयार्वरण-उपकारक 
व्यवसाय मॉडेलला आधार देतात.  
ग्राहक, परुवठादार व कंत्राटदार
आमच्या माहक, परुवठादार व कंऽाटदारांच्या सहयोगाने आम्ही अनपुालनाची खाऽी करतो, 
सरुके्षला उते्तजन देतो, आमचे सवार्ंचे िमळून होणारे पयार्वरणावरील पिरणाम कमी करतो, 
आिण जागितक पयार्वरण आिण ऊजार् व्यवःथापनाच्या आव्हानांसाठी उपाय िवकिसत 
करतो.
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 प्र न 
प्र. माझा िजवलग िमत्र मा या पाळीम ये फोकर् िल ट चालवतो. काल रात्री या या 

हातनू चकूुन खराब झाले या तलेाचे एक बॅरल पडले व काही तले फरशीवर सांडले. 
मी याला साफसफाई करायला मदत केली आिण हे कोणालाही समजले नाही. 
मा या िमत्राला अनेकदा िन काळजीपणे वाहन चालव याब ल समज दे यात आली 
आहे, आिण हा तले सांड याचा प्रकार समजला, तर याला याची नोकरी गमवावी 
लागू शकत.े मी काय क ?

उ. तमुची काळजी व्यक्त करा आिण त्याला सांगा की तेल सांडल्याचा ूकार कळवलाच 
पािहजे. त्याने सांिगतले नाही तर तमु्ही हा ूकार तमुच्या पयर्वेक्षक, ःथािनक 
ईएचएस व्यवःथापक िकंवा कायदे िवभागाला कळवा.

प्र. मी काम करत असले या भागाम ये से टी शजूची गरज असत.े ईचएस यव थापक 
सांगतो की अदंाजपत्रकात शजूसाठी पसेै नाहीत. मी काय क ?

उ. तमुचा कारखाना व्यवःथापक, कॉपोर्रेट ईएचएस संपकर्  िकंवा कायदे िवभागाची मदत 
घ्या.   

प्र. आम या सिुवधेम ये यंत्र दु ती कंत्राटदार करतात. मी यंत्रचालक असनू मा या 
लक्षात आले आहे की एक कंत्राटदार यंत्र सरुिक्षततबेाबत या कायर्पद्धती पूणर् करत 
नाही. मी काही बोलावे का? 

उ. त्याच्या ःवतःच्या सरुके्षसाठी त्या कंऽाटदाराला काम थांबवायला सांगा. नंतर तमुची 
पिरिःथती तमुच्या पयर्वेक्षकाला िकंवा ःथािनक ईएचएस व्यवःथापकाला कळवा.

प्र. आम या सिुवधेम ये लेिटगंसाठी बाहेर काम करणारा एक परुवठादार वापरला जातो. 
मी नकुतीच या या िठकाणाला भेट िदली ते हा िदसले, की यां या कारखा यातील 
सांडलेली रसायने वाहत जाऊन एका ओ यात िमसळत होती. या परुवठादाराशी 
आमचे अनेक वषार्ंचे उ तम संबंध आहेत. मी काही बोलावे का?

उ. त्या परुवठादाराला या सांडण्याच्या ूकाराबद्दल आिण ते हे ूकार थांबवण्यासाठी 
काय करत आहेत, याबद्दल िवचारा. तसेच योग्य कृती करण्यासाठी ही गोष्ट तमुच्या 
ःथािनक ईएचएस व्यवःथापकाला आिण कायदे िवभागाला कळवा.  

प्र. मी इतर िवभागांम ये असे वतर्न पािहले आहे की जे सरुिक्षत नाही. तसे प ट 
बोल याचे माझ े थान आहे का?

उ. कामाच्या जागेवरील वातावरण सरुिक्षत ठेवण्याची जबाबदारी ूत्येक कमर्चा-याची 
आहे. असे कोणतेही असरुिक्षत वतर्न तमुच्या पयर्वेक्षकाला िकंवा ःथािनक ईएचएस 
व्यवःथापकाला कळवा. 

प्र. आपले पधर्क फक्त थािनक बंधने पाळतात, पण आपण मात्र आपण थािनक 
बंधनां या पिलकड ेजाणारी सरुक्षा मानके का पाळतो?

उ. ईटन आपल्या कमर्चा-यांचे रक्षण जागितक पयार्वरण, आरोग्य आिण सरुक्षािवषयक 
मानके अिनवायर् करुन करते, जरी ही मानके कधी कधी ःथािनक आवँयकतांपेक्षा 
जाःत असली तरी.
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उदाहरणे
चकू
एक यंऽ चालक असे ठरवतो की 
त्याचा सरुक्षा चंमा वापरण्याच्या 
दृष्टीने कारखान्यात फारच उकडत 
आहे.
एक व्यवःथापक रंगांचे नवीन 
उत्पादन सरुु करतो ज्यामध्ये हवा 
आिण पाणी दिूषत होणारी िव्ये असू 
शकतात, पण त्याने आवँयक ते 
सरकारी परवाने िकंवा परवानग्या 
घेतलेल्या नाहीत.
माहकाची ऑडर्र पणूर् करण्यासाठी 
लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी एक 
यंऽ चालक यंऽाच्या सरुके्षकडे दलुर्क्ष 
करतो.

बरोबर
कंपनीमध्ये एक नवी यंऽ चालक रुजू 
होतो. त्याच्या पिरचयाचा एक भाग 
म्हणनू त्याला यंऽसरुक्षािवषयक 
कृतींचे ूिशक्षण आिण वयैिक्तक 
सरुके्षचे सािहत्य िदले जाते.
एक स्तर्ी कमर्चारी कारखान्यात पडून 
ितला इजा होते. ती ितच्या 
पयर्वेक्षकाला सावध करते, खबर 
देण्याची आवँयक ूिबया पणूर् करते 
आिण ितला वदै्यकीय उपचार 
िमळतात.
एक माहक काही रसायने त्याच्या 
उत्पादनात िकंवा उत्पादनाच्या 
पॅिकंगमध्ये घालण्यास ूितबंध करतो. 
उत्पादन गट उत्पादन अिभयांिऽकी 
आिण परुवठा शृंखलेच्या सहाय्याने 
खाऽी करतो की ही ूितबंिधत रसायने 
त्या उत्पादनात घातली जाणार 
नाहीत.
एक कारखाना व्यवःथापक खाऽी 
करतो की कमर्चा-यांच्या सरुके्षसाठी 
कारखान्यात कोणतेही नवीन 
उत्पादन, ूिबया, साममुी िकंवा 
कच्चा माल आणताना ईएचएस ने 
केलेल्या बदलांच्या कायर्पद्धतींचे पालन 
होईल.
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ईटनचे कमर्चारी म्हणनू तमु्ही हे करणे अपेिक्षत आहे:
• नीितमत्ता आचारसंिहता वाचणे, समजनू घेणे 
आिण ितचे अनपुालन करणे;

• तमु्ही िवचार करत असलेला िनणर्य िकंवा कृती 
नीितमत्ता िकंवा कायदेशीर आहे का याबाबत शंका 
असेल, तर मदत घेणे;

• नीितमत्ता आिण अनपुालनिवषयक िशक्षण आिण 
ूिशक्षणात भाग घेणे; 

• तमुच्या मते नीितमत्ता आचारसंिहतेचा भंग 
करणारी कोणतीही कृती त्विरत कळवण्याची 
तमुच्यावर जबाबदारी आहे, हे लक्षात घेणे;

• अतंगर्त शोधकायर् करणा-या ईटनच्या ूितिनधींशी 
सहकायर् करणे; आिण

• जेव्हा सांिगतले जाईल तेव्हा नीितमत्ता 
आचारसंिहतेचे पालन करण्याच्या जबाबदारीचा 
पनुरुच्चार करणे.
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यािशवाय, तु ही ईटनचे पयर्वेक्षक असाल तर तु ही हे करणे अपेिक्षत आहे:
 • उक्ती व कृती, दोन्ही ूकारे आदशर् घालनू देऊन नेततृ्व करणे;
 • तमुच्या कमर्चा-यांशी दोन्ही मागार्ंनी खलु्या व ख-या परःपर संपकार्ला उते्तजन 
देणे, त्यांना निैतक समःयांच्या बाबतीत ूश्न आिण शंका िवचारण्यास ूवतृ्त 
करणे आिण एखादी समःया सोडवली गेली आहे हे त्यांना कळवणे;

 • कोणीही कमर्चारी एखादी समःया चचार् करण्यास िकंवा संभाव्य भंग कळवण्यास 
पढेु आला तरी त्याचे कौतकु करुन त्याला पािठंबा देणे, आिण असे करण्याबद्दल 
त्याच्यावर बदला घेतला जात नाही याची खाऽी करणे;

 • अनपुालनातील धोक्यांसाठीच्या कृती योजना त्विरत अमलात आणण्याची खाऽी 
करणे;

 • अनिैतक व बेकायदेशीर वतर्न शोधनू त्याला ूितबंध करण्यासाठी ईटनची धोरणे 
व कायर्पद्धतींना उते्तजन देणे;

 • कमर्चा-यांना त्यांच्या पदांसाठी लागू असणारी धोरणे, कायर्पद्धती आिण नीितमत्ता 
व अनपुालनिवषयक धोक्यांच्या बाबतीत ूिशक्षण िदले जाईल आिण मािहती 
िमळेल, याची खाऽी करणे; आिण

 • दर वषीर् तमुच्या थेट हाताखालील कमर्चा-यांनी नीितमत्तािवषयक ूिशक्षण पणूर् 
केले असल्याचे ूमािणत करणे. 

नीितम ता आचारसंिहतचेा भंग कर याचे पिरणाम
नीितम ता आचारसंिहतचेे पालन न करणा-या कमर्चा-यांना िश तभंगाची कारवाई होऊ 
शकत,े यात नोकरीव न काढून टाक याचाही समावेश आहे. संिहतनेे प्रितबंिधत केलेले 
वतर्न के यासही वयैिक्तक िदवाणी िकंवा फौजदारी िशक्षा होऊ शकत.े

भंगांमध्ये या गोष्टी असू शकतात:
 • संिहतेचा भंग करणारे वतर्न;
 • इतरांना संिहतेचा भंग करण्यास सांगणे;
 • ईटनच्या ूितिनधींनी केलेल्या शोधकायार्त त्यांना सहकायर् न करणे;
 • एखाद्या कमर्चा-याने केवळ हाती असलेल्या मािहतीवरुन भंग झाल्याचे िकंवा तसा 
संशय असल्याचे कळवल्यास, िकंवा भंगाच्या शोधकायार्स मदत केल्यास त्याचा 
बदला घेणे; आिण 

 • तमुच्या मते ज्यामळेु नीितमत्ता आचारसंिहतेचा भंग होत असेल असे एखादे 
कृत्य लपवणे िकंवा न कळवणे.

पयर्वेक्षकांचा दबाव िकंवा व्यवसायातील पिरिःथतीमुळे िनमार्ण झालेल्या मागण्या ही 
नीितमत्ता आचारसंिहता न पाळण्याची सबब होत नाही.



उदाहरणे
चकू 
एका पयर्वेक्षकाच्या लक्षात येते की 
एका कमर्चा-याने त्याच्या खचार्च्या 
िहशोबात घोटाळा केला, आिण तरीही 
तो काही करत नाही. 

बरोबर 
एक व्यवःथापक एका स्तर्ी 
कमर्चा-याला भेटून, ती गुणवते्तच्या 
एका समःयेबद्दल ःपष्ट बोलल्याबद्दल 
ितचे आभार मानतो, ज्यामळेु 
कंपनीला होऊ शकणारी िशक्षा आिण 
ूितषे्ठची हानी वाचते.

 प्र न 
प्र. मला वाटत ेकी मा या कारखा यात गुणव तबेाबतची एक संभा य सम या अस ू

शकत,े पण मला नेमक्या पिरि थतीतीब ल िकंवा हा निैतक प्र न आहे का, याची 
खात्री नाही. तरीही मला हे बोलले पािहजे का?  

उ. आम्ही तमुच्याकडून अपेक्षा करतो की अशा गोष्टी तमु्ही तमुच्या पयर्वेक्षकाला 
कळवाव्या, म्हणजे गोष्ट गंभीर होण्यापवूीर् तो िकंवा ती समःया सोडवेल.  तमु्हीच 
शोध घेण्याची िकंवा सगळी पिरिःथती तमु्हाला मािहत असण्याची गरज नाही. 
आम्ही इतकेच म्हणतो की तमुचा उदे्दश चांगला असावा. बहुतांश बाबतीत तमुचा 
पयर्वेक्षक तमु्हाला सवर् गोष्टी समजण्यास मदत करेल िकंवा तमुच्या मदतीने त्या 
ूश्नांवर उपाय करेल.
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आजच्या जागितक बाजारपेठेत अनेकदा आपल्या 
संःथेसमोर येत असलेल्या नवीन आव्हानांचा 
मागोवा ठेवणे िकंवा गुंतागुंतीच्या पिरिःथतींना कसे 
तोंड द्यावे हे मािहत असणे फार अवघड असते. 
सवर्च उत्तरे कोणाकडेही नसतात. पण आपल्याला हे 
नक्की मािहत आहे की सवोर्त्तम उत्तरे अशा 
संःथेमध्ये िवकिसत होतील की जी ितची नीितमत्ता 
आिण मलू्ये पाळण्यासाठी आिण निैतकदृंट्या 
भक्कम वतर्नाला आधार देणारे वातावरण िनमार्ण 
करण्यास वचनबद्ध असेल. ूश्न िवचारायला, शंका 
बोलनू दाखवायला िकंवा शंकाःपद वतर्न िकंवा 
व्यवसाय पद्धती कळिवण्याला कधीही मागेपढेु पाहू 
नका.
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निैतकदृंट्या चांगले िनणर्य नेहमीच ःपष्ट असतात असे नाही. उत्तरेही नेहमीच सरळ व 
सोपी असतात असे नाही. तमुच्यापढेु अवघड िनणर्य असेल तर काय? तमुचा िनणर्य 
घेण्यात तमु्हाला मदत करण्यासाठी आम्ही सचुवू की तमु्ही नीितमत्ता आचारसंिहता आिण 
या मागर्दशर्काचा अभ्यास करा, आिण मग ःवतःला हे तीन ूश्न िवचारा:

अजनूही शंका असेल तर तमुच्या विरष्ठाशी बोला. बहुतेक वेळा तो िकंवा ती हे तमुचे 
सवोर्त्तम संसाधन असते आिण त्याला/ितला तमुच्या दैनंिदन जबाबदा-यांची उत्तम मािहती 
असते. तमुच्या विरष्ठाकडे ूश्न मांडणे उिचत वाटत नसेल तर, िकंवा तमु्ही समःया 
मांडली आिण ती सटुली नाही, तर तमु्हाला हे मदतीचे इतर काही मागर् उपलब्ध आहेत: 

 • तमुच्या संःथेतील, ूदेशातील िकंवा भागातील इतर व्यवःथापक; 
 • मानवी संसाधने िकंवा लवाद (िवशेषतः कामाच्या िठकाणच्या समःयांसाठी, जसे 
मोबदला. लाभ, िशःत िकंवा पदोन्नती);

 • ःथानावरील िकंवा कायार्चे ूमखु (जसे गुणवत्ता िकंवा परुवठादार शृंखला);
 • कायदे िवभाग; आिण
 • नीितमत्ता आिण अनपुालन कायार्लय. 

 • मी माझ्या कृतींचे ःपष्टीकरण माझ्या विरष्ठांना शांतपणे देऊ शकेन का?
 • मी माझ्या कृतींबद्दल माझ्या पिरवार आिण िमऽमंडळींना अिभमानाने सांगू 
शकेन का?

 • माझ्या कृतींना माध्यमांमध्ये ूिसद्धी िमळाली तर मला शांत वाटेल का?
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नीितम ता आिण अनपुालन कायार्लयाशी कसा संपकर्  साधावा
ःथािनक कायद्याच्या आधीन, कुठलीही व्यक्ती उघडपणे िकंवा िननावीरीत्या, ूश्न िवचारु 
शकते िकंवा कोणतीही निैतक समःया कळव ूशकते िकंवा कायद्याचे संभाव्य िकंवा ूत्यक्ष 
उल्लंघन झाल्यास त्याची नोंद नीितमत्ता आिण अनपुालन कायार्लयाकडे खालीलपकैी 
कोणत्याही पद्धतीने करु शकते, या उल्लंघनात जमाखचर्, आिथर्क, कर िकंवा लाचिवरोधी 
समःयांचा देखील समावेश आहे:  

 • टपालाने पत्र यवहार – पऽव्यवहार येथे पाठवा:
 उपाध्यक्ष, नीितमत्ता आिण अनपुालन,
 ईटन कॉपोर्रेशन, 
 1111 सपुीिरअर ऍव्हेन्यू,
 क्लीव्हलॅंड, ओहायो 44114 अमेिरका

 • ई-मेल – ई-मेल Ethics@eaton.com येथे पाठवा िकंवा JOE (ईटनचे अतंगर्त 
नेट) माफर् त ूवेश असलेल्या जागितक नीितमत्ता संकेतःथळावरील, िकंवा 
ईटनच्या बिहःथ संकेतःथळावरील वेब फॉम्सर् वापरा.

 • दरू वनी – नीितमत्ता व आिथर्क सचोटी हेल्प लाईनशी अमेिरका िकंवा 
कॅनडामधनू 800.433.2774 वर डायल करुन संपकर्  साधा. इतर सवर् देशांसाठी, 
आपल्या ःथािनक नीितमत्तािवषयक पोःटरवर िदलेल्या िकंवा JOE वरील 
जागितक नीितमत्ता संकेतःथळावर िदलेल्या बमांकावर डायल करा. ही हेल्प 
लाईन िवनामलू्य असनू एक बहुभाषीय ूितिनधी िदवसाचे 24 तास आठवड्याचे 
7 िदवस उपलब्ध असतो. 

 • बहुभाषीय सहा य – आपल्याला हवे असल्यास आपण यापकैी एका पत्त्यावर 
आपली शंका िलहून कळिवण्यासाठी आपली मळू भाषा वापरु शकता, आिण 
आम्ही आपल्या पऽाचे िकंवा ई-मेलचे भाषांतर करु.

तु ही जे हा नीितम ता आिण अनपुालन कायार्लयाशी संपकर्  साधाल ते हा 
काय अपेक्षा करायची
तमुचा अहवाल, शंका िकंवा ूश्न कळवण्यासाठी तमु्ही कोणतीही पद्धत वापरली, तरी तमु्ही 
याची अपेक्षा करु शकता:

 • तमुचा अहवाल, शंका िकंवा ूश्न गंभीरपणे घतला जाईल आिण तो त्विरत, परेुशी 
गुप्तता बाळगून आिण व्यावसाियक पद्धतीने हाताळला जाईल.

 • तमु्हाला गरज असल्यास भाषांतर सेवा परुवल्या जातील.
 • तमुच्या कोणत्याही खबर िकंवा शंकेचे शोधकायर् केले जाईल, िकंवा योग्य असेल 
तर तो उत्तर िकंवा पाठपुराव्यासाठी मानवी संसाधने िकंवा दसु-या एखाद्या 
अतंगर्त संसाधनाकडे पाठवला जाईल. शोधकायर् त्विरत केले जाईल. 

 • योग्य शोधकायार्ला परवानगी देतानाच तमुची ओळख शक्य िततकी गोपनीय 
ठेवली जाईल.  

 • अहवाल आिण शोधकायार्बाबतची मािहती लागू कायद्यांनसुार ठेवली जाईल आिण 
फक्त ज्यांना ती समजणे आवँयक असेल त्यांनाच ती उघड केली जाईल. 

 • तमुच्या िनणर्यानसुार आिण ःथािनक कायद्याच्या आधीन, तमु्ही िननावी राहू 
शकता. तमु्ही िननावी रािहल्यास तमुचे ःथान आिण दरूध्वनी बमांक कोणालाही 
समजणार नाही. माऽ त्यामळेु आम्हाला आरोपांचा शोध घेणे आिण तमुच्या सवर् 
शंका हाताळणे अिधक कठीण होईल.

 • संभाव्य भंग िकंवा गैरवतर्न जर िसद्ध झाले तर त्यांचे िनराकरण त्विरत आिण 
योग्य कारवाई करुन केले जाईल. जर योग्य असेल आिण आमच्याकडे तमुची 
संपकार्साठीची मािहती असेल, तर आम्ही तमु्हाला अिंतम िनकाल कळवू.



86 क
ोण
ता
ही
 

बद
ल
ा 
ना
ही



87

जो कमर्चारी केवळ आपण खरी मािहती देत आहोत 
या िव वासाने हाती असले या मािहतीनुसार शंका 
उपि थत करतो, अहवाल देतो िकंवा अहवालावरील 
शोधकायार्त मदत करतो, या यािवरोधात ईटन 
कोणताही बदला घे यास परवानगी देणार नाही 
िकंवा िश तभंगाची कारवाई करणार नाही. एका 
कमर्चा-याने अहवाल िदला िकंवा अहवालावरील 
शोधकायार्त मदत केली हणनू या या िवरोधात 
बदला घेणा-या कोणाही कमर्चा-यावर िश तभंगाची 
कारवाई केली जाऊ शकत,े यात नोकरीव न काढून 
टाकणेही समािव ट आहे. अहवाल िदला िकंवा 
नीितम तािवषयक शोधकायार्त मदत केली हणनू 
तमु यावर बदला घेतला गेला आहे असे तु हाला 
वाटले, तर विरत तमुचा पयर्वेक्षक, मानवी 
संसाधने, िकंवा उपा यक्ष, नीितम ता आिण 
अनपुालन यां याशी संपकर्  साधा. जो कमर्चारी 
दु टपणाने हे प लाईन वाप न खोटी मािहती देईल, 
याला िश तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकत,े यात 
नोकरीव न काढून टाकणेही समािव ट आहे.



 प्र न
प्र. आपली संिहता सांगत ेकी केवळ आपण खरी मािहती देत आहोत (इन गुड फेथ) या 

िव वासाने अहवाल दे यासाठी कमर्चा-यांवर बदला घेतला जाणार नाही. इन गुड फेथ 
याचा अथर् काय? 

उ. कमर्चा-यांना खबर देताना िकंवा अहवाल देताना जेव्हा िवश्वास असतो की ते खरीच 
मािहती देत आहेत, तेव्हा ते ‘इन गुड फेथ’ कृती करत असतात. दसु-या शब्दात, 
त्यांचे उदे्दश चांगले आिण ूामािणक असतात. याचा अथर् असा नाही की ते बरोबरच 
असतील. तमु्ही खबर द्यावी की नाही याबद्दल तमुची खाऽी नसेल, तर मदतीसाठी 
तमुचा पयर्वेक्षक िकंवा नीितमत्ता आिण अनपुालन कायार्लयाशी संपकर्  साधा.

प्र. मला काळजी वाटत ेकी कोणी तरी हे प लाईनव न मा यािव द्ध खोटे आरोप करेल. 
आपण िननावी खबरा गंभीरपणे का घेतो?

उ. हेल्प लाईनवरुन िदलेल्या सवर् खबरा गंभीरपणे घेतल्या जातात. जेव्हा कमर्चा-यांना 
ःवतःची ओळख देणे योग्य वाटत नाही, तेव्हा त्यांना एक िवश्वासाहर् जागा लागते, 
जसे त्या ूकरणात त्यांचा पयर्वेक्षकच संबंिधत असेल तर.  माऽ जो कमर्चारी 
दषु्टपणाने हेल्प लाईन वापरुन खोटी मािहती देईल, त्याला िशःतभंगाची कारवाई 
केली जाऊ शकते, यात नोकरीवरुन काढून टाकणेही समािवष्ट आहे.

प्र. मी नीितम ता आिण अनपुालन कायार्लयाला एक गंभीर सम या कळवली, पण पढेु 
काय झाले याब ल मा याशी कोणीच संपकर्  साधला नाही. असे का?

उ. तमु्ही िननावीपणे खबर िदली असेल तर तमुच्याशी कसा संपकर्  साधावा हे आम्हाला 
मािहत असेलच असे नाही. आम्ही तमुच्यापयर्ंत पोहोचू शकलो, तरी िनंकषार्ंच्या 
बाबतीत आम्ही तमु्हाला काय सांगू शकतो यावर गोपनीयतािवषयक कारणांमळेु 
मयार्दा असू शकतात. तमुच्यासाठी याला काही महत्व असेल, तर हेल्प लाईनवरुन 
िवचारा, की ते ूकरण िमटले की नाही. 

प्र. मला काही शंका असेल तर मी हे प लाईनला कॉल कर यापवूीर् िकंवा नीितम ता 
आिण अनपुालन कायार्लयाशी संपकर्  साध यापूवीर् ती मा या पयर्वेक्षकाला िकवा 
दसु-या थािनक यव थापकाला सांिगतलीच पािहजे का?

उ. खरे म्हणजे तमुचा पयर्वेक्षक िकंवा दसुरा ःथािनक व्यवःथापक हा तमुच्या शंकेचे 
िनराकरण करण्यास तमु्हाला मदत करण्याच्या दृष्टीने सवार्त योग्य व्यक्ती आहे. माऽ 
तमु्ही हेल्प लाईन वापरण्यापूवीर् िकंवा नीितमत्ता आिण अनपुालन कायार्लयाशी संपकर्  
साधण्यापवूीर् आधी तमुच्या पयर्वेक्षकाशीच बोलले पािहजे िकंवा एखाद्या ौणेीबद्ध 
पदानबुमानसुार पढेु गेले पािहजे असे काही बंधन नाही.
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देश-िविश ट मािहती

या संपणूर् मागर्दिशर्केमध्ये आम्ही हेल्प लाईनचा उल्लेख, 
सल्ला िमळवण्यासाठी िकंवा गैरवतर्न िकंवा कायदा, 
नीितमत्ता आचारसंिहता यांचा भंग करु शकणा-या, िकंवा 
आपल्या मलू्यांच्या िवरोधात असू शकणा-या इतर 
पिरिःथती कळवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक 
मागार्ंपकैी एक, असा केला आहे.तमुच्या शंका 
कळवण्यासाठी तमु्ही हेल्प लाईनच वापरणे बंधनकारक 
नाही. 
िकंबहुना काही ःथािनक कायद्यांनसुार तमु्ही हेल्प 
लाईनवरुन कळव ूशकण्याचे ूश्न आिथर्क, लेखा, बॅंिकंग, 
लाचिवरोधी आिण इतर गंभीर बाबींपरुते मयार्िदत असतात; 
तसेच तमु्हाला हेल्प लाईनवरील ूितिनधीला तमुची 
ओळख सांगणेही बंधनकारक अस ूशकते. जर हे कायदे 
तमु्हाला लागू असले, तर या मागर्दिशर्केमध्ये एक देश-
िविशष्ट सचूना अतंभूर्त केली आहे. या मागर्दिशर्केतील 
आिण इतर ्सवर् संबंिधत संपकार्ंमधील हेल्प लाईन 
वापरण्यासंबंधीचे उल्लेख त्या सचूनेमध्ये िदलेल्या 
मयार्दांच्या आधीन आहेत. तमु्हाला काही ूश्न असले तर 
कृपया तमुच्या ःथािनक मानवी संसाधन व्यवःथापक 
िकंवा नीितमत्ता आिण अनपुालन कायार्लयाशी 
िनराकरणासाठी संपकर्  साधा.
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ईटनचे निैतक तर अ ययावत आिण अ यु च 
पातळीचे आहेत हे दाखव यासाठी ईटनने ित या 
नीितम ता आिण अनपुालन कायर्क्रमावर देखरेख 
कर यासाठी व तो यव थािपत कर यासाठी एक 
कायार्लय थापन केले. हे कायार्लय उपा यक्ष, 
नीितम ता आिण अनपुालन यां या आिधप याखाली 
आहे आिण यावर अिंतम देखरेख संचालक 
मंडळा या शासन सिमतीची असत.े ईटनची 
नीितम ता आिण मू ये जगभर सात यपणूर् रीतीने 
ित या यवसाय पद्धतींम ये अतंभूर्त केली जातील 
या या खात्रीसाठी हे कायार्लय सवर् कमर्चारी, 
यव थापक आिण विर ठ प्रमखुां या वचनबद्धतवेर 
आिण पािठं यावर अवलंबून असत.े

जागितक नीितम ता 
आिण अनपुालन कायार्लय
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या कायार्लया या कायार्ंम ये आिण जबाबदा-यांम ये खालील 
गो टी अतंभूर्त आहेत:

 • कमर्चा-यांना ूभावी, ससुंबंिधत 
आिण िवचारपूणर् नीितमत्ता 
ूिशक्षण आिण संपकर्  
परुवण्यासाठी व्यवःथापकांना 
सहाय्य करणे;

 • अनपुालनिवषयक ूिशक्षण व 
संपकर्  परुवणे व त्यावर देखरेख 
करणे;

 • कायदे व ईटनची धोरणे यांच्या 
अनपुालन न करण्यामधील 
धोक्यांचे िनयिमतपणे मलू्यांकन 
करुन अमबम लावणे आिण हे 
धोके िनयंिऽत करण्यासाठीच्या 
कायार्ंवर लक्ष ठेवणे;

 • नीितमत्ता आिण अनपुालन 
कायर्बमावर लक्ष ठेवणे व त्याचे 
लेखा परीक्षण करणे आिण 
वेळोवेळी त्याची ूभावशीलता 
तपासणे;

 • नीितमत्ता आिण अनपुालनिवषयक 
समःयांचे व्यवःथापन व मागोवा 
ठेवणे आिण त्यातील महत्वाच्या 
बाबतीत अहवाल देणे; 

 • उभरत्या समःया आिण 
अमबमांबाबत मागर्दशर्न करणे;

 • कमर्चारी आिण बिहःथ पक्षांना 
शंका िवचारणे आिण गैरवतर्न 
आिण कायद्यांचे, धोरणांचे िकंवा 
नीितमत्ता आचारसंिहतेचे भंग 
कळवण्यासाठी िननावी आिण 
गोपनीय मागर् परुवणे;

 • हेल्प लाईनवरुन आलेल्या 
अहवालांचे व्यवःथापन करणे;

 • नीितमत्तािवषयक शोधकायार्ंवर 
देखरेख ठेवणे आिण नीितमत्ता 
आिण अनपुालन कायर्बमात 
गरजेनसुार सधुारणा करणे; आिण

 • संचालक मंडळाच्या लेखा व 
शासन सिमत्यांसह िनयिमत 
बठैका घेऊन नीितमत्ता आिण 
अनपुालनिवषयक समःया आिण 
कायर्बमाच्या सद्यिःथतीवर चचार् 
करणे.
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