नी�तमत्ता सं�हता
ईटन बंधनकारक करते क� ईटन, �तच्या उपकंपन्या आ�ण सहयोगी कंपन्यांचे ("ईटन") सवर्

संचालक, अ�धकार� आ�ण कमर्चार� त्यांचे काम करताना येथे �दलेल्या नै�तक वतर्नाबाबतच्या
मल
ू भत
ू तत्वांचे पालन करतील.
1.

कायद्याचे पालन – आमच्या जगभर पसरलेल्या व्यवसायाचे �नयम व कायद्याचे सन्मान

2.

कंप�नच्या आ�थर्क �नकालांचे व्यविस्थत व प्रामा�णकपणे न�दणी आ�ण प्रस्तत
ु ीकरण –

व पालन केले जाईल.

आम्ह� कंपनीची सवर् प्रकारचे आ�थर्क व इतर मा�हती प्रामा�णकपणे, वेळबद्ध, अचक
ू व

न्याय्य र�तीने न�दवतो व जा�हर करतो. आम्ह� एक अंतगर्त �नयंत्रण व्यवस्था �वक�सत
केलेल� आहे जी आमच्या न�द� व मा�हतीची सत्यता कायम राखण्यासाठ� तयार केलेल�
आहे .
3.

मानवीय अ�धकारांचा सन्मान – आम्ह� मानवीय अ�धकारांचा सन्मान करतो व माल पुरवठा

4.

उत्तम प्रतीचे उत्पादन – आमचे ध्येय उत्कृष्ट उत्पादन आ�ण सेवा पुरवणे हे च आहे .

5.

नै�तक स्पधार्शीलता – आमच्या सव�त्कृष्ट कृतीमुळेच आम्हाला प्र�तस्पध�चा फायदा होतो.
आम्ह� गैरकायदे शीर �कंवा अनै�तक व्यवहारात �वश्वास ठे वत नाह�.

6.

वै�वध्य व उत्तम कमर्चार� पद्धतीचा आदर – आम्ह� अशा पद्धतींद्वारे सांस्कृ�तकदृष्ट्या

करणार्यांकडून पण तशीच अपे�ा करतो.

वै�वध्यपूणर् कमर्चार�वगार्चा आदर करण्यास वचनबद्ध आहोत क� ज्या सवर् कमर्चार्यांना

पात्रतेच्या आधारे समान संपकर् आ�ण समान वागणुक दे तात. कामाच्या �ठकाणी कोणाचाह�
छळ �कंवा भेदभाव केला जात नाह�.
7.

परस्पर�वरोधी �हतसंबंध टाळणे – जे संबंध �कंवा आचरणे आमच्या �नणर्यशक्तीवर प�रणाम
करु शकतील �कंवा आमचे वैयिक्तक �हतसंबंध व ईटनशी �नष्ठा यांमध्ये प्रत्य� वा

भासमान परस्पर�वरोध �नमार्ण करु शकतील, ते आम्ह� टाळतो. कंपनीतील आमच्या
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स्थानाचा गैरवापर स्वतःच्या �कंवा इतरांच्या फायद्यासाठ� आम्ह� करत नाह�. ईटनशी
स्पधार् करणार्या कृती �कंवा संबंधांमध्ये आम्ह� गंत
ु त नाह�.

8.

मालमत्ता आणी मा�हतीचे र�ण करणे – आम्ह� ईटनच्या मालमता, मा�हती, व संधी फक्त
ईटनच्या व्यवसायासाठ� वापरतो, अन�धकृत वापरासाठ� नाह�. आमहाला ईटन व इतरांनी
�दलेल्या मा�हतीची व कमर्चार��वषयक आकडेवार�ची गोपनीयता आम्ह� योग्य र�तीने
सांभाळतो.

9.

सचोट�ने वतर्न करणे – आम्ह� कोणत्याह� प्रकारची लाच कुठल्याह� स्वरुपात दे ऊ करत नाह�

व स्वीकारत नाह�. आम्ह� आमची नी�तमत्ता व मूल्यांशी सुसंगत असणार्या व्यावसा�यक
कायर्पद्धती वापरतो.

10. शासनाला �वकणे – शासनाच्या कुठल्याह� व्यक्ती �कंवा �वभागाशी व्यवहार करतेवेळी,
कायद्या व �नयमांचे तंतोतंत पालन करतो.

11. राजनै�तक हातभार – जर� कायदे शीर असले तर� आम्ह� कुठल्याह� राजनेता �कंवा गटाला
ईटनच्या वतीने हातभार लावत नाह�.

12. पयार्वरण, आरोग्य व सुर�ा – आम्ह� आमच्या कमर्चार्यांचे आरोग्य व सुर�ेचे र�ण

करण्याच्या आ�ण पयार्वरणाचे र�ण करण्याच्या बाबतीत जाग�तक स्तरावर अग्रगण्य
होण्यास वचनबद्ध आहोत.

खबर दे णे – स्था�नक कायद्याच्या आधीन, कुठल�ह� व्यक्ती उघडपणे �कंवा �ननावीर�त्या,

कायद्याचे �कंवा आ�थर्क �नयमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची न�द नी�तमत्ता आ�ण अनुपालन

कायार्लयाकडे करु शकते. या उल्लंघनात जमाखचर्, �हशोबतपासणी, करसंबंधी �कंवा न�दणी,

बदलाचे फसवणुक�चा दे खील समावेश आहे . न�द �ननावी र�त्या न केल्यास त्या व्यक्तीची ओळख
पुरेशी तपासणी होईपय�त गोपनीय ठे वण्यात येईल.
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या खबरा खाल� �दल्यानुसार टपालाने, ई-मेलने �कंवा दरू ध्वनीद्वारा दे ता येतील:
टपालाने पत्रव्यवहार पत्रव्यवहार :
SVP, Ethics and compliance
Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122 USA
ई-मेल

ई-मेल Ethics@eaton.com येथे पाठवा �कंवा JOE (ईटनचे अंतगर्त नेट) माफर्त प्रवेश

असलेल्या जाग�तक नी�तमत्ता संकेतस्थळावर�ल, �कंवा ईटनच्या ब�हस्थ संकेतस्थळावर�ल वेब
फॉम्सर् वापरा.

दरू ध्वनी

नी�तमत्ता व आ�थर्क सचोट� हे ल्प लाईनशी अमे�रका �कंवा कॅनडामधन
ू 800.433.2774 वर

डायल करुन संपकर् साधा. इतर सवर् दे शांसाठ�, आपल्या स्था�नक नी�तमत्ता�वषयक पोस्टरवर

�दल्लेया �कंवा JOE वर�ल जाग�तक नी�तमत्ता संकेतस्थळावर �दलेल्या क्रमांकावर डायल करा. ह�

हे ल्प लाईन �वनामूल्य असून एक बहुभाषीय प्र�त�नधी �दवसाचे 24 तास आठवड्याचे 7 �दवस
उपलब्ध असतो.
बहुभाषीय सहाय्त आपल्याला हवे असल्यास आपण यापैक� एका पत्त्यावर आपल� शंका �लहून कळ�वण्यासाठ�
आपल� मूळ भाषा वापरु शकता, आणी आम्ह� आपल्या पत्राचे �कंवा ई-मेलचे भाषांतर करु.
नै�तकता, कायदा �कंवा आ�थर्क शंका कळ�वणार्या कोणत्याह� कमर्चार्या�वरुद्ध बदला घेण्यास

ईटन परवानगी दे णार नाह�, तसेच कोणत्याह� कमर्चार्याने केवळ हाती असलेल्या मा�हतीवरून
खबर �दल्यास त्याच्या �वरुद्ध �शस्तभंगाची कारवाई करणार नाह�.
वैयिक्तक जबाबदार�

ईटनच्या नी�तमत्ता�वषयक आचारसं�हतेमध्ये �दलेल्या तत्वांचे वाचन, मा�हती करुन घेणे आ�ण
अनुपालन करणे ह� प्रत्येक संचालक, अ�धकार� आ�ण कमर्चार्याची वैयिक्यक जबाबदार� आहे .
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स्था�नक कायद्याच्या आधीन, या तत्वांचे अनप
ु ालन ह� नोकर�साठ�ची एक अट आहे , आ�ण
अनप
ु ालन न केल्यास �शस्तभंगाची कारवाई केल� जाऊ शकते, ज्यामध्ये नोकर�मधन
ू काढून
टाकणेह� अंतभत
ूर् आहे .

नी�तमत्ता सं�हतेचा भंग झाल्यास संचालक मंडळ त्या�वरुद्ध करण्याच्या कृती ठरवेल �कंवा त्या

ठरवण्यासाठ� व्यवस्थापनातील योग्य व्यक्तींना �नयक्
ु त करे ल. या कृती गैरवतर्नांना मयार्दा

घालण्याच्या आणी नी�तमत्ता सं�हतेच्या पालनासाठ� जबाबदार�ला उत्तेजन दे ण्याच्या उद्देशाने
योग्य तशा तयार केल्या जातील.

स्था�नक कायद्याच्या आधीन, अशा कोणत्याह� कृती ईटनच्या नजरे स आणन
ू दे ण्याचे प्रत्येक
संचालक, अ�धकार� �कंवा कमर्चार्याचे कतर्व्य आहे , क� ज्या त्यांच्या मते या तत्वांचा भंग

करतील. यासाठ�च्या खबरा एकाद्या पयर्व�
े काला �कंवा व्यवस्थापनाच्या दस
ु र्या सदस्याला, �कंवा

वर �दलेल्या नी�तमत्ता आ�ण अनुपालन कायार्लयाला द्याव्या. संभाव्य भंगसुद्धा संचालक

मंडळाच्या लेखापर��ण �कंवा शासन स�मत्यांच्या अध्य�ांना, �कंवा थेट संपूणर् संचालक मंडळाला

पत्रव्यवहाराने व�रष्ठ उपाध्य�, नी�तमत्ता आ�ण अनुपालन यांच्या द्वारा कळवता येतील, जे तो
अहवाल पुढे पाठवतील.

4
Rev. 3/2015

