
याच PेEU ????उ�र दणेार काय

काही �दवसापंासनू SOCIAL MEDIA PEUवर �या क�र समथ�काना �वत:�या UNION चा
मा�यता�ा�त कालावधी काय? ,हा �� �वचारला जात होता परतं एुकाही सद�यान �ेयाच उे�र �दल नेाही क�
हतेपुवू�क दणे टेाळल केाही कळत नाही. �याच उे�र माहीत असत तेर कम�चारी सघंटना ग�प का ? याची
सगळ� उ�र �यानंा आपोआप �मळाली असती. पण �यासाठ� �नयमाचंी आ�ण �याचं अेवलोकन कर�याची
�मता असती तर अस बेाळबोध �� �वचारल गेले नेसत.े

R&P 1995 ला PEU UNIONमा�यता�ा�त होती. �यावळे� असल�ेया �व�ान न�े�ृवान DेRILLING
म�य IेTI INDUCTION RIGMAN(D) JT(D) A-3 NON DRILLINGची पो�ट �हणज आेताची आ�ण
म�य IेTI INDUCTION POST AT(P) A-2ची वर �ज हूोत होती.

PEU R&P 1995ने म�य बेदल करताना DRILLING ITI INDUCTION POSTम�ये ची
ASST.RIGMAN (D) A-2 POST NON DRILLING JR�हणज आेजची आ�ण म�ये .ASST
TECHNICIAN (P) A1आज�या पो�टवर �ज हूोऊ लागल.े �यामळु नेवो�दत ITI QUALIFICATION
असल�ेया कामगाराचं 3े वष� माग JेOINING क�न नकुसान केल वे RIGMAN 6 .चेवष�नकुसान झाले

सन 1998 साली कोट�-कचरेी�या मा�यमातनू �नण�य �मळवनू �थम �नवडणकू लढवनू कम�चारी सघंटना
मा�यता�ा�त झाली.आप�या काय�कालात कम�चारी सघंटनने HेISTORICAL PAY REVISION केल.े
ONGC OFFICERमधील �या आधारावर कामगाराचं PेAY REVISION जा�त क�न घतेल.े�यामळुे
1997 �या PAY REVISION म�य,े 1996 अगोदर �ज झूाल�ेया ऑ�फसर व कामगारा�ंया वतेन �णेीत
असललेी तफावत �र कर�यात जाणीव पवू�क �य�न केल गेले .े

�या नतंर झाल�ेया �नवडणकु�त 2001 2009 octoberते पय�त स�ा PEU �या हाती गलेी, हे
कामगारासंाठ� �कती �द�वी होत केाही �दवसातच �नदश�नास आल.े या कलावधीत आधी केल�ेया चकुाचंा
उलगडा झाला नाही क�, ,नवोद�त कामगारा�ंया आय�ुयाची वाट लावनू �याचंी मजा घ�ेयाची हौस �हणनू
2004 साली PEU MOU 2004�याकाळात नावाच आेसड ओूढल.े उ�च �श��त नवो�दत कामगार अ�यतं
कमी वतेन �णेी उपल�ध क�न द�ेयाचा मान PEU तो�यात �मरवत होती. �यावळे� �र��ीन �ेवचारपवू�क हा
�नण�य घतेला असता तर आज त�डघशी पड�याची पाळ� आली नसती. �ाचा PEU ला �वसर पडला क�
काय?

PEU MOU 2न केेल�ेया 004 म�य DेRILLING NONआ�ण -DRILLING DISCIPLINEदो�ही
ची INDUCTION POST पवू� दोन �वत�ं हो�या �या �यानंी �पातं�रत क�न A1 LEVEL वर आण�यात
आल.े

�यामळु DेRILLING PROMOTIONम�य केाम करत असल�ेया कम�चा�याचंा कालावधी 12 वष�
व�न 24 वष� झाला होता. व NON DRILLING PROMOTIONम�य केाम करत असल�ेया कम�चा�याचंा
कालावधी 21 वष� व�न 24 .वष� झाला JE LEVEL �णेी म�य केाम करत असलेया कम�चा�याचंा
PROMOTION कालावधी 4 18 ..वष� व�न वष� झाला

आज MOU 2004 REVISE DRILLING DISCIPLINE PROMOTIONकरताना चा कालावधी
24 18व�न वष� व NON DRILLING म�य 2े4 21 .व�न वष� होणार आह आे�ण A-2 LEVEL �णेी
म�य केाम करत असल�ेया कम�चा�याचंा PROMOTION कालावधी 18 12 .वष� व�न वष� होत आहे



1997 ला PAY ANOMALY म�य नेकुसान झाल हे �ेात असताना 2002 म�य PेERK REVISION
करताना भरपाई का करता आली नाही ??

2007 PEU RECOGNIZE UNION TERM .साली ने चा सपंवला होता पढु हेरणार क� काय �ा
�भतीन �ेा वष� �माण �ेया वळे� ही TENURE BASE DIRECT EMPLOYEEव ना मतदाना पासनू
व�ंचत ठेव�यासाठ�. COURT म�य धेाव घतेली होती. मो�ा �शक�थीन �ेनवडणकुा पारपड�या पण
मतप�ेा आ�ण �नकाल गलुद��यात होत.े COURT TENURE BASE DIRECT�या �नकालाने आ�ण
EMPLOYEE . 2009�या मातानंा वधैता �दली ऑ�टोबर पासनू आज पय�त कम�चारीसघंटना दोन स�
स�ते आह.े .�तस�या स�ातही �वजयी हो�याचा आ�हाला पणू� �व�ास आहे

2007 च PेAY REVISION 2010 ला कम�चारी सघंटन ने पेा�रत केल.े PERKसाठ� इतर REGION
�या काही उतावीळ RECOGNIZE UNION सहया कर�यास तयार असताना दखेील 47% PERK चा
आ�ह ध�न चागंल PेAY REVISION केल.े पाठोपाठ WHITE GOODS, MOBILE, LAPTOP आ�ण
इ�र गो�ी कम�चा�यासंाठ� लाग कूे�यात.

ह सेगळ केरत असताना कामगाराचंा �वकास कर�यासाठ� �व�श� ���या बधंनकारक असतात.
माग�या फ� कम�चा�याचंा �हता�या अस�या तरी �व�थान �या सहजासहजी मा�य करीत नाही.�यासाठ�
सघंष� करावा लागतो व सघंष� फ� कम�चारी सघंटनाच क� शकत.े

आज�या प�र��थतीत नवो�दत कम�चाराचं नेकुसान पणू� पण भे�न �नघणार नाही, तरी जा�तीत जा�त
भरपाई कर�यासाठ� MOU 2004 REVISE हो�या�या अतंीम ट�यात आह.े �या ब�ल खरीखरुी मा�हती
आ�ही �सारीत केललेी आह.े

A1/A2 OFFICER�ा �णेी मधील उ�च �श��त कम�चा�यानंा �णेी म�य �ेनय�ु� हो�यासाठ� �क�वा
राखीव जागा ठेव�याची मागणी कर�यात यते आह.े

कळ�व�यास आनदं होत आह के� यावळे� स�ुा कम�चा�यानंा PAY REVISION चा भरघोस फायदा
�हावा �ा साठ� कम�चारी सघंटना बाधंील आह.े

सदर प�कातनू कम�चारी सघंटना कामगार �वरोधी असचू शकत नाही ह आेप�या सवा�ना कळले
असलेच.

मदुदयाव�न गो� �लहा अस आेपणास शाळते �शक�वल जेात आेपली तथाक�थत�गती दाखव�यासाठ�
��ाव�न इ�तहास सागंा अस आे�हान �द�यान केम�चारी सघंटना ग�प का ? याच उे�र दते आहोत.
इ�तहासातनू आपली उ�र शेोधताना PEU ला काही अडचण यणेार नाही इतके प�रप�व असाल अशीआ�ही
आशा बाळगतो.

जय �ह�द !! जय महारा� !!
कम�चारी सघंटन लेा भरगोस मतान �ेवजय करा .

आपली �वजयी �नशाणी


