
 1 Last Revised: June 2013  
 

भेटी व मनोरंजनासाठीचे जागतिक धोरण 
 

I. प्रस्िावना 
 

व्यावसातयक लोकांमधील काययसंबंध अतधक बळकट करण्याच्या दृष्टीने आणण सदिच्छा उभारणीच्या 
दृष्टीने व्यावसातयक भेटी आणण मनोरंजन यांचा माफक वापर सवयत्रच दिसून येिो. क्वतचि प्रसंगी 
भोजनाचे आमंत्रण, कंपनीची स्मतृितचन्हे, एखाद्या सांस्कृतिक वा मनोरंजनाच्या काययक्रमाची तिदकटे 
िेऊ करणे वा स्वीकारण ेकाही ववतिष्ट प्रसंगी ग्राह्य ठरू िकिे. कधीकधी, काही ववतिष्ट व्यावसातयक 
प्रसंगांसाठी आपल्या व्यावसातयक संबंधांिील लोकांना कामाबद्दलच्या कारणांसाठी प्रवासासंबंधी 
योजना िेऊ करणे ग्राह्य ठरू िकेल. िथावप, भेटी, मनोरंजन वा प्रवासाच्या योजना वारंवार 
घडणाऱ्या वा बऱ्याच महागाच्या असल्यास मात्र त्यांमुळे वास्िववक परस्पर दहिसंघर्य वा त्याचा 
आभास घडवून आणू िकिील वा त्या, पैिांच्या अवैध व्यवहाराि मोडल्या जािील. 
 

ईटनसाठी काम करिाना, भेटी, मनोरंजन वा प्रवासासारख्या गोष्टी िेिा वा स्वीकारिाना 
कमयचाऱ्यांना योग्य िे तनणयय घेण्याि सुलभिा येण्यासाठी ईटनने या धोरणाची तनतमयिी केली 
आहे. या धोरणामध्ये तनम्नतलणखि गोष्टींचा समावेि आहे :- 

 भेटी स्वीकारण े 

 मनोरंजन स्वीकारण े 

 प्रवास स्वीकारण े

 भेटी िेणे 
o अ-िासकीय अतधकारी 
o िासकीय अतधकारी 

 मनोरंजनाची िरिूि करण े

o अ-िासकीय अतधकारी 
o िासकीय अतधकारी 

 सरकारी अतधका-यांना प्रवास िेऊ करण े

 भेटवस्िू आणण मनोरंजनववर्यक प्रकटीकरणाची प्रदक्रया 
 

II. व्याप्ती  
 

ईटनच्या सवय कमयचाऱ्यांना, अतधकाऱ्यांना व संचालकांना आणण ईटनच्या जगभरािील सवय ियु्यम 
व संलग्न संस्थांना हे धोरण लाग ूहोिे. ईटनच्या व्यावसातयक एककांना त्यांच्या अखत्यारीनुसार, 
आपापल्या िेिांना लागू होणाऱ्या अतधक कडक धोरणांचे प्रस्थापन करिा येईल, परंिु त्यांची 
िीव्रिा याहून कमी मात्र असू िकणार नाही.  
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III. धोरण 

 

भेटी स्वीकारण े

 

आपल्या काही पुरवठािार, ग्राहक आणण व्यावसातयक सहकाऱ्यांना क्वतचि प्रसंगी लहान-सहान 
भेटी िेण्याच्या प्रथेस ईटनद्वारे मान्यिा आहे. परंिु, या भेटींमुळे कमयचाऱ्याच्या व्यावसातयक 
तनणययक्षमिेवर पररणाम न होऊ िेण े दकंवा िसे होि असल्याचा आभास होऊ न िेण े अत्यंि 
महत्त्वाचे आहे. त्या अनुरं्गाने, ईटन व त्यांच्या कमयचाऱ्यांनी भेटी स्वीकारिाना अत्यंि िक्ष राहण े
अपररहायय आहे. एक सवयसाधारण तनयम म्हणून, पुरवठािार, ग्राहक अथवा ईटनच्या बाहेरच्या इिर 
व्यावसातयक संबंधांकडून भेटी स्वीकारिाना खबरिारी पाळली पादहजे की, या भेटींच्या बाबिीि :  
  

 

 ही भेट िेणाऱ्यास कोणत्याही प्रकारची खास वागणूक, ईटनकडून व्यवसाय तमळण,े अतधक 
चांगल्या दकमिी दकंवा ववक्रीच्या सुधाररि अटी अिा गोष्टींचा हक्क आहे, असा आभास 
(दकंवा गतभयि बंधन) तनमायण होणार नाही; 

 हे उघड झाल्यास या भेटकत्यायस वा ईटनला पेचाि पडल्यासारखे होणार नाही; 
 100 अमे. डॉलसय दकंवा त्याहून अतधक दकमिीच्या भेटीची (अगिी प्रवियनाच्या उदे्दश्याने 

असली िरीही), प्राप्तकत्यायच्या प्रथम व दद्विीय स्िरीय प्रतिवेिन व्यवस्थापकांकडे नंि 
केली गलेी आहे व त्यांनी यासाठी परवानगी दिली आहे आणण तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड 
ररपोदटंग साधनामधून िी जाहीर केली गलेी आहे; 

 स्थातनक व्यवस्थापनाद्वारे प्रस्थावपि केलेल्या कोणत्याही ववतिष्ट मयायिांचे उल्लंघन होि 
नाही; आणण 

 भेट प्राप्तकत्यायस भेटकत्यायच्या एखाद्या स्पधयकास ईटनचा व्यवसाय िेऊ करण्याि अडथळा 
होि नाही. 
 

पुढील भेटी कधीच स्वीकायय नसिील :- 
 

 रोख रकमेच्या भेटी, वा त्यांसारख्या इिर (उिा. रोख भेटकाडे अथवा रोख रकमेची भेट 
प्रमाणपते्र);  

 स्थातनक कायद्याद्वारे तनवर्द्ध असलेल्या भेटी; 
 लाच, प्रलोभन अथवा कतमिन यांसारख्या भेटी (उिा. एखािा व्यवसाय तमळववण्यासाठी वा 

िाबूि राखण्यासाठी, दकंवा करांसंबंधाि आपल्याला अनुकूल अिी वागणूक 
तमळववण्यासारखी अयोग्य वरचढ प्राप्त करण्यासाठी); 

 भेटकत्यायच्या संघटनेद्वारे तनवर्द्ध व प्राप्तकत्यायला हे मादहिी असिाना दिल्या गेलेल्या भेटी; 
आणण 

 सेवा वा इिर रोख रक्कमरदहि लाभांच्या रुपािील भेटी (उिा. नोकरी लावण्याचे 
आश्वासन). 

 अिा भेटी ज्या ििाच पररणस्थिींमध्ये ईटनला दिल्या जाऊ िकल्या नसत्या. 
 

तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड ररपोदटंग साधनामधून जाहीर केल्यातिवाय व योग्य त्या स्थातनक 
अध्यक्षांची दकंवा उत्तर अमेररकेच्या संिभायि काययकारी, भौगोतलक वा व्यावसातयक एककाच्या 
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उपाध्यक्षांची संमिी घेिली नसल्यास, एका कमयचाऱ्यास एका वर्यभराि, कोणा एका भेटकत्यायकडून, 

तमळणाऱ्या सवय भेटींचे एकूण मूल्य 250 अमे. डॉलसयहून अतधक असू िकणार नाही.  
 

या मागयिियक सूचनांखाली न बसणाऱ्या, एखाद्या समारंभाच्या घटनेसारख्या प्रसंगी (उिा. 
ग्राहकाबरोबर बाहेर जाण े दकंवा एखाद्या व्यावसातयक व्यवहाराचा स्मिृीसोहळा इ.) एखािी भेट 
तमळणारे कमयचारी, िी नाकारणे अपकारक वा अव्यावहाररक दिसू िकि असल्याने, तिचा स्वीकार 
करून त्याववर्यी िाबडिोब आपल्या वररष्ठांना कळवू िकिाि. यानंिर कमयचारी व वररष्ठांना योग्य 
प्रतिसािावर चचाय करिा येईल. 
 

ईटनच्या कमयचाऱ्यांनी कधीही कोणत्याही दकमिीची भेट, बक्षीस अथवा इिर कोणत्याही वैयविक 
लाभाच्या गोष्टीची मागणी करू नये. पुरवठािार, ग्राहक दकंवा ईटनच्या बाहेरच्या इिर व्यावसातयक 
सहकाऱ्यांकडून भेटी स्वीकारिाना ईटनच्या कमयचाऱ्यांनी सारासार ववचार करून तनणययापयिं 
पोहोचण्याची अपेक्षा केली जािे. एखािी भेटवस्िू योग्य आहे की नाही याबाबि जेव्हा िंका असेल 
िेव्हा कमयचाऱ्यांनी आपल्या वररष्ठांिी बोलणे इष्ट ठरेल.  
 

मनोरंजन स्वीकारणे  

 

व्यावसातयक सहकाऱ्यांिरम्यानचे काययसंबंध बळकट करण्यामध्ये व्यावसातयक मनोरंजनाची (उिा., 
भोजन, नाटक-तसनेमाची वा एखाद्या क्रीडाववर्यक काययक्रमाची तिदकटे) भूतमका अत्यंि महत्त्वाची 
ठरू िकिे. त्यामुळे, ईटनचे कमयचारी, त्यांना सदिच्छा उभारणी आणण ग्राहक वा पुरवठािार संबंध 
सुधारण्यासारख्या वैध व्यावहाररक उदे्दश्याने िेऊ केले जाि असलेले, तनयमावलीि बसणारे, 
व्यावसातयक मनोरंजन स्वीकारू िकिील. वविेर्िः, ईटनच्या पुरवठािार, ग्राहक दकंवा ईटनच्या 
बाहेरच्या इिर व्यावसातयक नािेसंबंधांकडून मनोरंजन स्वीकारणे केवळ अिाच वेळी ग्राह्य आहे 
जेव्हा अिा मनोरंजनािून पुढील गोष्टींची तनणििी होि असेल : 
 

 हे मनोरंजन ईटनच्या जागतिक प्रवास आणण खचय धोरणानुसार अनुज्ञेय आहे; 

 िे वारंवार घडणारे नाही; 
 वैध व्यावसातयक उदे्दश्यािी योग्य प्रमाणाि तनगडीि आहे (उिा., एखाद्या ग्राहक वा 

पुरवठािाराबरोबर एखाद्या स्थातनक नाटक/तसनेमा/क्रीडाववर्यक काययक्रमाला जाणे दकंवा 
व्यावसातयक भोजन घेणे); 

 िे लाच, प्रलोभन अथवा कतमिन यांसारख्या भेटी (उिा. एखािा व्यवसाय तमळववण्यासाठी 
वा िाबूि राखण्यासाठी, वा अयोग्य वरचढ प्राप्त करण्यासाठी) म्हणून दिले जाि नाही; 

 ही भेट िेणाऱ्यास कोणत्याही प्रकारची खास वागणूक, ईटनकडून व्यवसाय तमळण,े अतधक 
चांगल्या दकमिी दकंवा खरेिीच्या सुधाररि अटी अिा गोष्टींचा हक्क आहे, असा आभास 
(दकंवा गतभयि बंधन) तनमायण होणार नाही; 

 िे चांगल्या मनाने दिले जािे आणण एखाद्या व्यावसायाच्या दृष्टीने उतचि स्थळी घडिे; 

 संबंतधि व्यावसातयक प्रसंगाच्या संिभायि िे सयुविक आणण योग्य आहे; 

 ईटनच्या दहिासाठी कृति करण्याच्या कमयचाऱ्याच्या क्षमिेवर त्यामुळे पररणाम होि नाही 
दकंवा िसा आभास तनमायण होणार नाही; आणण 

 स्थातनक व्यवस्थापनाद्वारे प्रस्थावपि कोणत्याही वविेर् मयायिांचे पालन त्याद्वारे केले जािे. 
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पुढील गोष्टी कधीही योग्य नाहीि :- 
 

 संबंतधि व्यावसातयक प्रसंगाच्या संिभायि हे मनोरंजन म्हणजे अतिियोवि दिसणे; 
 “प्रौढ” मनोरंजन दकंवा नग्निा वा वबभत्स स्वरुपाचे वियन असलेला काययक्रम; 

 तमळणारे मनोरंजन परवानगी नसलेले असण्याची प्राप्तकत्यायस मादहिी असणे; आणण 

 स्थातनक व्यवस्थापनाद्वारे ज्या मनोरंजनास परवानगी नाही अिा प्रकारचे मनोरंजन. 
 

एखािा काययक्रम, दठकाण अथवा खचय योग्य आहे की नाही याबाबि िंका असेल िेव्हा 
कमयचाऱ्यांनी एखाद्या वररष्ठाबरोबर बोलावे. 

 

िेवटी, कृपया लक्षाि ठेवा की, ही मनोरंजन तनयमावली यजमानाच्या उपणस्थिीिील 
पररणस्थिींमध्येच लागू होिे. सांस्कृतिक वा क्रीडा काययक्रमाची ईटनच्या कमयचाऱ्याला दिली गेलेली, 
आणण यजमानाची उपणस्थिी नसलेली तिदकटे ही मात्र “भेटीं” मध्ये मोडिाि, “मनोरंजना” मध्ये 
नाही आणण त्यांच्याबाबि वर दिलेला भेट तनयमावली ववभाग लागू आहे. 

 

प्रवास स्वीकारणे  

 

अगिी क्वतचि प्रसंगी, ईटनच्या कमयचाऱ्यांच्या प्रवासािी तनगदडि खचय ग्राहक, पुरवठािार वा 
ईटनच्या बाहेरच्या इिर व्यावसातयक सहकाऱ्यांनी िेणे ग्राह्य असू िकिे. असे प्रसंग ितुमयळ 
असल्याने, प्रवासाचा दकंवा त्याच्यािी तनगडीि गोष्टींचा खचय एखाद्या ििृीय पक्षाने उचलण्याच्या 
प्रस्िावांना पुढील प्रकारे हािाळण ेआवश्यक आहे : अ) त्यांची समीक्षा करून त्यांसाठी प्रथम व 
दद्विीय स्िरीय प्रतिवेिन व्यवस्थापकांची संमिी घेणे; आणण ब) िे तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड 
ररपोदटंग साधनामधून जाहीर केले जाणे. 
 

अिा प्रवास प्रस्िावाची समीक्षा करिांना, या प्रथम व दद्विीय स्िरीय प्रतिवेिन व्यवस्थापकांद्वारे 
अनेक गोष्टींचा ववचार करण ेआवश्यक आहे, ज्यांमध्ये समाववष्ट आहेि : 
 

 या प्रवासाचा प्राथतमक उदे्दि व्यवसायािी संबंतधि आहे ना हे पाहणे; 
 प्रवास श्रणेी व्यावसातयक संिभायि योग्य आहे याची खात्री करण;े 

 खचायच्या या प्रस्िावाद्वारे अमेररकेच्या आणण स्थातनक कायद्यांचे व तनयमांचे अनुपालन 
केले जाि आहे ना हे िपासण;े आणण 

 या प्रवासाच्या काययक्रमाि अनावश्यक सहली कमीि कमी राहिील आणण पययटन व 
पे्रक्षणीय स्थळे टाळली जािील याची तनणििी करणे.  

 

लक्षाि ठेवावे की, जोडीिार वा मुलांच्या प्रवासखचायस ईटनद्वारे संमिी िक्यिो दिली जाणार नाही, 
व त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यवसायाच्या वा अयोग्य फायद्याच्या मोबिला म्हणून दिल्या जाणाऱ्या 
प्रवासांना ईटनद्वारे कधीच मान्यिा तमळणार नाही. 
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भेटी िेणे (अ-िासकीय अतधकारी) 
 

कधीकधी, संबंध सुधारण्यादृष्टीने वा स्थातनक प्रथांचे पालन करण्यादृष्टीने ििृीय पक्षाला भेटी िेऊ 
करणे योग्य ठरू िकिे. िर, अिा वेळी, या मागयिियकांि बसणाऱ्या भेटी िेण्यास ईटनद्वारे मंजुरी 
दिली जािे. वविेर्त्वाने, सदिच्छा उभारणी वा काययसंबंधांिील सुधारणा अिा प्रकारच्या कायिेिीर 
व्यावसातयक उदे्दिांसाठी ईटनच्या कमयचाऱ्यांद्वारे पुरवठािार, ग्राहक वा ईटनच्या बाहेरच्या इिर 
व्यावसातयक सहकाऱ्यांना भेटी िेिा येऊ िकिील (उिा. सुट्टीची सहल दकंवा सोहळे, सेवेचा 
वावर्यक दिवस, वा तनवतृ्ती), परंिु या भेटींच्या बाबिीि पुढील गोष्टींचे पालन आवश्यक ठरेल : 
  

 तिचे मूल्य 100 अमे. डॉलसयहून कमी आहे (प्रवियनाच्या उदे्दश्याच्या वस्िंूना प्राधान्य दिले 
जावे, अिा वस्िंूची सूची ईटन कंपनी स्टोअरच्या संकेिस्थळावर आहे); 

 100 अमे. डॉलसय दकंवा त्याहून अतधक दकमिीची वस्िू भेटकत्यायच्या प्रथम व दद्विीय 
स्िरीय प्रतिवेिन व्यवस्थापकांद्वारे मंजूर केली गेली आहे आणण ईटनच्या जागतिक प्रवास 
आणण खचय धोरणानुसार अचूकपण ेएका भेटवस्िुवरचा खचय म्हणून तिची नंि केली गलेी 
आहे; 

 िी उघड झाल्यास या भेटीच्या प्राप्तकत्यायस वा ईटनला पेचाि पडल्यासारखे होणार नाही 
याची तनणििी केली गलेी आहे; आणण 

 स्थातनक व्यवस्थापनाद्वारे प्रस्थावपि केलेल्या कोणत्याही ववतिष्ट मयायिांचे उल्लंघन होि 
नाही. 
 

पुढील भेटी कधीच स्वीकायय नसिील : 
 

 रोख रकमेच्या भेटी, वा त्यांसारख्या इिर (उिा. रोख भेटकाडे अथवा रोख रकमेची भेट 
प्रमाणपते्र);  

 लाच, प्रलोभन अथवा कतमिन यांसारख्या भेटी (उिा. एखािा व्यवसाय तमळववण्यासाठी वा 
िाबूि राखण्यासाठी, दकंवा अयोग्य वरचढ प्राप्त करण्यासाठी); 

 स्थातनक कायद्याद्वारे तनवर्द्ध असलेल्या भेटी; 
 भेट प्राप्तकत्यांच्या संघटनेद्वारे तनवर्द्ध व भेटकत्यायला हे मादहिी असिानाही दिल्या 

गेलेल्या भेटी;  
 सेवा वा इिर रोख रक्कमरदहि लाभांच्या रुपािील भेटी (उिा. नोकरी लावण्याचे 

आश्वासन); आणण 

 ग्राहक, पुरवठािार अथवा ईटनच्या बाहेरच्या इिर व्यावसातयक सहकाऱ्यांच्या घरच्यांना 
दिल्या गेलेल्या भेटी. 

 

ईटनच्या जागतिक प्रवासखचय धोरणानुसारे अचूकपणे एका भेटवस्िुवरचा खचय म्हणून भेटींची नंि 
केली गलेी नसल्यास व योग्य त्या स्थातनक अध्यक्षांची दकंवा उत्तर अमेररकेच्या संिभायि 
काययकारी, भौगोतलक वा व्यावसातयक एककाच्या उपाध्यक्षांची संमिी घेिली नसल्यास, एका 
कमयचाऱ्याद्वारे कोणा एका भेट प्राप्तकत्यायस, एका वर्यभराि दिल्या जाणाऱ्या सवय भेटींचे एकूण 
मूल्य 250 अमे. डॉलसयहून अतधक असू िकि नाही. पुरवठािार, ग्राहक दकंवा ईटनच्या बाहेरच्या 
इिर व्यावसातयक सहकाऱ्यांना भेटी िेिाना ईटनच्या कमयचाऱ्यांनी सारासार ववचार करून 
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तनणययापयिं पोहोचण्याची अपेक्षा केली जािे. एखािा काययक्रम, दठकाण अथवा खचय योग्य आहे की 
नाही याबाबि िंका असेल िेव्हा कमयचाऱ्यांनी आपल्या वररष्ठाबरोबर बोलावे. 
 
 

भेटी िेणे (िासकीय अतधकारी) 
 

िासकीय अतधकाऱ्यांना भेटवस्िू िेण्याबाबि ईटनच्या कमयचाऱ्यांनी वविेर् काळजी घेणे आवश्यक 
आहे. अमेररका आणण जवळजवळ सवयच इिर िेिांमध्ये, एखािा व्यवसाय तमळववण्यासाठी वा 
िाबूि राखण्यासाठी दकंवा इिर कोणिा अयोग्य लाभ तमळववण्यासाठी िासकीय अतधकाऱ्यांना 
मौल्यवान भेटी िेण्याची मुभा नसल्यामुळे, अिा भेटींना लाच असल्याच्या नजरेिून पादहले जाणार 
नाही याबद्दल खात्री करणे अत्यंि महत्त्वाचे आहे. पुढे जाऊन, िासकीय अतधकाऱ्यांना कायद्याने 
भेटवस्िू स्वीकारण्यास मनाई असल्याने, भेटवस्िू िेण्याने त्या अतधकाऱ्यास अवघड 
पररणस्थिीमध्ये टाकले जाऊ िकिे. 
 

“िासकीय अतधकारी” म्हणजे कोण? 

 

“िासकीय अतधकारी” हा िब्ि बराच ववस्ििृ आहे. एखाद्या काययकारी, वैधातनक दकंवा न्यातयक अिा 
कोणत्याही िासकीय ववभागाच्या वा अतभकरणाच्या (एजन्सीच्या), कोणत्याही श्रणेीच्या सवय 
कमयचाऱ्यांचा यामध्ये समावेि होिो. िासकीय मालकी वा तनयंत्रणाखाली असणाऱ्या कंपन्यांचे 
अतधकारी व कमयचारी यांनािेखील “िासकीय अतधकारी” म्हणूनच संबोधले जािे. म्हणूनच, या 
िब्िाचा अथय केवळ तनवडून आलेल्या अतधकारी, सीमािुल्क व कर िपासनीस आणण िासकीय 
प्रापण अतधकाऱ्यांपुरिाच मयायदिि नसून सरकारी मालकीच्या संस्थांमधील कमयचाऱ्यांचाही याि 
समावेि होिो. 
 

योग्य काय? 

 

कधीकधी, सदिच्छा उभारणी आणण काययसंबंध सुधारण्यादृष्टीने िासकीय अतधकाऱ्याला भेटवस्िू िेणे 
(उिा. एखािी समारंभािील भेट) योग्य ठरू िकिे. अिा वेळी, एखाद्या िासकीय अतधकाऱ्याला 
भेटवस्िू िेणे ग्राह्य ठरिे, परंिु त्यासाठी पुढील गोष्टींची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे : 
 

 की ही भेटवस्िू कमी दकमिीची असेल (100 अमे. डॉलसयच्या आिील) आणण तिच्यावर 
ईटनच्या तचन्हाचा अंिभायव आहे (उिा., एखािा कपड्याचा प्रकार, पेन इ.). ईटन कंपनी 
स्टोअरच्या संकेिस्थळावरून खरेिी केलेली 100 अमे. डॉलसयच्या आिील कोणिीही वस्िू 
योग्य ठरेल. ईटनचे तचन्ह नसलेल्या दकंवा नाममात्र दकमिीहून अतधक (100 अमे. डॉलसय 
दकंवा अतधक) दकमिीच्या भेटवस्िू केवळ योग्य त्या स्थातनक अध्यक्षांकडून दकंवा उत्तर 
अमेररकेसाठी काययकारी, भौगोतलक वा व्यावसातयक एककाच्या उपाध्यक्षांची लेखी 
पूवयसंमिीसह िेिा येिील; 

 िेथील स्थातनक कायद्यांनुसार या अतधकाऱ्यांना भेटवस्िू स्वीकारण्याची परवानगी आहे; 

आणण 

 ही भेटवस्िू तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड ररपोदटंग साधनामधून जाहीर केली गलेी आहे. 
 



 7 Last Revised: June 2013  
 

तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड ररपोदटंग साधनामधून जाहीर केले नसल्यास व योग्य त्या स्थातनक 
अध्यक्षांची दकंवा उत्तर अमेररकेच्या संिभायि काययकारी, भौगोतलक वा व्यावसातयक एककाच्या 
उपाध्यक्षांची संमिी घेिली नसल्यास, आपणाद्वारे कोणा एका भेट प्राप्तकत्यायस, एका वर्यभराि 
दिल्या जाणाऱ्या सवय भेटींचे एकूण मूल्य 250 अमे. डॉलसयहून अतधक असू िकि नाही.  
 

लक्षाि घ्या की, पुढील भेटी कधीच स्वीकायय नसिील : 
 

 रोख रकमेच्या भेटी, वा त्यांसारख्या इिर (उिा. रोख भेटकाडे अथवा रोख रकमेची भेट 
प्रमाणपते्र); 

 सेवेच्या वा इिर रोख रक्कमरदहि लाभांच्या रुपािील भेटी (उिा. नोकरी लावण्याचे 
आश्वासन); 

 लाच, प्रलोभन अथवा कतमिन यांसारख्या भेटी (उिा. एखािा व्यवसाय तमळववण्यासाठी वा 
िाबूि राखण्यासाठी), वा करांसंबंधाि आपल्याला अनुकूल अिी वागणूक तमळववण्यासारखी 
अयोग्य वरचढ प्राप्त करण्यासाठी; 

 स्थातनक कायद्यान्वये तनवर्ध्ि असणाऱ्या वा त्या अतधकाऱ्यांना स्वीकारण्याची परवानगी 
नसलेल्या भेटवस्िू; आणण 

 अतधकाऱ्यांच्या घरच्या लोकांना दिलेल्या भेटवस्िू. 
 

मनोरंजनाची िरिूि करणे (अ-िासकीय अतधकारी) 
 

व्यावसातयक सहकाऱ्यांिरम्यानचे काययसंबंध सुधारण्यामध्ये व्यावसातयक मनोरंजनाची (उिा., 
भोजन, नाटक-तसनेमाची वा एखाद्या क्रीडाववर्यक काययक्रमाची तिदकटे) भूतमका अत्यंि महत्त्वाची 
ठरू िकिे. आणण त्यामुळे, सदिच्छा उभारणी आणण ग्राहक वा पुरवठािार संबंध सुधारण्यासारख्या 
वैध व्यावहाररक उदे्दश्याने िेऊ केल्या जाि असलेल्या, तनयमावलीि बसणाऱ्या, व्यावसातयक 
मनोरंजनास ईटनची मंजुरी आहे. वविेर्त्त्वाने, पुरवठािार, ग्राहक अथवा ईटनच्या बाहेरच्या इिर 
व्यावसातयक सहकाऱ्यांना पुरववल्या जाणाऱ्या मनोरंजनाची परवानगी केवळ पुढील बाबींच्या 
पूियिेवर तमळेल : 
 

 त्यामुळे ईटनच्या जागतिक प्रवास आणण खचय धोरणाचे अनुपालन केले जाि आहे; 

 त्या लाच, प्रलोभन अथवा कतमिन यांसारख्या (उिा. एखािा व्यवसाय तमळववण्यासाठी वा 
िाबूि राखण्यासाठी, वा अयोग्य वरचढ प्राप्त करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या) नाहीि; 

 त्यांमुळे ईटनला खास वागणूक तमळावी असे सूतचि होि नाही; 
 िे चांगल्या मनाने दिले जािे आणण एखाद्या व्यवसायासाठी उतचि असलेल्या स्थळी घडिे; 

 संबंतधि व्यावसातयक प्रसंगाच्या संिभायि िे सयुविक आणण योग्य आहे; आणण  

 स्थातनक व्यवस्थापनाद्वारे प्रस्थावपि कोणत्याही वविेर् मयायिांचे पालन त्याद्वारे केले जािे. 
 

पुढील गोष्टी कधीही योग्य नाहीि : 
 

 हे मनोरंजन एखाद्या वस्िुतनष्ठ ििृीय पक्षास अवास्िव दिसून येणे; 
 “प्रौढ” मनोरंजन दकंवा नग्निा वा वबभत्स स्वरुपाचे वियन असलेला काययक्रम; 
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 प्राप्तकत्यायस हे मनोरंजन स्वीकारण्याची परवानगी नाही हे यजमानास मादहिी असण;े 

आणण 

 स्थातनक व्यवस्थापनाद्वारे ज्या मनोरंजनाची परवानगी नाही अिा प्रकारचे मनोरंजन. 
 

एखािा काययक्रम, दठकाण अथवा खचय योग्य आहे की नाही याबाबि िंका असेल िेव्हा कमयचाऱ्यांनी 
आपल्या वररष्ठाबरोबर बोलावे. 

 

िेवटी, कृपया लक्षाि ठेवा की, ही मनोरंजन तनयमावली ईटन कमयचारी उपणस्थि असलेल्या 
पररणस्थिींमध्येच लागू होिे. सांस्कृतिक वा क्रीडा काययक्रमाची तिदकटे ईटनद्वारे पुरवठािार, ग्राहक 
दकंवा ईटनच्या बाहेरच्या इिर व्यावसातयक सहकाऱ्यांना दिली गलेेली, आणण िी िेणाऱ्या 
कमयचाऱ्यांची उपणस्थिी नसलेली ही मात्र “भेटीं”मध्ये मोडिाि, “मनोरंजना” मध्ये नाही आणण 
त्यांच्याबाबि वर दिलेला भेट तनयमावली ववभाग लागू आहे. 
  
 

मनोरंजनाची िरिूि करणे (िासकीय अतधकारी) 
 

िासकीय अतधकाऱ्यांना िेण्याि येणाऱ्या भेटवस्िंूप्रमाणेच मनोरंजनाकडेही लाचेच्यादृष्टीकोनािून 
पादहले जाऊ िकिे. यामुळेच, िासकीय अतधकाऱ्यांना मनोरंजन पुरवविाना कमयचाऱ्यांनी काळजी 
घेणे आवश्यक आहे. 
 

काही प्रसंग असे असिाि, जेव्हा एखाद्या िासकीय अतधकाऱ्यास, त्यांच्या ईटनच्या सुववधेवरील 
फेरफटक्यानंिर भोजन िेऊ करण े दकंवा एखाद्या अतधकाऱ्याबरोबर एखाद्या खेळाच्या दकंवा 
सांस्कृतिक काययक्रमाला जाण े अिा प्रकारचे मनोरंजन िेऊ करणे ग्राह्य ठरू िकेल. िासकीय 
अतधकाऱ्यांना मनोरंजन िेण्यास परवानगी असण्यासाठी या मनोरंजनाद्वारे पुढील बाबींची पूियिा 
केली एसणे आवश्यक आहे : 
 

 िे अत्यंि महागडी वा मौल्यवान नाही; 
 िे लाच, प्रलोभन अथवा कतमिन इ. (उिा. एखािा व्यवसाय तमळववण्यासाठी वा िाबूि 

राखण्यासाठी, वा अयोग्य वरचढ प्राप्त करण्यासाठी दिली जाणारी) नाही अथवा त्याच्याकडे 
त्या दृष्टीने पादहले जाणार नाही; 

 िे चांगल्या मनाने दिले आहे आणण हे एखाद्या व्यवसायासाठी उतचि असलेल्या स्थळी 
घडिे; आणण 

 िे तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड ररपोदटंग साधनामधून जाहीर केले आहे. 
 

पुढील गोष्टी कधीही योग्य नाहीि : 
 

 ईटनच्या जागतिक प्रवास आणण खचय धोरणाचे अनुपालन न करणारे वा एखाद्या वस्िुतनष्ठ 
ििृीय पक्षास अवास्िव दिसून येणारे मनोरंजन; 

 “प्रौढ” मनोरंजन दकंवा नग्निा वा वबभत्स स्वरुपाचे वियन असलेला काययक्रम; 

 स्थातनक कायद्यान्वये जे मनोरंजन िेण्यास ईटनला मुभा नाही, दकंवा त्या अतधकाऱ्यास िे 
स्वीकारण्याची परवानगी नाही असे मनोरंजन; आणण 

 स्थातनक व्यवस्थापनाद्वारे वविेर्त्वाने तनबंध घािलेल्या दक्रया/उपक्रम. 
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एखािा काययक्रम, दठकाण अथवा खचय योग्य आहे की नाही याबाबि िंका असेल िेव्हा कमयचाऱ्यांनी 
आपल्या वररष्ठाबरोबर बोलावे. 
 

ही मनोरंजन तनयमावली ईटन कमयचारी उपणस्थि असलेल्या पररणस्थिींमध्येच लागू होिे. ईटनद्वारे 
िासकीय अतधकाऱ्यांना दिली गेलेली, आणण िी िेणाऱ्या कमयचाऱ्यांची उपणस्थिी नसलेली 
सांस्कृतिक वा क्रीडा काययक्रमाची ही तिदकटे मात्र “भेटीं”मध्ये मोडिाि, “मनोरंजना” मध्ये नाही 
आणण त्यांच्याबाबि वर दिलेला भेट तनयमावली ववभाग लाग ूआहे. 
 

िासकीय अतधकाऱ्यांसाठी प्रवास िेऊ करण े

 

भेटी आणण मनोरंजनाप्रमाणेच, िासकीय अतधकाऱ्यांना प्रवास िेऊ करणेिेखील अत्यंि काळजीने 
हािाळले जाण ेआवश्यक आहे. परंिु भेटी आणण मनोरंजनासारखा प्रवासावर होणारा खचय मात्र 
कधीच “नाममात्र” नसिो. त्यामुळे, एखाद्या िासकीय अतधकाऱ्यास िेण्याचा प्रवासाच्या खचायचा 
प्रस्िाव त्या त्या वेळी स्विंत्रपणे पडिाळून पाहणे आवश्यक ठरिे. 
 
.  
 

अिी प्रवासाची ववनंिी पडिाळून पाहिाना, कायिे ववभागाद्वारे अनेक पैलंूचा ववचार केला गेला 
जाईल, ज्यामध्ये पुढील गोष्टी समाववष्ट होिाि : 
 

 या प्रवासाचा प्राथतमक उदे्दि व्यवसायािी संबंतधि आहे ना हे पाहणे; 
 प्रवासाची श्रणेी योग्य व संयुविक आहे का हे पाहण;े 

 खचायच्या या प्रस्िावाद्वारे अमेररकेच्या आणण स्थातनक कायद्यांचे व तनयमांचे अनुपालन 
केले जाि आहे ना हे िपासण;े आणण 

 या प्रवासाच्या काययक्रमाि अनावश्यक सहली कमीि कमी राहिील आणण पययटन व 
पे्रक्षणीय स्थळे टाळली जािील याची तनणििी करणे.  

 

लक्षाि ठेवावे की, िासकीय अतधकाऱ्यांच्या घरच्यांच्या प्रवासखचायस ईटनद्वारे संमिी िक्यिो दिली 
जाणार नाही, व त्याचप्रमाणे एखािा व्यवसाय तमळववण्यासाठी वा िाबूि राखण्यासाठी, वा अयोग्य 
फायिा तमळण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रवासांना ईटनद्वारे कधीच मान्यिा तमळणार नाही. 
 

तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड ररपोदटंग साधन 

 

तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड ररपोदटंग साधनाि JOE इंट्रानेट साइटवरील अणललकेिन्स आणण ड्रॉप-
डाउन सूचीिून प्रवेि केला जाऊ िकिो. ज्या कमयचाऱ्यांना तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड ररपोदटंग 
साधनाि प्रवेि नसेल आणण त्यांच्याकडे इिरांना िेण्यासाठी मादहिी असेल िर त्यांनी आपल्या 
वररष्ठांिी संपकय  करावा. 
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पररतिष्ट 

 

भेटी, मनोरंजन आणण प्रवास स्वीकारण े

 

कमयचारी आणण वररष्ठांना भेट, मनोरंजन वा प्रवास स्वीकारण्या वा नाकारण्यािील योग्यपणा 
समजून घेऊन, िसे तनणयय घेण्याि सहाय्य होईल या दृष्टीने पुढे दिलेल्या उिाहरणांची रचना केली 
गेली आहे. 
 

योग्य : एक कमयचारी गोल्फची एक “क्लोझेस्ट टु ि वपन” स्पधाय णजंकून 600 अमे. डॉलसयच्या 
दकमिीच्या गोल्फ क्लब्ज संचाचे बक्षीस प्राप्त करिे. यजमानाचा अपमान न करण्याच्या हेिूने, ही 
कमयचारी िे क्लब्ज सवांसमोर स्वीकारिे पण नंिर या मुद्द्द्यावर आपल्या वररष्ठांिी चचाय करिे. िे 
असा तनणयय घेिाि की गोल्फ क्लब्ज च्या दकमिीमुळे िे पुरवठािाराला परि करणे योग्य ठरेल. 
 

अयोग्य : वरील प्रसंगाि, कमयचारी हे क्लब्ज ठेऊन घेिो आणण िे आपल्या घरच्या एका व्यिीला 
िेऊन टाकिो. 
 

योग्य : एका क्ष िेिाि ईटन सध्या टेम्पको इंक. या कंपनीिी केलेल्या कराराखाली िात्पुरत्या 
कामगार सेवा घेि आहे आणण हा करार एका मदहन्याि संपणार आहे.. ईटनच्या स्थातनक 
मनुष्यबळ व्यवस्थापकांना टेम्पकोचे प्रािेतिक व्यवस्थापक व्यापारी संघटनेच्या एका काययक्रमाचे 
आमंत्रण िेिाि, ज्यामध्ये क्ष िेिाचे कामगार मंत्री स्थातनक कामगार कायद्यांमधील बिलांबाबि 
चचाय करणार असिाि. या काययक्रम व्यापारी संघटनेच्या सिस्यांसाठी खुला असून त्याचे तिदकट 
100 अमे. डॉलसयच्या आसपास आहे. हे मनुष्यबळ व्यवस्थापक हे आमंत्रण स्वीकारिाि आणण 
तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड ररपोदटंग साधनाचा वापर करून त्यांची या काययक्रमािील उपणस्थिी जाहीर 
करिाि. 
 

अयोग्य : वरील पररणस्थिीमध्ये, हा एक जाहीर काययक्रम नसून, िहा व्यिींकररिा आयोणजि केले 
गेलेले एक खाजगी भोजन आहे. या मनुष्यबळ व्यवस्थापकांना कळिे की, टेम्पकोद्वारे त्या 
कामगार मंत्र्यांना या प्रसंगाच्या भार्णासाठी 10,000 अमे. डॉलसयहून अतधक रक्कम िेऊ केली 
आहे आणण िरीही याबाबि आपल्या वररष्ठांना न कळवविा िे काययक्रमाि उपणस्थि राहिाि. 

 

योग्य : अटलांटा, जॉणजयया येथील एका पुरवठािाराने ईटनच्या ववभागाला सिोर् उत्पािनांचा 
पुरवठा केला आहे. या ववभागाच्या पुरवठा श्रुखंला व्यवस्थापकांना या िोर्ाचे मूळ कारण िोधून 
काढण्यासाठी आणण त्याचबरोबर िोर्-सुधारणा करण्यासाठी या पुरवठािारासोबि काम करावे 
लागणार आहे. हे सुलभ व्हावे यासाठी, त्यांच्या सुववधेला भेट िेण्यासाठी या पुरवठा श्रुखंला 
व्यवस्थापकांचा ववमान प्रवास आणण हॉटेलचा खचय स्वीकारण्याचे या पुरवठािाराने सुचववले. या 
पुरवठा श्रुखंला व्यवस्थापकांनी आपल्या प्रथम व दद्विीय स्िरीय प्रतिवेिन व्यवस्थापकांचा सल्ला 
घेिला आणण त्यांनी या प्रवासास संमिी दिली. 
 

अयोग्य : वर दिलेल्या प्रसंगामध्ये पुरवठािार नंिर पुरवठा श्रुखंला व्यवस्थापकांना संपकय  करिो 
आणण आठवडा संपेपयिं हॉटेलमध्ये रहाण्याची सोय करून िेण्याचा प्रस्िाव मांडिो, म्हणज े िे 
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(पुरवठािाराच्या खचायवर) गोल्फ खेळू िकिील. पुरवठा श्रुखंला व्यवस्थापक त्यांच्या 
व्यवस्थापकांिी या आमंत्रणाबद्दल चचाय न करिा हा प्रस्िाव स्वीकारिाि.  

 

अ-िासकीय अतधकाऱ्यांना भेटी, मनोरंजन दकंवा प्रवास िेऊ करण े
 

कमयचारी आणण वररष्ठांना भेट, मनोरंजन वा प्रवास िेण्यािील योग्यपणा समजून घेऊन, िसे तनणयय 
घेण्याि सहाय्य होईल या दृष्टीने पुढे दिलेल्या उिाहरणांची रचना केली गलेी आहे. 
 

योग्य : उत्पािन प्रदक्रया पाहण्यासाठी ईटनच्या एका सुववधेिून फेरफटका मारल्यानंिर, एका 
ग्राहकास स्थातनक वाद्यवृंिाचा एक संध्याकाळी सािर होणारा काययक्रम पाहण्यास आमंवत्रि केले 
जािे. 
 

अयोग्य : उत्पािन प्रदक्रया पाहण्यासाठी ईटनच्या एका सुववधेिून फेरफटका मारल्यानंिर, स्थातनक 
पुरुर्ांच्या क्लब्जच्या भेटीसह, रात्री गावािून फेरफटका मारण्याची मागणी एका ग्राहकाकडून होिे.  
 

योग्य : ईटनद्वारे एका नवीन ग्राहकाबरोबर एक महत्त्वाच्या कंत्राटावर तिक्कामोियब केले गेले. 
स्वाक्षरी सोहळ्यािरम्यान ईटनच्या स्थातनक व्यवस्थापकांनी या ग्राहकांना 200 अमे. डॉलसयचा 
हािाने कोरलेला एक बुवद्धबळाचा संच भेट म्हणून दिला. या व्यवस्थापकांच्या प्रथम आणण दद्विीय 
श्रणेीच्या वररष्ठांनी ही भेट मंजरू केलेली आहे. 
 

अयोग्य : या वरील पररणस्थिीि, ईटनच्या स्थातनक व्यवस्थापकांना कल्पना आहे की, या 
ग्राहकांच्या धोरणांमध्ये पुरवठािारांकडून तमळणारी कोणिीही भेट स्वीकारण्यास परवानगी नाही, 
आणण िरीही त्यांनी िी भेट दिली. 
 

योग्य : एका महत्त्वाच्या ग्राहकांद्वारे त्यांच्या सेवेची 35 वर्े पूणय होण्याचा प्रसंग साजरा होि आहे. 
या तनतमत्त ईटनचे एक लेखा व्यवस्थापक या ग्राहकास एका स्थातनक मद्य तनमायत्याने बनववलेली 
वाईनची बाटली आणण एक कमयचाऱ्यांच्या सह्या असलेले भेटकाडय िेिाि. 
 

अयोग्य : वाईनऐवजी, या लेखा व्यवस्थापकाद्वारे ग्राहकास 100 अमे. डॉलसयचे एक रोख भेटकाडय 
दिले जािे. 
 

िासकीय अतधकाऱ्यांना भेटी, मनोरंजन दकंवा प्रवास िेऊ करण े
 

कमयचारी आणण वररष्ठांना िासकीय अतधकाऱ्यांना भेट, मनोरंजन वा प्रवास िेण्यािील योग्यपणा 
समजून घेऊन, िसे तनणयय घेण्याि सहाय्य होईल या दृष्टीने पुढे दिलेल्या उिाहरणांची रचना केली 
गेली आहे. 
 

योग्य : ईटनची सुववधा असलेल्या गावाचे नगराध्यक्ष कारखान्याचा फेरफटका मारिाि. 
फेरफटक्यानंिर, त्या ईटनच्या कमयचाऱ्यांबरोबर भोजनाचा आस्वाि घेिाि. भोजनािरम्यान, या 
कारखान्याचे व्यवस्थापक त्यांना 100 अमे. डॉलसयच्या आिला, ईटनचे तचन्ह असलेला एक स्वेटर 
भेट िेिाि. 
 

अयोग्य : वर उल्लेखलेल्या स्वेटिटयऐवजी, या कारखान्याचे व्यवस्थापक या नगराध्यक्षांना 
फुटबॉलच्या खेळाची िोन तिदकटे िेिाि (एक त्यांच्यासाठी आणण एक त्यांच्या यजमानांसाठी). 
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योग्य : एका तचनी प्रांिाचे राज्यपाल, ईटनच्या त्यांच्या प्रांिािील एका कारखान्याच्या 
व्यवस्थापकांना या सुववधेची सदिच्छा भेट घेण्यासाठी संपकय  साधिाि. ईटनने राज्यपालांना 
स्फदटकाच्या पुष्पिाणीसारखी एखािी 150 अमे. डॉलसय एवढ्या दकमिीची भेट द्यावी असा स्थातनक 
ररवाज आहे. अिा प्रसंगी काय करावे यावर चचाय करण्यासाठी सुववधेचे व्यवस्थापक ईटनच्या 
चीनमधील अध्यक्षांिी संपकय  साधिाि. 
 

अयोग्य : सुववधेमध्ये िाखल होिा होिाच, वरील उिाहरणािील राज्यपाल ववनंिी करिाि की, 
त्यांच्या प्रवासखचायची एकूण 150 अमे. डॉलसयची रक्कम ईटनने उचलावी. कारखान्याचे 
व्यवस्थापक, कायिे ववभागािी चचाय न करिाच, याला मंजूरी िेऊन टाकिाि. 
 

योग्य : िासकीय अतधकाऱ्यांसाठी त्यांच्या अखत्यारीिील के्षत्रांि काययरि असलेल्या कंपन्यांनी 
त्यांच्याकररिा सुट्टीच्या भेटी िेण्याचा ररवाज आहे (आणण स्थातनक कायद्यािही याची परवानगी 
आहे). ईटनचे स्थातनक व्यवस्थापक के्षत्रीय अध्यक्षांिी, याची आवश्यकिा, व योग्य भेट कोणिी 
यावर चचाय करिाि. 
 

अयोग्य : वरील प्रसंगामध्ये, या िासकीय अतधकाऱ्यांना एका स्थातनक दकरकोळीच्या ववके्रत्यांची 
50 अमे. डॉलसयची रोख भेटकाडे िेऊ करण्याचे स्थातनक व्यवस्थापक ठरवविाि. 
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वारंवार ववचारले जाणारे प्रश्न 

 

आपल्याला तमळालेल्या एखाद्या भेटवस्िूचे मूल्य कमयचाऱ्यास कसे तनणिि करिा येईल? 

 

तमळालेल्या भेटवस्िूचे /मनोरंजनाचे मूल्य ठरववण्यासाठी सवयसाधारण अंिाज आणण योग्य 
तनणययक्षमिा वापरा. िे स्पष्ट न झाल्यास, ििा वस्िंूचे मूल्य जाणून घेण्यासाठी एखाद्या िकुानाि 
चौकिी करून पहा वा इंटरनेटवर पहा. िंका असल्यास, प्रतिवेिन आणण प्रकटन प्रदक्रयेचे पालन 
करा. 
 

दिलेल्या भेटीवर, भेट िेणाऱ्याच्या संघटनेने तनबंध घािले आहेि हे एखाद्या कमयचाऱ्याला कसे 
समजले? 

 

या मुद्यावर संिोधन करणे गरजेचे नाही, परंिु भेटकत्यायच्या संघटनेद्वारे या भेटीवर तनबंध घािले 
आहेि हे स्पष्ट असल्यास अिी भेट स्वीकारू नये. कोणिीही भेट प्राप्त करिेवेळी नाकारणे व्यवहायय 
नसेल िर, तिचा स्वीकार करून, ही पररणस्थिी हािाळण्याववर्यी िाबडिोब आपल्या वररष्ठांिी चचाय 
करा. 
 

एखाद्या अनुग्रहाला भेट मानले जाऊ िकिे का? 

 

याचे उत्तर वेगवेगळे असू िकिे. एखाद्या पुरवठािार, ग्राहक वा ईटनच्या बाहेरच्या इिर व्यावसातयक 
सहकाऱ्याकडून स्वीकारण्याि येणाऱ्या मििीमुळे कमयचाऱ्याची तनणययक्षमिा कमी होऊ िकिे 
दकंवा िसे भासू िकिे दकंवा या कमयचाऱ्याची ईटनप्रिीची एकतनष्ठिा आणण त्याच्या वैयविक 
दहिामध्ये वास्िववक वा भासमान संघर्य तनमायण होऊ िकिो. िंकास्पि अनुग्रह आणण त्यांना 
हािाळण्याच्या पद्धिींवर आपल्या वररष्ठांिी चचाय करा. 
 

ईटनचे कंपनी स्टोअरचे संकेिस्थळ कोठे णस्थि आहे? 

 

ईटनचे कंपनी स्टोअरचे संकेिस्थळ JOE वर णस्थि आहे.  
 

व्यवस्थापकांना आपल्या गटासाठी अतधक कडक तनयम बसवविा येिील का (उिाहरणाथय, अतधक 
कमी मूल्याच्या भेटी)? 

 

हो, परंिु असे करण्याचे ठरववणाऱ्या व्यवस्थापकांनी आपापल्या गटांना मागयिियके आणण त्यािील 
अपवाि कळवावयास हवेि. 
 

तगफ्ट दडस्क्लोजर ऍण्ड ररपोदटंग साधनामध्ये माझ्याकडून एक भेट चुकीच्या पद्धिीने सािर झाली 
आहे. मी ही चूक किी सुधरू िकिे/िकिो? 

 

आपली ववनंिीबाबि Giftadmin@Eaton.com वर नीतिमत्ता आणण अनुपालन कायायलयािी संपकय  
करा. 
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एका व्यिीकडून तमळालेल्या भेटींवर जी 250 अमे. डॉलसयची मयायिा असिे िी कॅलंडर वर्ायसाठी 
मोजली जािे का कोणत्याही अखंड 12 मदहनय्ांच्या कालावधीसाठी? 

 

कोणा व्यिीला भेट िेणे दकंवा कोणा व्यिीकडून भेट घेणे यावरची 250 अमे. डॉलसयची मयायिा 
कोणत्याही अखंड 12 मदहनय्ांच्या कालावधीसाठी मोजली जािे.  

 

अनेक ग्राहकांना पाठवलेल्या एकाच प्रकारच्या भेटींची प्रणालीमध्ये एक-एक करून नंि 
करण्याव्यतिररि आणखी काही पद्धिीने नंि केली जाऊ िकिे का? 

 

आपल्या ववनंिीबाबि Giftadmin@Eaton.com वर नीतिमत्ता आणण अनुपालन कायायलयािी संपकय  
करा. 
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