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भ्र�ाचारिवरोधी धोरण 

I. उ�ेश 

Eaton कोण�ाही ��पात लाच िकंवा इतर भ्र� देय देऊ करत नाही िकंवा �ीकारत नाही. नैितक�ष्�ा �वसाय करणे, 
सचोटीने वागणे आिण काय�ाचे पालन करणे याब�ल आम�ा प्रितब�ता आम�ा मूल्यां�ा आिण आचारसंिहते�ा 
क� द्रस्थानी आहेत. हे धोरण आमचे लाचखोरी आिण भ्र�ाचारावरील प्रितबंध आिण आम�ा आचारसंिहता, मूल्ये आिण लागू 
असलेल्या काय�ांशी सुसंगत असलेल्या �वसाय प�तीमं�े गंुत�ा�ा आम�ा अपे�ांचे वण�न करते. 

II. �ा�ी 
 

हे धोरण सव� कम�चारी, अस्थायी कामगार, Eaton चे अिधकारी आिण डायरे�र आिण �ां�ा सहा�क आिण संबंिधत कंप�ांना 
लागू होते. (“Eaton”). या�ित�र�, लागू कराराम�े नमूद केल्याप्रमाणे, हे धोरण थेट Eaton �ा तृतीय प�ा�ा प्रितिनधी 
आिण अ� �ावसाियक भागीदारांना लागू होते. 

मु� अटी खाली प�रभािषत केल्या आहेत. हे धोरण Eaton ची आचारसंिहता, भेटव�ू आिण मनोरंजन धोरण, प्रवास आिण 
खच� धोरण, साव�जिनक �वहार धोरण, U.S. सरकारसह कंत्राटाचे धोरण, पुरवठादार आचारसंिहता आिण इतर संबंिधत 
Eaton धोरणां�ा संयोगाने वाचले जावे. 

III. धोरण 
 

A. लाच आिण इतर भ्र� देये प्रितबंिधत आहेत  

Eaton आिण तृतीय प� प्रितिनधीनंी सव� लागू भ्र�ाचारिवरोधी काय�ांचे अनुपालन केले पािहजे, �ाम�े U.S. िवदेशी 
भ्र�ाचारी आचरण कायदा (“FCPA”), U.K. लचखोरी कायदा (“UKBA”) आिण यासमान कायदे समािव� आहेत. Eaton 
आिण तृतीय प�ा�ा प्रितिनधीनंा सरकारी संस्था, सरकारी अिधकारी, कंप�ा आिण कंप�ां�ा कम�चा-यांसह कोण�ाही 
��� िकंवा संघटनेला िकंवा �ां�ाकडून कोण�ाही प्रकारची लाच िकंवा इतर भ्र� देयके प्र�� िकंवा अप्र��पणे देऊ 
कर�ास, तसे वचन दे�ास, प्रदान कर�ास, सांग�ास िकंवा प्रा� कर�ास मनाई आहे. प्रादेिशक रीित�रवाज, स्थािनक 
प�ती आिण �धा��क प�र�स्थती काहीही असल्या तरीही हे प्रितबंध जगभर लागू होतात. 

B. सुिवधा देये 

Eaton सुिवधा देये प्रितबंिधत करते. Eaton �ा कम�चाऱ्यांनी सुिवधा देयांसाठी केल्या जाणाऱ्या कोण�ाही माग�ा िकंवा 
िवनं�ांना �ां�ा �वस्थापकांना िकंवा नीितश� आिण अनुपालन काया�लयाम�े �रपोट� केले पािहजे. 

C. दबावाम�े िदली जाणारी देये  

दबावाम�े िदली जाणारी देये या धोरणाचे उल्लंघन करत नाहीत. Eaton �ा कम�चाऱ्यांनी दबावाम�े येऊन देय दे�ाआधी 
िकंवा देय िदल्यानंतर श� ितत�ा लवकर आपल्या �वस्थापकाला आिण नीितश� आिण अनुपालन काया�लयाला 
अिधसूिचत केले पािहजे. दबावाम�े िदली जाणारी देये खाली िदल्या गेलेल्या पु�क आिण रेकॉड� आव�यकतांशी सुसंगत 
प�तीने अचूकपणे नोदंवले गेले पािहजेत.  

D. तृतीय प�ांचे �वस्थापन कर�ाबाबत अपे�ा 

Eaton तृतीय प� प्रितिनधी�ंारे प्र�� िकंवा अप्र��पणे केल्या गेलेल्या िकंवा प्रा� केल्या गेलेल्या लाच िकंवा इतर भ्र� 
देयांना प्रितबंिधत करते. Eaton कडे तृतीय प� प्रितिनधीनंी भ्र� प�तीमं�े सहभागी हो�ाचा धोका कमी कर�ासाठी धोका 
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मूल्यांकन, भ्र�ाचारािवरोधी यो� काय�प�ती आिण करार �वस्थापन काय�क्रम आहेत. तृतीय प� प्रितिनधी िनवडताना, 
�ां�ाशी कंत्राट करताना आिण �ांना �वस्थािपत करताना या काय�क्रमांचे अनुसरण केले गेले पािहजे.  

E. पु�के आिण रेकॉड�  

Eaton आिण तृतीय प�ा�ा प्रितिनधीनंी तक� संगत तपशीलवार पु�के आिण नोदंी ठेवल्या पािहजेत �ा सरकारी संस्था, 
सरकारी अिधकारी, कंप�ा आिण कंप�ां�ा कम�चाऱ्यांसह कोण�ाही ��� िकंवा संघटनेसह िकंवा �ां�ाकडून झालेल्या 
सव� �वहारांचे अचूक आिण पारदश� वण�न करतील. पु�के आिण रेकॉड� Eaton �ा अंतग�त लेखा मानक आिण प्रिक्रयांसह 
सुसंगत असले पािहजेत. 

F. उल्लंघने आिण �रपोट� करणे 

Eaton �ा �ा कम�चाऱ्यांना या धोरणाची संभा� िकंवा वा�िवक उल्लंघने समजतात �ांनी अशी उल्लंघने �ां�ा 
�वस्थापकांना िकंवा नीितश� आिण अनुपालन काया�लयाला �रपोट� करावीत. या धोरणाचे उल्लंघन केल्याने, नोकरीव�न 
काढून टाक�ापय�त आिण �ा समवेत कारवाई होऊ शकते. Eaton कम�चाऱ्यांना या धोरणाचे उल्लंघन कर�ास नकार 
िदल्यामुळे िकंवा अ�था भ्र� प�तीमं�े सहभागी हो�ास नकार िदल्यामुळे िकंवा अशा प�ती �रपोट� केल्यामुळे होणाऱ्या 
कोण�ाही िवलंबाब�ल, �वसाय गमावल्याब�ल िकंवा इतर प�रणामांब�ल दंड आकारला जाणार नाही िकंवा �ां�ा िव�� 
सूड उगवला जाणार नाही. 

G. प�रभाषा  

“भ्र�ाचार” हा ���गत फाय�ासाठी केलेला अिधकारांचा गैरवापर आहे.  

“लाच” िकंवा “भ्र� देय” आहे जे एखा�ा ��� िकंवा संघटनेला िकंवा कडून खाली िदलेल्या प्रलोभनांसाठी वचन िदलेले, 
देऊ केलेले िकंवा प्रा� केलेले असे कोणतेही देय, दलाली िकंवा कोणतीही मौल्यवान गो� आहे: (a) �वसायाला अनुिचतपणे 
िमळवणे, िटकवणे िकंवा िदशा देणे; (b) कोणताही अनाव�यक िकंवा अनुिचत �वसाय िकंवा ���गत फायदा प्रा� करणे; 
िकंवा (c) इ��त प�रणाम िकंवा कृती िमळव�ासाठी एखा�ा ��ी�ा िकंवा संघटने�ा िनण�यावर िकंवा वत�नावर प्रभाव 
पाडणे. लाच िकंवा भ्र� देयाम�े एखा�ा ��ीला िकंवा �ा ��ी�ा कुटंुब सद�ाला िकंवा सहयोगीला, प्र�� िकंवा 
अप्र��पणे, �ा ��ी�ा कृतीवर िकंवा िनण�यावर प्रभाव पाड�ाचा भ्र� हेतूने िदलेली कोणतीही मौल्यवान व�ु समािव� 
आहे. “कोण�ाही मौल्यवान व�ु” �ा उदाहरणांम�े सामील आहेत रोख र�म, रकमेसमान जसे िग�काड�, भेटव�ू, 
मनोरंजन, प्रवास, कज�, पसंतीची वागणूक, योगदान, देणगी, �रवॉड�, नोकरी िकंवा इंटन�िशपची अनुकूलता िकंवा ऑफर मग �ा 
िकतीही कमी प्रमाणात असोत. 

“दलाली” एक प्रकारची लाच आहे. हा कायदेशीर �वसाया�ा �वहाराचा भाग �णून आधीपासून केलेल्या देया�ा भागाचा 
एक अनैितक िकंवा बेकायदेशीर परतावा आहे. 

“दबावाम�े केले जाणारे देय” ते असते जे एखा�ा ��ी�ा सुर�ा िकंवा �ा�ाला असणारा धोका टाळ�ासाठी �तः चे 
िकंवा इतरांचे र�ण कर�ासाठी केले जाते. इतर प�र�स्थतीमं�े केलेले देय (उदाहरणाथ�, आिथ�क हानी िकंवा �वसायाचे 
नुकसान हो�ा�ा धमकी�ा प्रितसादाम�े) हे दबावाम�े केलेल्या देयाम�े येत नाही. 

“सुिवधा देय” हे असे देय (सामा�तः  कमी रकमेचे) आहे जे एका सरकारी अिधकाऱ्या�ारे केल्या जाणाऱ्या िनयिमत, गैर-
मुख�ारी सरकारी कृतीला संरि�त कर�ासाठी िकंवा ती कर�ाची गती वाढव�ासाठी केले जाते. �� कर�ासाठी, सुिवधा 
देयांम�े लागू असलेल्या काय�ां�ा, स्थािपत फी�ा वेळापत्रका नुसार िकंवा इतर अिधकृत सरकारी कागदपत्रांनुसार थेट 
सरकारी ��ीला िदले जाणारे अिधकृत फीचे कायदेशीर देय समािव� नाही. 

“सरकारी अिधकारी ” अशी ��� आहे जी कोण�ाही प्रकारचे आिण पातळीवरचे कायदेशीर, प्रशासकीय िकंवा 
�ायालयीन पद धारण करते, सरकारी िवभाग िकंवा एज�ी िकंवा साव�जिनक आंतररा�� ीय संस्थेम�े नोकरी करते, िनयु� 
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केलेली िकंवा िनवडलेली आहे, िकंवा सरकारी खाते, एज�� िकंवा संस्था िकंवा साव�जिनक आंतररा�� ीय संस्थेसाठी िकंवा 
�ां�ा वतीने साव�जिनक िकंवा रा� काय� लागू करते. यात सरकार�ा आंिशक िकंवा संपूण� मालकी�ा िकंवा िनयंत्रणाखाली 
असलेल्या कंप�ांचे अिधकारी आिण कम�चारी यांचा समावेश आहे (अनेकदा “रा� मालकीचे” िकंवा “रा� िनयंित्रत” उपक्रम 
�णून संबोधले जातात). यात राजकीय प�, प�ाचे अिधकारी, पदासाठीचे उमेदवार आिण राजघरा�ातील सद�ांचा देखील 
समावेश आहे. 

“साव�जिनक आंतररा�� ीय संस्था” एक अशी आंतररा�� ीय संस्था आहे जी U.S. FCPA, UKBA आिण इतर लागू 
भ्र�ाचारािवरोधी काय�ांम�े नमूद केल्याप्रमाणे सरकार िकंवा रा�ां�ारे िनमा�ण कर�ात आली आहे, �ाम�े आंतररा�� ीय 
आिथ�क संस्था जसे जागितक बँक समूह, पुनर�चना व िवकासासाठी आंतररा�� ीय बँक (IBRD), पुनर�चना व िवकासासाठी 
यूरोिपयन बँक (EBRD), आंतररा�� ीय मुद्रािनधी आिण आिशयाई िवकास बँक आिण संयु� रा��  सार�ा अंतर् सरकारी संस्था 
समािव� आहेत.  

“तृतीय प� प्रितिनधी” असे प� आहेत जे Eaton साठी िकंवा अ�था �ां�ा वतीने �वसाय कर�ास सामील आहेत. तृतीय 
प�ा�ा प्रितिनधी�ंा उदाहरणांम�े Eaton साठी िकंवा अ�था �ां�ा वतीने �वसाय करणारे एजंट्स, िवतरक, सल्लागार, 
दलाल, कंत्राटदार, पुरवठादार आिण इतर प्रकारचे तृतीय प� समािव� असू शकतात. 
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