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 ऑम्बड्स 
कारायालराचा
अहवाल
ईटनचा ऑम्बड्स कार्यक्रम  
ही ईटन अतंर्यत ्संघर्य 
ममटवणरा्साठी एक 
अनौपचारिक मार्य आहे. 
तरामळेु, वरवस्ापन  
ककंवा नीमतमत्ा रां्सािखरा 
औपचारिक मारा्यशी ्संपक्य  
्साधणराप्रमाणे न्सणाऱरा रा 
ऑम्बड्स कारा्यलराशी ्संपक्य  
किणे महणजे ्संस्ेला नोकट्स 
अ्ेस मानले जात नाही.
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ऑम्बड्स कारायालराचरा
अधरकाांचा ्सांदेश

ऑम्बड्स कारा्यलराचरा आमचरा रेलरा 
अहवालापा्सनूचा रेलरा 18 मकहनरांचा कालावधी 
ईटन्साठी कारा्यवराप्त रेला. अनेक वरव्सार 
्संपादनांचरा परिणामांतर्यत, ईटनने 30,000 हून 
अमधक नवीन कम्यचािी वाढववले आहेत. रा 
्संपादन काळापा्सनू, जरभिातील 90 हून अमधक 
कार्यस्ळांविील रा नवीन कम्यचाऱरांपकैी 
अनेकांना आमही ऑम्बड्स कार्यक्रमाची ओळख 
करून कदली. ऑम्बड्स कार्यक्रमामधरे आपले 
सवारत! 

जानेवािी 2013 ते जनू 2014 रा कालावधीतलरा 
रा अहवालात, रा 18 मकहनरांचरा काळात 
आमचराशी ्संपक्य  ्साधलेलरा आमचरा 2,700 
हून अमधक कम्यचाऱरांचरा कार्यप्रकिणांचरा 
माकहतीचा ्सािांश रे्े कदला जाईल. आपली 
मखुर कामे अधोिेखखत करून, ऑम्बड्स 
कारा्यलराचरा भमूमका आखण ज्बा्बदाऱरांचे 
ववविण देऊन आखण ऑम्बड्सचरा काही ववमशष्ट 
प्रकिणांचे उदाहिणातमक वण्यन करून, जरा ्सहा 
नवीन देशांमधरे हा कार्यक्रम ्सरुू केला रेला 
तराचा एक ्संखषिप्त आढावा देखील रा 
अहवालामधरे अ्ेसल. रा अहवाला्साठी आमही 
वापिलेली अवतिणे सवेच्ेने देऊ किणाऱरा ्संपणू्य 
जरभिातील ्सव्य कम्यचाऱरांचे मी आभाि मान ू
इखच्ते. मखुपषृ्ाविील प्रमतमा आहे 
ऑम्बड्सचरा अनेक नवीन मभवत्मचतांमधील 
एकाची, जी लवकिच जरभिातील कठकाणांवि 
उपलबध होतील.

ईटनची मलूरे आखण ततवे ्संपणू्य ्संस्ेभि 
कारा्यखनवत व प्रचामलत केली जात अ्सलराची 
मनख्चंती किणरा्साठी एक वेरळेच ्सं्साधन 
2002 पा्सनू, ऑम्बड्स कारा्यलर पुिववत आहे. 
आपणा्स कामाशी मनरडीत काही ्समसरा 
अ्सलरा्स, आपलरा परिखस्तीमधनू आपणा्स 
्सहजतेने ्बाहेि काढणरादृष्टीने आपले महणणे 
ऐकून आपली मदत किणािे, आपलरा ्संसकृती, 
मलूरे आखण कार्यपद्धतींमधील अनभुवी अ्सणािे 
ईटनचे ऑम्बड्स ्सापडणराचे एक रोपनीर 
्सं्साधन आहे, ऑम्बड्स कारा्यलर. आपले 

वरवस्ापक, जारमतक नीमतमत्ा आखण 
अनपुालन कारा्यलर अ्वा मनषुर्बळ ्सं्साधन 
रां्सािखरा ईटनचरा औपचारिक माराांची जारा 
आमचरा ्ेसवा घेत नाहीत ककंवा तरांचराशी 
सपधा्यही किीत नाहीत ति तरांना ्सहायरकािीच 
ठितात.  

उत्ि अमेरिकेचे फीलड ऑम्बड्स एवहन अ ॅिोखसम् 
2014 चरा मे मकहनरात मनवतृ् झाले. रा 
कारा्यलरा्साठी एवहनचे रोरदान खिोखिी 
वव्सिणरापमलकडचे आहे. आमही तरांचरा 
भववषरा्साठी शभेुच्ा देतानाच तरांचरा अनेक 
वराांचरा ्ेसवे्साठी तरांचे आभाि मानतो. 

रा अहवालाचरा माधरमातून आमही पुनहा एकदा 
आमचरा कम्यचािी ्समहुाशी ्संपक्य  ्साधनू, जे्े 
कम्यचािी तरांचरा कार्यस्ळाविील कोणतराही 
्बा्बींववररी ्बोलू शकतील अ्ेस रोपनीरता, 
अनौपचारिकता व तटस्तेचे एक ्सुिखषित 
वाताविण पुिववणरा्साठी अमधक प्रमतकक्रराशील 
आखण उपलबध िाहणराची आमची वचन्बद्धता 
आमही आणखी दृढ कितो. आपलरा ववश्ा्सा्साठी 
अनेक आभाि.

आमचरा कम्यचाऱरांना कामाचरा कठकाणचरा कोणतराही ्बा्बी वा 
्समसरा ्सुिखषिततेने आखण रोपनीरतेने उघड किता रेऊ शकणािी 
एक जारा देऊ किणराचरा हेतनेू 12 वराांहून अमधक काळापवूवी 
आमही ऑम्बड्स कारा्यलर मनमा्यण केले. कामाचरा कठकाणी एखादी 
कविधा परिखस्ती ककंवा ्समसरा उतपनन झालरा्स, अमधकति 
कम्यचािी प्रा्ममकतः तरांचे वरिष् ककंवा मनषुर्बळ ्सं्साधना्सािखे 
औपचारिक मार्य वापितात. त्ावप, काही वेळा एका रोपनीर, 
तटस् आखण कोणतराही नोंदी न केलरा जाता उघडपणे ्बोलता 
रेऊ शकणािी जारा रिजेचे अ्सलराचे आमही जाणतो आखण 
ऑम्बड्स मळेु कम्यचाऱरांना अ्ेसच एक कठकाण ममळते, जे्े ते 
कदामचत अनर्ा उतपनन न होणाऱरा ्बा्बीवि मार्यदश्यन ममळव ू
शकतात.

2002 मधील ्सरुुवातीपा्सनू, 16,000 हून अमधक लोक आपलरा 
्समसरा घेऊन ऑम्बड्स कारा्यलरामधरे आले आहेत - रातनूच रा 
्समसरा ्सोडववणराचरा परा्यरी मारा्यविील तरांचरा मभसती्बद्दल 
्सांरू शकते. रा महत्वाचरा ्ेसवेचा वापि जेवहा रिज भा्ेसल तेवहा 
किणरा्स मी आपणा्स प्रोत्साहन देतो.

रोपनीर प्रकािे ्बा्बी पुढे आणणराची ्संधी कम्यचाऱरांना पिुवनू, 
रोगर मारा्यने वरव्सार किणराची ईटनची वचन्बद्धता प्रदमश्यत 
किणरात ऑम्बड्स कारा्यलर एक महत्वाची भमूमका पाि पाडत 
आहे.

आरलीन बरयुटेन्सककी
्सचंालक, ऑम्बड्स कारा्यलर

प्रमाखणत ्संघटनातमक ऑम्बड्स-
मन वरव्सारी

्ँसडी कटलर,
्संचालक व प्रमखु कार्यकािी अमधकािी

कारायालर:  
एक सवतंत, रोपनीर ्सं्साधन
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कारया अहवाल
रेलरा अठिा मकहनरांचरा काळावि, ऑम्बड्स कार्य्संघाने 
दखषिण कोरिरा, मलेमशरा, दखषिण अकरिका, तुक्य स्ान,  
्सौदी अिेव्बरा, आखण जपानमधील ईटनचरा कम्यचाऱरांपढेु 
हा कार्यक्रम मांडला. पवूवी कूपि अ्सणाऱरा कंपनीचरा  
14 देशांमधील 19,000 हून अमधक कम्यचाऱरांपढेु, 
तराच्बिो्बि दखषिण कोरिरातील जेल, मचलीमधील िोलेक 
आखण तुक्य स्ानातील पोमलमि कौकुक रेम्ल 
कम्यचाऱरांपढेुही रा कार्य्संघाने हा कार्यक्रम मांडला. एकूण, 
जरभिातील 172 कठकाणचरा 40,000 हून अमधक ईटन 
कम्यचाऱरांना ऑम्बड्सविािे कार्यस्ळी प्रमशषिण कदले रेले.

पूववीची कूपिची स्ळे

कारा्यलराचा वापि कोणी केला

कूपिचरा 2012 मधील 
्संपादनापा्सनू, 14 देश आखण 93 
स्ळांविील पवूवीचरा कूपिचरा 
19,000 हून अमधक कम्यचाऱरांना 
ऑम्बड्स कारा्यलराविािे 
प्रासतववक प्रमशषिण कदले रेले.

जानेवािी 2013 पा्ूसन, एकूणपकैी 
जवळजवळ एक चतु् ाांश प्रकिणे 
पूववीचरा कूपिचरा स्ळांकडून 
आली.

172
कठकाणी भेट देऊन 
प्रमशषिण कदले

6
नवीन देश

रोपनीरता ्सांभाळणरा्साठी, 
ऑम्बड्सविािे केवळ उचचसतिीर 
माकहतीचराच नोंदी िाखलरा 
जातात. कोणतराही वैरवतिक 
कम्यचाऱराची ओळख होऊ शकेल 
अशा प्रकािचरा तपमशलवाि नोंदी 
ठेवलरा जात नाहीत.

ताांत्रिक/
वराव्सायरक

20%
30%

वरव्स्ापक/
परयावेकक

16%
11%

कारायालर

5%
5%

्बाहर ्सांपकया  अ्वा 
अज्ात

8%

यनवतृ्त/माजी 
कमयाचारी

2%
कां रिाटी/अ्स्ाई
1%

46%
53%
कारखाना2,710

एकूण प्रकिणे

30%
अशशरा प्रशाांतमधून

4%*
रयुरोप, मधर-पूवया 
आणि आफ्रिकेतून

उत्तर अमेररकेतून
43%

्सांरयुकत दक्कि अमेररका  
व कॅररत््बरनमधून

23%

प्रदेशान्ुसाि प्रकिणांची वर्यवािी

*  ईएमईए प्रदेशातील जवळपा्स ्सव्यच 
रुिोवपरन देशांमधरे ऑम्बड्स कार्यक्रम 
अद्ाप ्सरुू केला रेलेला नाही.

30 देशांमधील 
ईटनचरा एकूण 
कम्यचाऱरांपकैी  
80 टककरांपरांत 
ऑम्बड्स पोहोचले 
आहेत.

्संपक्य कतते ते ऑम्बड्स ईटन जन्सांखखकीर तपशील

वररष्ठ नेततृ्व

2%
.05%
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जपान
जनू 2014 मधरे, जपानमधील 
ओ्साका, करोटो आखण टोककरो 
रे्ील चाि स्ळांवि जवळजवळ 
300 कम्यचाऱरां्साठी, जरांमधरे 
पूववीचरा कूपिचराही अनेक 
स्ळांचा ्समावेश होता, ऑम्बड्स 
कार्यक्रम ्सरुू केला रेला.

तयुकया ्स्ान
माच्य 2014 मधरे, तकु्य स्ानातील 
इसतं्बलुचरा इलेखकरिकल आखण 
हारड्रॉमलक्स कारा्यलरांमधील 
आखण ्सकते झकरॉरचरा एक दशलषि 
चौि्स फुटांचरा हारड्रॉमलक्स 
आखण औद्ोमरक ि्बिी नळीचरा 
कािखानरातील 2,000 हून 
अमधक कम्यचाऱरांना ऑम्बड्स 
कार्य्संघाने ऑम्बड्स कार्यक्रमाचे 
प्रमशषिण कदले.

दक्कि कोरररा
मे 2013, मधरे आरलीन 
बरटेूनसकी आखण ्सोकफरा कराओ 
रांनी दखषिण कोरिराला भेट देऊन 
इलेखकरिकल, वाहन आखण 
हारड्रॉमलक्स वरव्सारांतील व 
तराचप्रमाणे पवूवीचरा कूपिमधील 
500 हून अमधक कम्यचाऱरां्साठी 20 
ऑम्बड्स प्रमशषिण ्सते घेतली. 
प्रमशषिण बर्ुसान, ्सोल, परुंरतेक 
आखण वहा्सुंर रे्े झाले.

दक्कि अफ्रिका
जनू 2013 मधरे, ऑम्बड्स 
कार्य्संघाने दखषिण अकरिकेतील 
वेडवहील, केमपटन पाक्य , ववट्बँक, 
वांडिव्बजल ल् पाक्य ,केप टाउन, ड्ब्यन 
आखण रिचड्य्स ल् ्ेब स्ळांना भेटी 
देऊन ते्ील इलेखकरिकल, 
हारड्रॉमलक्स आखण वाहन 
वरव्सारांतील जवळजवळ 500 
कम्यचाऱरांना 23 ्सतांमधरे 
प्रमशषिण कदले.

्सौदी अरेत््बरा 
एवप्रल 2014 मधरे, ्सौदी 
अिेव्बरातील दमाम रे्ील 
ईटनचरा कािखानरातील 80 हून 
अमधक कम्यचाऱरांना ऑम्बड्स 
कार्य्संघाविािे प्रमशषिण ममळाले. 

्सहा नवीन देश

मलेशशरा
2013 ्सालचरा मे मकहनरात, 
मलेमशरातील कुआला लुंपूि आखण 
पेनांर प्रदेशांतील इलेखकरिकल 
आखण हारड्रॉमलक्स 
वरव्सारांमधील कम्यचाऱरांना 
ऑम्बड्स कार्यक्रमाची ओळख 
करून देणरात आली.
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एप्प्रल 2013
आरलीन बरुटेनसकी रांचे नाव 
इंटिनॅशनल ऑम्बड्समन 
अ्सोम्सएशनचरा ्संचालक मंडळात 
घेणरात आले आखण तरा मंडळाचरा 
खखजनदाि महणून काम पाहात आहेत.

एप्प्रल 2014
अमेरिकन ्बाि अ्सोम्सएशनचरा 
मारामी, फलोरिडा रे्े झालेलरा 
वा्संमतक चचा्य्सतामधरे आरलीन 
बरटेुनसकी रा “ऑम्बड्स कार्यपद्धतींची 
ओळख“ रा ववररावि ्बोललरा. 
ऑम्बड्स कार्यपद्धतींचे प्रशा्सकीर 
वाताविणामधील भववषर रा भारणाचा 
मखुर मदु्दा होता.

जून 2014
टोककओ अमेरिकन कल्बमधरे जपानचरा अमेरिकन 
चें्बि ऑफ करॉम्स्यशीही ्सोकफरा कराओ आखण 
आरलीन बरटेुनसकी ्बोललरा. “ऑर्यनारझेशनल 
ऑम्बड्स प्रोरॅम्स - देअि िोल, वहॅलरू अडँ इमपॅकट“ 
(्संघटनातमक ऑम्बड्स कार्यक्रम - तरांची भमूमका, 
मलूरे आखण प्रभाव) हा ववरर रे्े ्सादि केला रेला.

डड्सें्बर 2013
्संरुति दखषिण अमेरिका आखण 
कॅरिव्बरन प्रदेशातील षेितीर ऑम्बड्स 
जेनेट करिपॅिी, रा िेम्सफ, ब्ाखझल रे्े 
झालेलरा ब्खझलीरन ऑम्बड्समन 
अ्सोम्सएशनचरा ्सोळावरा ब्खझलीरन 
ऑम्बड्समन ्सममेलनाचरा प्रमुख 
वकतरा होतरा. ऑम्बड्स कारा्यलराचे 
कारा्यनवरन, प्रवाह, ्सांखखरकी आखण 
्संपक्य  धोिणांचा ्समावेश अ्सणािी 
ईटनमधील ऑम्बड्स कारा्यलर 
वरवस्ापनाची माकहती जेनेट रांनी 
्सादि केली. रा ्सममेलनामधरे ्संपणू्य 
ब्ाखझलभिातील 360 हून अमधक 
ऑम्बड्समन वराव्सामरक ्सहभारी 
झाले होते.

प्रकिणांचे प्रवर्य

इतर
2%

्बरो्बरीचे आणि 
्सहकाऱराांमधील नात्ेसां्बांध

4%
नोकरी आणि कररअर
16%

6%
आरोगर आणि ्सयुरका

4%
यनरांरिि आणि अनयुपालन

8%
नेततृ्व प्रशशकि

11%
मो्बदला

11%
लाभ

10%
कामगिरी 
वरव्स्ापन

23%
वररष्ठ/कमयाचारी ्बा्बी

्बाहर ्सांपकया
5%

49% 49% 2% प्रशशकि 
ऑम्बड्स जेवहा कम्यचाऱराला ्समसरा ्ससुपष्ट किणरात 
मदत किते ककंवा तरांना तरांचे परा्यर व तरांना ्साधर 
किणराचा ्सववोत्म मार्य ्समजनू घेणरात ्सहायर किते, 
तेवहा हे घडते. एक तमृतरांशहून अमधक प्रमशषिण 
्सतांचा शेवट हा मनुषर्बळ ्सं्साधन अ्वा नीमतमत्ा 
रां्सािखा औपचारिक मार्य ्सचुववणरात होतो. 

्सयुलभीकरि 
कम्यचािी जेवहा ऑम्बड्सना तराचे प्रकिण पुढे 
औपचारिक मारा्यकडे नेणरा्स पिवानरी देतो, तेवहा हे 
घडते.

अ्सवीकृती 
जेवहा एखादी ्समसरा, कारदे ्सममती ककंवा एखाद्ा 
औपचारिक तक्राि मनवािण प्रकक्ररे्सािखरा औपचारिक 
मारा्यवि आधीच रेलेली अ्सते, तेवहा हे घडते. 
कम्यचाऱराशी पुनहा ्संपक्य  प्रस्ावपत करू शकणरा्स 
ऑम्बड्स अ्सम््य ठिलरा्सही असवीकृती घडून रेते. 

* ्सव्य ्संपक्य  कक्ररांदिमरान ऑम्बड्स तटस् अ्सनू नरायर 
प्रकक्ररेचा पिुसकाि किीत अ्संलगन आखण मनःपषिपाती 
िाहातात.

्सहायराचे प्रकाि

प्रशशकि ्सयुलभीकरि अ्सवीकृती

आरओए ्बरो्बरचा ्सहभाि  
आणि वराव्सायरक कारया
आपलरा ्सामूकहक परि्सिामधील ववसताि कारते आखण ऑम्बड्समन 
अ्सोम्सएशन (आरओए) ्बिो्बिचरा ्सहभारामाफ्य त ईटनचरा 
ऑम्बड्स कार्य्संघाविािे रा पेशात ्सहायर केले जाते.
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प्रारुप्पक पररस्स्ती
ईटन ऑम्बड्स कारा्यलर तरांचरा ्सरुुवातीपा्सून आजपरांत दिूधवनीविािे 
ककंवा प्रतरषिात 16,000 हून अमधक कम्यचाऱरांना भेटले अ्सनू तरांनी 
जरभिातील वेरवेरळरा कठकाणांविील अनेकववध परिखस्ती ऐकलरा 

एपेक्स पररस्स्ती
रँिक हे ईटनमधील एक आिेखन अमभरंता आहेत. 
रेलरा वरवी, काल्य हे तरांचे वरिष् ्बनले. रँिकचरा 
मते, तरांचरा पूववीचरा वरिष्ांपेषिा काल्य रांचरा 
अपेषिा वेरळरा आहेत आखण अरदी पकहलराच 
कदव्सापा्सनू तरांचे ्सं्बंध तणावपूण्य ्बनले.  रा 
वरवी, रँिकना एपेक्स (““““) चा “2 रुणवत्ा 
दजा्य ममळाला, जराने ते अतरंत कष्टी झाले कािण 
तरांची रापूववीची दजतेवािी नेहमी “3 ककंवा तराहून 
अमधक चांरली अ्ेस. आपली ही दजतेवािी मनिाधाि 
आखण अनरारी वाटली आखण तरांनी आपला वविोध 
काल्यपढेु वरति केला.  रामळेु तरांचरातील तणाव 
आणखीच वाढला. एक तटस् आखण ज्ात 
दृष्टीकोन ममळणरा्साठी आखण आपलरा एपेक्स 
दजा्य्बा्बत पुनवव्यचाि किणराची ववनंती किणरा्साठी 
तरांनी ऑम्बड्सशी ्संपक्य  ्साधला. ऑम्बड्स आखण 
रँिक रांनी “2 रुणवत्ा दजा्यचरा अ्ा्य्बद्दल चचा्य 
केली आखण ऑम्बड्सनी रँिकना ववचािले की, 
तरांचरा षिमतांवि तरांचरा वरवस्ापकांनी तरांना 
“2“ चा दजा्य का कदला आहे, रा्बा्बत ते ्ससुपष्ट 
आहेत का. ते नवहते. 
तरांचरा दजा्य्बा्बतचरा पुनवव्यचािा्बा्बत, ऑम्बड्स-
नी तरांना ्सांमरतले की, पनुवव्यचाि ववनंतीची 
प्रकक्ररा नाही कािण एपेक्स दजतेवािी्साठी इति 
वरवस्ापकांचे मनधा्यिण लारते आखण कवितीर 
सतिाचरा वरवस्ापकांची पिवानरीदेखील.  ऑम्ब-
ड्सविािे रँिकना भववषरावि अमधक केखनरित 
िाहणराचे प्रमशषिण कदले रेले आखण काल्य्बिो्बि 
तरांचे ्सं्बंध ्सधुािणरा्साठी काही ्सकािातमक 
आखण उत्िलषिी माराां्बा्बत तरांनी एकत चचा्य 
केली. रँिकना प्ररती तपा्सणी आखण तरांचे काम 
क्ेस चाल ूआहे रा्बा्बत काल्यना कार वाटते हे 
पाहणरा्साठी काल्य्बिो्बि एक ्बठैक आरोजणे 
ककतपत ्सोमरसकि वाटेल अ्ेस ऑम्बड्सने 
ववचािले.  हा प्रसताव वापरून पाहारला रँिकनी 
्संमती दश्यवली. काही आठवडरांनंति जेवहा ऑम्ब-
ड्सनी तरांचराशी ्संपक्य  ्साधला, तेवहा तरांनी 
्सांमरतले की, तरांचे काल्य्बिो्बिचे ्सं्बंध आदश्य 
न्सले, तिी, ते मनणा्यरकपणे ्सधुािलेले होते. 
रँिकनी मनदतेमशत केले की, तरांचरा षिमतांवि 
काल्यनी 2 चा दजा्य का कदला होता आखण तो दजा्य 
्सधुािणरा्साठी तरांना कार किावे लारेल रावि ते 
अमधक ्ससुपष्ट झाले होते.

कमयाचारी ्सां्बांध
ऑम्बड्स कारा्यलराला एका 12 वरते नोकिीवि 
अ्सणाऱरा कािमेन नावाचरा कािखानरातील 
कम्यचाऱराचा फोन आला. तरांनी तरांचरा आखण 
तरांचरा ्सह-कम्यचाऱरांप्रमत अनादिाने वारणाऱरा, 
शाखबदक रुपाने तरांना नोकऱरा रमावणराववररी 
धमकरा देणाऱरा आखण अ-वराव्सामरक भारा 
वापिणाऱरा कार्य्संघ प्रमखुाकडे ्बोट दाखवले. 
कािमेन रांनी राववररी तरांचरा वरिष्ांशी रापवूवीच 
्संभारण केले होते आखण तरानंति परिखस्ती 
काहीशी ्सधुािलीही होती, पिंत ुआता पनुहा ती 
वाईट वारणूक पूव्यपदावि पितलराचा आिोप तरा 
कितात.  हा ववरर आपलरा वरिष्ां्समोि पनुहा 
आणणरा्स कािमेन उत्सकु न्सलराने तरांनी 
ऑम्बड्सना फोन किणराचे ठिववले.  

ऑम्बड्स कारा्यलराने कािमेनचे मदेु्द ऐकून घेतले 
आखण अनेक परा्यरांवि प्रतरेकाचरा फारदे व 
तोटरां्सह चचा्य केली. ्बदलराचरा भावनेववररी 
काळजीत अ्सलेलरा कािमेननी, तरांचे नाव न घेता 
तरांची ्बा्ब मनुषर्बळ ्सं्साधना्स 
पोहोचववणराववररी ऑम्बड्सना ववचािले. ्बदला 
घेणे ईटनचरा नीमतततवांचरा ववरुद्ध आहे, राचे 
कािमेनना समिण करून कदलरानंति, ऑम्बड्सने 
तरांचरा वतीने मनुषर्बळ ्सं्साधन वरवस्ापकांशी 
्संपक्य  ्साध ूअशी ्संमती कदली. परिणामांमत, 
मनषुर्बळ ्सं्साधन वरवस्ापकांनी रा ्बा्बीची 
शहामनशा करून घेतली आखण कािमेनचे आिोप 
्सुमनख्चत केले.  रानंति, मनषुर्बळ ्सं्साधनाने 
कार्य्संघ प्रमखु आखण ववभार वरिष्, अशा 
दोघांशीही, कार्य्संघ प्रमखुाची भमूमका, तराचरा 
अमधकािाचरा मरा्यदा, आखण अपेखषित वत्यन रांवि 
सपष्टीकिण ममळववणरा्साठी चचा्य केली.  कार्य्संघ 
प्रमखुा्स प्रमशषिण देणरा्स आखण दि मकहनराला 
तराचरा प्ररतीचा अहवाल मनुषर्बळ ्सं्साधना्स 
पुिववणरा्स आखण तरांना ईटन रुमनवहम्स्यटीमधनू 
रोगर ते कार्यषिमता प्रमशषिण घेणरा्स भार 
पाडणरा्स वरिष्ांना ्सांमरतले रेले. कािमेननी हा 
मदु्दा उठववला अ्सलराची माकहती रा ्संपूण्य 
प्रकक्ररेदिमरान कोणा्सही कदली रेली नाही.

आहेत. प्रतरेक करॉल एकमेवाकवितीर अ्सतो, त्ावप काही ववरर 
इतिांहून अमधक ्सव्य्सामानर आहेत. रे्े चाि कालपमनक परिखस्ती 
कदलरा आहेत जरा ्सव्य्सामानर ऑम्बड्स प्रकिणां्सािखरा आहेत.

“ एखादी ्बा्ब पुढे कशी नरावी 
रा्बा्बत अमनख्चती अ्सलरा्स 

“ कंपनीची धोिणे व 
कार्यपधदतीं्सं्बंधी जाणकाि 
अ्सणाऱरा वरतिी्बिो्बि 
रोपनीर आखण नोंदिकहत 
्बोलणरा्साठी 

“ परा्यर शोधून काढून तरांचरा 
मलूरमापना्साठी एका तटस् 
प्रमतकक्ररातमक माधरमाची 
रिज अ्सणे 

“ माकहती वा ्सुसपष्टतेची रिज 
अ्सणे

“ औपचारिक मार्य रापवूवीच 
वापरून पाकहला

“ ऑम्बड्स हे एक 
्सहायरकािी ्सं्साधन आहे  
– आमचरा ्संसकृतीमधील 
एक अ््यपूण्य ्सुिषिाजाल.” 
– ईटन कम्यचािी

“ कार्यषेितीर मदु्ांना वेळेवि 
्सोडववणरात ऑम्बड्स हे  
एक परिणामकािक 
्सवुवधाकाि ठिले आहेत.” 
– ईटन कम्यचािी

“ ऑम्बड्स कारा्यलर हे, 
कम्यचाऱरांकरिता एक चांरले, 
तटस् ्सं्साधन आहे. 
आमचरा ्सुखस्तीमधरे ते 
भार घेतात आखण आमचरा 
ववश्ा्साची पातळी रामुळे 
उंचावली आहे.” 
– ईटन कम्यचािी

ऑम्बड्स आपली परिखस्ती ऐकून 
घेतील आखण ती अमधक पूण्यतः 
्समजनू घेणरा्साठी चौकशी कितील. 
मर आपण आखण ऑम्बड्स ममळून 
उमचत परा्यरांची एक ्सूमच तराि 
किाल. आपण तरानंति ममळून, 
प्रतरेक परा्यराचे फारदे व तोटे रांवि 
चचा्य किाल. परा्यरांचरा प्रकािांमधरे 
्समावेर होतो: एखाद्ा द्ुसऱरा 
्सं्साधनाकडे क्ेस जावे,  ्समसरा 
्सोडववणरा्स ्सहायर किणािी माकहती 
ममळववणे, ऑम्बड्सना एखाद्ा 
औपचारिक वाकहनीतील कोणाशी तिी 
्बोलावरा्स लावणे, अ्वा इति 
प्रकािची कृती किणे रां्बा्बत 
ऑम्बड्सकडून प्रमशषिण ममळवणे. 
आपणा्साठी कोणता परा्यर ्सववोत्म 
आहे हे आपण ठिववता, ऑम्बड्स 
नाही.

ऑम्बड्सशी ्संपक्य  ्साधलरा्स 
मी कार अपेषिा करू शकेन?

कम्यचािी ऑम्बड्स 
कारा्यलराशी ्संपक्य  का 
्साधतात?
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नीयतमते्तची दप्वधा
ईटनमधील ममशेल नावाचरा एका नवीन कािखाना 
वरवस्ापकाचरा नेततृ्तवाखालील एका ववभारामधरे 
प्रशा्सकीर ्सहायरक महणनू ्सािाने नोकिी 
सवीकािली. आपलरा लहान कार्यकालामधरे, 
ममशेलने अ्सामानर परिणाम ्साधर केले होते 
आखण ्सहकािी आखण वरिष् वरवस्ापनामधरे 
मतचराकडे अतरंत आदिाने पाकहले जारचे.

आपला माम्सक खचा्यचा अहवाल ्संकमलत 
किणरा्साठी ्सािाकडे ममशेलने पावतरा कदलरा 
होतरा. रापूववी ्सािाने इति कोणा्साठीही खचा्यचे 
अहवाल तराि केले नवहते, पिंत ुएका पावतीतील 
रोष्ट कंपनी खचा्यत रणली जाऊ शकत नाही अ्ेस 
मतला वाटले. ्सािा असवस् झाली आखण मतला 
ममशेलकडे, आखण खा्सकरून तो खच्य वधैर 
अ्सलरा्स, तरांचे कार्य्सं्बंध धोकरात पडणराचरा 
भीतीपोटी, जारचे नवहते. 

्सािाने ऑम्बड्सशी रोपनीर ्संभारण किारचे 
ठिवले. तरांनी दोघांनी ममळून, परिखस्तीचा, 
खचा्यचरा धोिणाचा, आखण , जारमतक नीमतमत्ा 
आखण अनपुालनाशी ्संपक्य  ्साधणरा्सकहत अनेक 
परा्यरांचरा फारदे व तोटरांचा आढावा घेतला. 
ऑम्बड्सनी मतला खाती कदली की, मतला हवे ति 
मतची ओळख देणराची नीमतमते्ला आवशरकता 
भा्सणाि नाही. ऑम्बड्स्बिो्बिचरा रा 
्संभारणानंति, ्सािाला लषिात आले की, तो खच्य 
्सीमािेरेविील अ्सनू, मतचरा सवतःचरा 
मनःशांती्साठी मतने नीमतमत्ा ्सहायर कषिा्स फोन 
करून तरांचे अ््यववविण घरावे. ्सािाचरा फोनचरा 
परिणाम महणून, नीमतमत्ा कारा्यलराने मतचरा 
अहवालाविील खचा्यचा तपा्स केलेलरा ववभारीर 
मनरंतकाशी ्संपक्य  ्साधला आखण मनण्यर घेतला 
की, तो खच्य खिोखिीच वैध आखण ईटनचरा 
धोिणानु्सािच होता. ्सािाचरा पढुील ्संपका्यदिमरान 
हे मतला कळववले रेले. मतने नीमतमत्ा 
अमधकाऱराचे, तराचरा ्सहायरा्साठी, मतचरा कविधा 
मनखस्तीमधनू ्बाहेि रेणरात आखण मतची 
मनःशांती पित आणणरातील तराचरा मदती्साठी 
आभाि मानले.

ओवहरटाइमचा ताि
ऑम्बड्स कारा्यलराला एका 12 वरते नोकिीवि 
आपलरा कािखानरात आवशरक अ्सणाऱरा 
ओवहिटाइम कामाचरा प्रमाणा्संदभा्यत तामनराने 
ऑम्बड्स कारा्यलराशी ्संपक्य  ्साधला. रेले अनेक 
मकहने अनेक कम्यचािी आठवडराचे ्सातही कदव्स 
कामावि रेत अ्सलराचे मतने ऑम्बड्सना 
्सांमरतले. मतचे ्बिेच्ेस ्सहकािी ते ्कलेले 
अ्सणरा्बद्दल, त्ेसच घिचरांना वेळ देऊ न 
शकणरा्बद्दल ्बोलत होते.  तामनराने ्सांमरतले 
की, अनेकदा ्सोमवािी तरांना पिेु्ेस कामच न्सते 
कािण माल वेळेवि ्संपाकदत केलेला न्सतो ककंवा 
आठवडराचरा शेवटी ्संपलेला अ्सतो. तामनरा 
आपलरा वरिष्ांशी रा ्बा्बीं्बद्दल अनेकदा 
्बोलली, पिंत ुमतला ्सांरणरात आले होते की जिी 
रावि ववचाि केला जात अ्सला तिी तरांचराकडे 
मारील ऑड्य्स्य आहेत आखण मशवार कामरािांची 
्संखरा मरा्यकदत आहे. रातून काही द्ुसिा मार्य 
मनघू शकेल का हे पाहणरा्साठी तामनराने 
ऑम्बड्सशी ्संपक्य  ्साधणराचा मनण्यर घेतला.

उपलबध अ्सणाऱरा परा्यरां्बद्दल चचा्य केलरावि, 
तामनराने ऑम्बड्सना तरांचरा कािखानराचरा 
मनषुर्बळ ्सं्साधन वरवस्ापकांशी मतचे नाव न 
उघड किता ्बोलावरा्स ्सांमरतले. ऑम्बड्सनी रा 
्बा्बीवि मनुषर्बळ ्सं्साधन वरवस्ापकांशी चचा्य 
केली, जरांनी कािखानराचरा ्ककत कामांचे व 
अमतरिति कार्यकालाचरा रिजेचे ववविण कदले, 
पिंत ुहे ही मानर केले की, कम्यचाऱरांना कामातनू 
मोकळीक हवीच आखण ते वरिष्ांना रामधरे पनुहा 
लषि घालारला ्सांरतील. मनषुर्बळ ्सं्साधनाने वि 
हे ही ्सांमरतले की, जेवढा जासत वेळ ओवहिटाइम 
ममळेल तेवढा पाकहजे अ्सणािे कम्यचािीदेखील रे्े 
आहेत. दि ्सोमवािी, मनमम्यती काम कोणतराही 
ववलं्बामशवार होणराची मनख्चती किणरादृष्टीने 
माल प्रवाह ्सुिळीत किणरा्साठी रा कािखानराचरा 
कम्यचािी वरा्यने एक कार्य्संघ ्बनववणराचा मनण्यर 
घेतला.  रामशवार अरदी रिजेचा अ्सलेला 
कामाचरा ्सटुटीचा वेळ काढणराचरा माराांवि रा 
कार्य्संघाने चचा्य घेतलरा. 

“ ऑम्बड्स कारा्यलर्बिो्बिचरा 
माझरा पकहलरा अनुभवात, 
तरांनी माझे महणणे ऐकून 
घेतले आखण माझी ्समसरा 
्सोडववणरा्साठी रोगर तरा 
वरतिीकडे मला मार्यदमश्यत 
केले.” 
– ईटन कम्यचािी

“ ऑम्बड्स ्बिो्बिचरा माझरा 
वैरवतिक भेटीमधरे ममळालेले 
मार्यदश्यन, ्सहनशीलता आखण 
वापिलरा रेलेलरा प्रमशषिण 
पद्धतींमधनू मला एक नराराची 
भावना ममळाली आखण 
एकमनष्तेचरा मारा्यने कार्यित 
अ्सणािी प्रणाली मी पाकहली.” 
– ईटन कम्यचािी

“ ऑम्बड्स कारा्यलराचरा माधरमातनू 
मी, ्बदला घेतला जाणराचरा 
भीतीमशवार माझरा ्समसरांवि ्बोल ू
शकतो. तरांचराशी ्संपक्य  ्साधणे ्सोपे 
होते आखण मला पढेु जाणरात तरांनी 
मदत केली.” 
– ईटन कम्यचािी

ऑम्बड्स हे रा ्संस्ेचे 
वेतन्बद्ध कम्यचािी आहेत, 
ति मर ते तटस् आखण 
रोपनीर िाहतील, हे क्ेस?

12 वराांहून अमधक काळापवूवी 
जेवहा ईटननी ऑम्बड्स 
कारा्यलराची ्सरुुवात केली तेवहा 
ववशेरतवाने ते, कम्यचाऱरांना 
तरांचरा ्समसरांववररी आवाज 
उठवणरा्साठी आखण तरा 
हाताळणरा्साठी एक ्सुिखषित 
आखण रोपनीर स्ान देणरा्साठी, 
मनमा्यण केले रेले होते. 
रोपनीरतेशी अ्सलेली 
वचन्बद्धता जि ऑम्बड्स 
कारा्यलरा्स पणू्य किता रेत 
न्ेसल, ति ईटन आखण तरांचे 
कम्यचािी रां्साठी तराचरा 
अखसततवाचीच रिज नाही. आमही 
तटस् आहोत, आमही ना 
वरवस्ापनात आहोत ना 
कोणतराही वराव्सामरक 
प्रचालनाचा भार आहोत आखण 
तरामळेु परिणामतः कोणतराही 
मनकालामधरे मनःपषिपातामशवार 
आमचा कोणतराही प्रकािचा सवा््य 
नाही.

रा कारा्यलराचा वापि 
कोण करू शकते?

्सव्य ववद्मान आखण पूववीचे 
कम्यचािी, मनवतृ्, कंताटदाि, 
अस्ारी, अकखसमतता आखण 
अध्यवेळ कम्यचािी आखण आभरंति 
हे ्सव्यजण हे कारा्यलर कोणतराही 
कामाशी ्सं्बंमधत ्समसरा ककंवा 
प्रश्ा्बा्बत चचा्य किणरा्साठी 
वापरू शकतात.
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िोपनीर 
्सहायराची अपेषिा किणाऱरा ्सवाांशी झालेलरा ्सव्य 
्संपक्य  प्रकािां्स ऑम्बड्समनविािे काटेकोिपणे रुप्त 
िाखले जाते आखण तशी पिवानरी ममळालरामशवार 
रोपनीर ्संपका्य्स उघड केले जात नाही. केवळ रंभीि 
हानी वा आपत्ीचा ्संभावर धोका अ्सणराचे 
जाणवलरा्स रा रोपनीरतेचरा ववशेरामधकािा्स 
अपवाद होऊ शकतो.

्सवतांरि 
ऑम्बड्समन हे ्संघटनेअतंर्यत शकर तेवढरा ्सववोचच 
परिमाणात ्बांधणी, कार्य आखण सवरूपात सवतंत आहे.

तट्स्
ऑम्बड्समन हे अ्संलगन आखण मनषपषि िाहातात. 
पिसपि कहत्संघर्य मनमा्यण होऊ शकेल अशा प्रकािचरा 
कोणतराही परिखस्तीमधरे ऑम्बड्समन ्समाववष्ट 
होत नाही.

अनौपचाररक
मनदश्यना्स आणलरा रेलेलरा प्रकिणांशी मनरडीत 
कोणतराही औपचारिक अमधमनण्यरषिम वा प्रशा्सनीर 
प्रकक्ररेमधरे, एक अनौपचारिक ्सं्साधन रा नातराने, 
ऑम्बड्समन ्सहभारी होत नाही. ऑम्बड्सशी ्संपक्य  
किणे महणजे ्संस्ेला नोकट्स अ्ेस मानले जात नाही.

आरओएचरा नीमतमत्ा ्संकहता आखण आचिण 
मानकां्बा्बत अमधक जाणून घेणरा्साठी, 
“““.“““““““““““““““““.“““ रे्े भेट द्ा.

ऑम्बड्स कारया्सांघ
डावीकडून, ्सोकफरा कराओ, षेितीर ऑम्बड्स, अमशरा प्रशांत; टेिी ्बदूिो, षेितीर 
ऑम्बड्स, उत्ि अमेरिका; जेनेट करिपॅिी, षेितीर ऑम्बड्स, ्संरुति दखषिण 
अमेरिका आखण कॅरिव्बरन; आरलीन बरुटेनसकी, ्संचालक; कक्रसटल ्बाि, 
ऑम्बड्स ्सहरोरी; आखण देवरानी म्संर, षेितीर ऑम्बड, भाित, दखषिणपवू्य 
अमशरा, मधर पूव्य, अकरिका आखण तकु्य स्ान.

आरओए आचरि मानके
आतंििाष्टीर ऑम्बड्समन ्सममतीचे (आरओए) ईटन एक 
्सक्रीर ्सदसर आहेत. ईटन कम्यचाऱरां्साठी एक सवतंत 
्सं्साधन महणनू आपण आरओएची ्संघटनातमक 
ऑम्बड्सची आचिण मानके पाळतो.



कारया्स्ळावरील  
्सम्सराांवर मदत शमळवा.
्सलला ववचािणरा्स, अडचणी नोंदववणरा्स आखण कामाचरा कठकाणचरा ्बा्बी ्सं्बोमधत किणरा्साठी चाि मार्य.

िोपनीर आणि यनःशयुलक क्रमाांक
्सुिखषित व ईटनचरा दिूधवनी वाकहनरांपा्सनू ववलर. आमचराशी ्संपक्य  ्साधणरा्साठी, टोल-रिी (मनःशलुक) 
क्रमांक, ककंवा एटी अडँ टी अक्ेस्स कोड + मनःशलुक क्रमांक कफिवा.

अजजेनटीना
0-800-288-5288 + 866-296-6283
ऑ्सटे्शलरा
1800-755-056
कॅनडा
1-866-296-6283
ब्ाणिल
0800-8888-288 + 866-296-6283
गचली
800-360-312 + 866-296-6283
कोलांत््बरा
01-800-911+0010 + 866-296-6283
को्सटा रीका
0-800-011-4114 + 866-296-6283
गचनी महादवीप
8008-2008-91 (लँडलाइन)  
4008-2008-91 (मो्बाईल क्रमांक)

डॉशमयनकन ररपसबलक
1-866-296-6283
हाँिकाँि
800-968-331

भारत
1800-200-3866
आररलांड
1800-946-348 
इांडोनेशशरा
007-803-321-8017
जपान
0034-800-10-0485  
मलेशशरा
1800-81-6205
मेसक्सको
01-800-112-2020 + 866-296-6283
नरूिीलांड
0800-990-074
फ्िशलपीन्स
1800-1110-1846 
परोततो रीक
1-866-296-6283
्सौदी अरेत््बरा
800-814-2820 
(ए्सटी्सी खस्ि आखण मो्बाइल नेटवक्स्य)
800-850-0205 
(मोव्बमलटी मो्बाइल, झेन मो्बाइल आखण 
अ्ी्ब नेटवक्य )

श्सांिापूर
800-321-1121
दक्कि अफ्रिका
0800-99-9983 
दक्कि कोरररा
080-520-0786 
स्सविललंड
0800-835575
तवैान
0800-088-658
्ारलांड
001- 800-32-029
तयुकया ्स्ान
00-800-1420-78374 (लँडलाइन वापिकतते)
+90 212 331 4650 (स्ामनक दिूधवनी)
रूएई
8000-3570-2896 
रयुनारटेड फ्कां िडम
0808-234-5918
अमेररका
866-296-6283
वेनेझरयुएला 
0-800-552-6288 + 866-296-6283

अमधक माकहती्साठी, आमहाला “““.
“““““.“““/““““““ रे्े भेटा ककंवा 
““““““@“““““.“““ वि ईमेल किा
www.eaton.com/ombuds
ऑम्बड्स कारा्यलराशी ्संपक्य  महणजे 
ईटनला नोकट्स अ्ेस मानले जात नाही.

आपलरा 
वरव्स्ापकाांशी 
्सांवाद ्साधा

मनयुषर्बळ 
्सां्साधना्स प्वचारा

नीयतमत्ता 
प्वभािाशी ्सांपकया  
्साधा

ऑम्बड्सना  
प्वचारा

आपलरा कामाचरा 
ज्बा्बदाऱरा आखण ्ुसिषिा, 
काममरिी आढावे, मो्बदला, 
ककंवा ्ळवणकू रां्सािखरा 
आपलरा दैनंकदन 
्बा्बीं्सं्बंधात ते आपलरा 
्सवा्यमधक परिचराचे आहेत.

आपले वरवस्ापक आपले 
्सहायर किणरा्स अ्सम््य 
अ्सलरा्स ककंवा आपणा्स 
्संधी, प्रोत्साहने, लाभ 
रां्संदभा्यत काही प्रश् 
अ्सलरा्स मनुषर्बळ 
्सं्साधन ववभाराशी ्संपक्य  
्साधा.

लाच-लचुपत, चोिी ककंवा 
पिसपि कहत-्संघर्य 
रां्सािखरा कारदेशीि वा 
नीमतमते््सं्बंधीचरा 
्समसरांची नोंद किणरा्साठी 
ककंवा चचा्य किणरा्साठी. 
आपलरा देशा्साठी 
अ्सलेलरा दिूधवनी ्सूचना 
JOE विील जारमतक 
नीमतमत्ा आखण अनुपालन 
्संकेतस्ळावि आढळतील.

कामाचरा कठकाणाशी 
्सं्बंमधत अ्सणािी ्बा्ब कशी 
्ेडावी ककंवा एखादी 
्समसरा कशी ्सोडवावी 
राववररी एखाद्ा तटस् 
ऑम्बड्सप्स्यनशी 
रोपनीरतेने ्बोला. 
्सुिखषित व ईटनचरा 
दिूधवनी वाकहनरांपा्सनू 
ववलर




