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निनांक : ७/६/२०१८ 

 

कर्मचारी संघटनचेी वचन पूती   

1)  कर्मचारी संघटनेचे सरचचटणीस श्री. प्रदीप र्येकर हे ओएनजीसी PRBS Trust वर अनेक वरे्ष र्ान् यता 

प्राप् त यनचनयनचे सरचचटणीस म् हणनन कायमरत हतते. PRBS Trust अचिक सशक् तपणे कायमरत 

रहाण् यासा ी ओएनजीसी  यव्  ापनाोरतोर वारंवार चचाम करुन ओएनजीसी कडन न सतळाशे स वीस 

करतड रू. अननदान रं्जनर करुन PRBS Trust आच मक दृष् टया सक्षर् करण् यात आ ा.   

2)  ओएनजीसी र्ध् ये फक् त 15 वर्षामपेक्षा अचिक सेवा चशल् क असे  अशा कर्मचार् या ाच PRBS यतजनेचा 

 ाभ चर्ळत हतता. यात ोद  करून Tenure चकंवा Direct एम् प्  ॉइजमजर्िी  कर्मचारी ओएनजीसी या 

सेवेत कायर्् वरुपी ााल् यानंतर  यांचा 15 वर्षामपेक्षा कर्ी का ाविी हतता त यांना देखी  PRBS 

यतजनेचा  ाभ चर्ळवनन देण् यात यश् वी.  

3)  टॉपर्न भरतीसा ी  यव्  ापनाशी वारंवार परव् यवहार करुन सचर्ती ग ीत करुन त यासंदभामत 

 यव्  ापनास प्र् ताव देण् यात आ ा  त याच दरम् यान  यव्  ापनाने अ ाऊन्स म्हणनन चद े ी तनटपनंजी 

रक् कर् नाकारण् यात आ ी.  यासंदभामती   टॉपर्न कचर्टीचा अहवा  रे्हसाना ये े ाा ेल् या चर्टगमगर्ध् ये 

अंचतर् टप् प् यात आणनन  यव्  ापनास सादर करण् यात आ ा.  

4)  Webice र्ध् ये ओ हरटामर् भरताना जाचक अस े ी C/OFF चर्ळणार नाही चह अट रद्द करुन ओ हरटामर् 

व C/OFF असे दतन्ही  ाभ चर्ळवण् यात यश.   

5)  हे ीोेस ये नन ऑफशतअर ा जाणार् या कर्मचार् यांसा ी हे ीोेस ये े ोॅग्ज  ेवण् यासा ी रॅक् स ोनचवण् यात 

आ े तसेच ते े ररक्रीएशन रुम् सची  यव्  ा करुन कॅरर्, ोनध् दीोळ, ोॅडचरं्टन,  हॉ ीोॉ  या खेळांची 

 यव्  ा करण् यात आ ी.   

6)  चनगनमतवणनकीसंदभामत यननीयन तफे चनदशमने करण् यात आ ी  तसेच त या संदभामत श्री. तपनसेन, MP CITU 

तसेच श्री. अचन  देसाम, MP  चशवसेना यां या सर्वेत चशष् टरं्डळाने पे्तच यर् रं्रव्ी र्ा.श्री. िरे्द्र प्रिान 

यांची भेट घेऊन चवरति दशमचव ा.    

7)  MOU 2004  या अन् याया चवरतिात कर्मचारी संघटना तयावेळी सत तेत नसताना देखी  सन 2008 र्ध् ये 

रॅ्नेजर्ेंट ा परव् देवनन या अन् याया चवरुध् द आवाज ठ चव ा. त याचप्रर्ाणे सत तेत आल् यावर प्रत येक JCM  

र्ध् ये MOU 2004 र्ध् ये ाा े ा अन् याय रॅ्नेजर्ेंट ा पटवनन देत MOU Review कचर्टी ोनचवण् यात 

यश् वी.  आज कचर्टी अंतीर् चनणामयक च् तीर्ध् ये असनन याचा  ाभ ए-1 व ए-2 शे्रणीती  सनर्ारे साडेसहा 

हजारपेक्षा अचिक कार्गारांना चर्ळणार आहे.  

8)  ऑफशतअरर्िी  कर्मचार् यांना कॅटररंगसेवा चह सवत्त तर् चर्ळावी यासा ी Catering Contract र्िी  

प्रत येक खायपदपदा ामचे Specification  व Standard वाढवनन बॅ्रन् डेड व् तनंचा सर्ावेश करण् यात  आ ा.    

त याचप्रर्ाणे  कॅटरगमग या  सटीफीकेटवर  यननीयनामज  कॅटेगरी या  कर्मचार् यांची सही ोंिनकारक के ी. 

9)  ऑफशतरअर्िी  कर्मचार् यांचे जर्ा ाा े े C/OFF  हे तीन र्चहन् यात घेण् याोाोत अस े ा रॅ्नेजर्ेंटचा 

चनणमय हा कार्गार काययपदाचवरतिात असल् यार्नळे सदर C/OFF  हे EL र्ध् ये Convert करण् याोाोत 

कर्मचारी संघटनेने के े ी र्ागणी रॅ्नेजर्ेंटने तत वत: र्ान् य के े ी असनन ऑफशतअरर्िी  

कर्मचार् यांचे जर्ा अस ेल्या C/OFF चा तपशी  घेण् यासा ी सवम चवभागा या HR Incharge  ा चनदेश 

देण् यात आ े आहेत.  



10)  SBT र्नळे ऑफशतअरर्िी  कर्मचार् यांना चवर्ाना या चतकीट आरक्षणासा ी गसरसतय हतत हतती.  याोाोत 

 यव्  ापनेशी सातत याने परव् यवहार करुन तसेच ोस का घेवनन आरक्षण प्रचक्रयेत सन भता आण ी.  

11)  संपनणम ऑफशतअरर्िी  कर्मचार् यांची रे्चडक  चो े चह पास हतण् यास चव ंो हतत हतता.  सदर गसरसतय दनर 

करण् यासा ी ऑफशतअरर्िी  कंरव्ाटी वसयपदचकय अचिकार् यांना चो े पास करण् याचा अचिकार चर्ळवनन 

चदल् यार्नळे ऑफशतअरर्िी  कर्मचार् यांची रे्चडक  चो े  वकर पास हतणे शक् य ाा े े आहे.  

12)  ऑफशतअरर्ध् ये सवम ररग व प्  ेटफार्मवर आपत का ीन वसयपदचकय सेवेसा ी अत याव यक वसयपदकीय सािन 

सार्नग्री ठप ब् ि करुन देण् यात आ ी.  

13)  Tenure ोेस कर्मचार् यांना र्नंोमोाहेरी  ररग् जवर जाण् याकरीता Air fare तसेच ठत तर् हॉटे ची तसेच CPP 

सनचविा करुन देण् यात यश् वी.  

14)  र्ागी  चनवडणनकीर्ध् ये Tenure Base कर्मचा-यांना र्तदानाचा अचिकार चर्ळन  नये यासा ी याोाोत PEU  

कतटामर्ध् ये गे ी असता कर्मचारी संघटना या चनणमया या चवरतिात कतटामत जावनन या चनणमया ा आ हान 

देत Tenure कर्मचार् यांना र्तदानाचा अचिकार चर्ळवनन चद ा.  

15) र्नंोम र्िनन इजम् टकत् ट ये े डयनटीसा ी जाणा-या कर्मचार् यांसा ी एअरपतटमशी सं ग् न अस ेल् या सनचविा 

ठप ब् ि करुन देण् यात आल्या. तसेच ठत कृष् ट दजाम या हॉटे ची सव त प्राप् त करुन देण् यात यश् वी.  

16)  ऑफशतअरर्िी  कर्मचार् यांचा प्र ंोीत ओ हरटाइजमर् तसेच 12 तासापेक्षा अचिक ओ हरटामर्सा ी 

C/OFF रं्जनर करुन घेण् यात यश् वी.  

17)  HBA या यतजनेअंतगमत चर्ळणार् या रकरे्ची कर्ा  र्यामदा 35  ाखापयमत वाढचवण् यात आ ी.   

18)  ओएनजीसीर्िी  पाच वरे्ष पनणम हतण्याआिी HBA  घेणार् या कर्मचार् यांना Bridge loan ची सव त ठप ब् ि 

करुन देण् यात यश् वी.  

19) अयपदयावत वसयपदचकय सतयीनी सनसज अस े े "ग्  तो " हे नार्ांकीत हॉ् पीट  ओएनजीसी या पॅने वर 

आणण् यात यश् वी ाा े असनन नाचशक व़ इजमतर शहराती  रुग् णा ये पॅने वर घेण् याकरीता सातत याने 

रे्चडक  सेक् शनशी परव् यवहार तसेच प्रत यक्ष भेटी घेवनन प्रयत न चा न असनन नाचशक ये ी  अपत त 

हॉ् पीट  पॅने वर घेण् याकरीता अंतीर् टप्प्यात आहे.    

20)  चसक् यनरीटी व फायर सेक् शनर्ध् ये कार् करणार् या कर्मचार् यांना यनचनफॉर्म या  Stitching Charge & fire 

kits  या रकरे्र्ध् ये वाढ करुन देण् यात आ ी.  

21)  Field operator र्िनन ओएनजीस या सेवेत कायर्् वरुपी रुजन ाा े े 19 कर्मचार् यांना  ॅटर  

चशफ्टगमग या र्ाध् यर्ातनन के्रन-ऑपरेटर या पदावर चनयनक् त करण् यात यश् वी तसेच ोंद करण् यात 

आ े ा के्रन ऑपरेशन अ ाऊन् स  कोाकीसह परत चा न करण् यात आ ा.  सवम 19 कर्मचा-यांची 

चसचनअ रॅीटी जॉमचनंग डेट पासनन देण् यात आ ी.  

22)  के्रन ऑपरेटरचे  ायसन् स Renewal करण् यासा ी ् वत: ा खचम करावा  ागत हतता, तत  ांोवनन सदर 

 ायसन् स RTI पनवे  या र्ाध् यर्ातनन Renewal  करण् यात यश् वी. 

23)  ऑफशतअरर्िी  कर्मचार् यासा ी  यायार् व इजमनडतअर गेर्सा ी अत यािननीक चवचवि सािने ठप ब् ि 

करुन देण् यात आ ी.  

24)  26 जानेवारी व 15 ऑग् ट  ा चर्ळणारे च्वटसस चॉक ेटसस हे र्नंोमत कायाम यात कार् करणार् या 

कर्मचार् यांनाच  चर्ळत  हतते. त याची कक्षा वाढवनन संपनणम ऑफशतअरर्िी  कर्मचा-यांना सदर सनचविा 

चर्ळवनन चद ी. त याचप्रर्ाणे सदर ् वीटसस चॉक ेटससची चकंर्त 35/- रुपयावरुन 150/- रुपयापयमत 

वाढचवण् यात आ ी.  

25)  Data Card  सव त चतन म शे्रणीती  कर्मचा-यापयमत चर्ळवनन देण् यात यश् वी.  



26)  LapTop Class-III आचण Class IV र्िी  सवम कर्मचार् यांना चर्ळवनन चद ा. Class-IV पयंत या 

कर्मचार् यांना LapTop ची सनचविा इजमतर PSU  या तन नेत केवळ ओएनजीसी र्ध् येच आहे.  त याचप्रर्ाणे 

LapTop  या अॅड हान् स या रकरे्त वाढ करुन चार वर्षामचा का ाविी हा कर्ी करुन 3 वर्षाम ा॔वर 

आणण् यात आ ा आहे.   

27)  र्तोाम ची सनचविा Class III व Class IV पयंत सवम कर्मचार् यांना चर्ळवनन देण् यात आ ी आचण  त याचप्रर्ाणे 

र्तोाम  या रकरे्त वाढ करुन त याचाही का ाविी कर्ी के ा.  

28)  कर्मचारी व त यां या पररवाराकररता चष्म्यासा ी चर्ळणार् या रकरे्त वाढ करण् यात आ ी.  

29)  White Goods  या यतजनेअंतगमत चर्ळणार् या रक् करे्त वाढ के ी तसेच वाचर्षमक रे्टनन् स चाजेस 10% 

वरुन 12%  पयंत वाढवनन का ाविी कर्ी करण् यात आ ा.  

30)  CSSS या यतजने अंतगमत चर्ळणार् या ननकसान भरपामची रक् क् र्-  

 30  ाखावरुन  - 45  ाखापयंत  

 45  ाखावरुन  - 60  ाखापयंत  

 60  ाखावरुन  - 75  ाखापयंत   

 चह वाढ कर्मचार् यांचे कतणतेही र्ासीक Contribution न वाढचवता करण् यात यश् वी. 

31)  ऑफशतअरर्िी  कर्मचार् यांसा ी Toiletry kits ची सनचविा चा न करण् यात आ ी.  आज सािारण रु. 1600/- 

पयमत चकंर्तीचे Toiletry kits प्रत येक कर्मचार् यांना चर्ळत आहेत.  

32)  W-7 या कॅटेगीरीती  कर्मचार् यांकररता कारचा CMRE  चह सनचविा देण् यात यश् वी आचण चह सव त फक् त 

ओएनजीसी र्ध् येच ठप ब् ि आहे.  

33)  11 हाम ये ी  कॅन् टीनर्िी  सवम फचनमचरची नचवन खरेदी.  

34)  पनवे  कॅन् टीनसा ी नवीन फचनमचर खरेदी.  

35)  Education loan याची र्यामदा 10/15  ाखावरुन 30  ाखापयंत वाढचवण् यात यश् वी.  

36)  Vehicle Insurance - कर्मचारी वापरत अस ेल् या फतर  ही र वाहना या चवम् या या रक् करे्ची वाढ के ी.  

37)  रे्चडक  चडपेडन् सी कररता आम-वचड  हे कर्मचार् यासतोत रहाणे ोंिनकारक आहे चह अट चशच   के ी.  

38)  आशा चकरण यतजना 31 December, 2007 पनवी सेवाचनवतृ त ाा ेल् या कर्मचार् यांसा ी कायामन्वीत 

करण् यात आ ी. तसेच त या का ाविीत र्तृ ाा ेल् या कार्गारां या पररवारासा ी सनध् दा ही यतजना  ागन 

करण् यात आ ी.  

39)  र्नंोम कायाम यातनन ठरण, न् हावा, पनवे  ये े जाणार् या कर्मचार् यांसा ी ठप ब् ि असणार् या ोससेवेसंोंिी 

रॅ्नेजर्ेंटशी वारंवार चचाम करुन वाताननकन  ीत ोससेवा सनरू करण् याोाोत कारवाम पनणम ाा े ी असनन 

 वकरच सदर सेवा कायामन्वीत करण् यात येत आहे.  

40)  सेवाचनवतृ तीनंतरही चद यांग पाल् यास रे्चडक  सव त कायर् ् वरुपी करुन घेण् यात यश् वी.  

41)  Class III आचण Class IV कर्मचार् यांना हॉ् पीट र्िी  ठपचारासा ी TWIN SHARING ची सनचविा 

चर्ळवनन देण् यात यश् वी.  

42)  'S' Category ती  कर्मचार् यांना हॉ् पीट  या सनचविाोाोत  Twin sharing ऐवजी Single room चर्ळवनन 

देण् यात यश् वी.  

43)  'S' Category ती  कर्मचार् यांची ोंद करण् यात आ े ी Airfare सव त पनन् हा चा न करण् यात यश् वी.  

44)  MSS - र्ररन चसक् यनरीटी सनपरवाइजमजर र्िी  कर्मचार् यांना HRA चा न  करुन चद ा.  



45)  ऑफशतअर वरुन येणार् या कर्मचार् यांना हे ीोेस ते हे ीोेस-गेट शट  सचहमसची सनचविा ठप ब् ि करुन 

देण् यात आ ी.  

46)  सन 1983 पासनन दरवर्षी र्नंोमती  सवम आ्  ापनात रक् तदान चशचोराचे आयतजन करुन ऑ  इंजमचडयातनन 

वसयपदचकय ठपचारासा ी येणार् या ओएनजीसी पररवारासा ी रक् ताची सनचविा ठप ब् ि करुन देण् यात येते.  

या वर्षी 13 चशचोरातनन चवक्रर्ी 1700 रक् ता या ोाटल् या जर्ा करण् यात आल् या.  

47)  र्रा ी भार्षा अंतगमत अर्रा ी भाचर्षकांसा ी र्नंोम चवयपदाचप ार्ाफम त र्रा ी भार्षा प्रर्ाणपरव् पररक्षा यश् वी 

ररत या घेण् यात आ ी.  र्नंोम के्षरव्ातनन 100  कर्मचार् यांनी भाग घेऊन पररक्षा ठत तीणम के ी.  

48)  कार्गारां या क ागनणाना संिी चर्ळावी म् हणनन गेल् या 7 वर्षामपासनन चदवाळी सणात रांगतळी ् पिेचे 

यश् वी आयतजन करण् यात येते.  यावर्षी 250 ् पिमकांनी भाग घेऊन ् पिाम यश् वी के ी.   

49)  ऑफशतअर र्िी  एम् प्  ॉमजसा ी कायाम यीन कार्ासा ी पनवे  ोस ा हे ीोेस ते ग्रीन हामटसस अशी 

 यव्  ा सनरु के ी.  

50)  11 हाम - एनोीपी ग्रीन हाइजमटसस - 11 हाम ोस सनरु करण् यात आ ी.  

51)  WOU Project के्षरव्ाती  कर्मचार् यांसा ी ेर्षिे केचर्् ट कडन न के्रचडट नतटवर चर्ळण् यासा ी कर्मचारी 

संघटना सतत प्रयत न करीत हतती व त याअननसार अल् पाविीतच आपल् या सवांना ेर्षिे आपल् या 

कायाम यात केचर्् ट र्ाफम त ठप ब् ि करुन चद ी जाणार आहेत. त यार्नळे ेर्षिावरी  वार्षीक Income 

Tax आपल् या ा भरावा  ागणार नाही.  चह सनचविा हाचजरा प्रतजेक् ट र्ध् ये  सनरु करण् यास कर्मचारी संघटनेस 

यश आ े आहे.  

52)  कर्मचारी संघटना व ्  ाचनय  तकाचिकार सचर्ती यां या चवयपदर्ाने गेल् या चार वर्षामपासनन "र्रा ी भार्षा 

चदन", गनढी पाढवा व चशवजयंती ठत सवाचे यश् वी आयतजन.  

वरील सवम कायामची पूतमता लप या सवा् या भक्कक्कर् पा ीब्यार्ळेु व एकजुटीर्ळेुच  

कर्मचारी संघटना यशस् वी प  ेक श शकली  े ल  ी प्रार्ान क प  ेनरू्ि करतव व भनव यात सु िा 

जास् तीत जास् त सुनवा ा लप याला ओएनजीसीकडून नर्ळवून िणे्यास  

कर्मचारी संघटना कटीब ि ल े.  

 

कार्गार एकता न ंिाबाि !   कर्मचारी संघटना न ंिाबाि !! 

लपल ेस् न ेांनकत   

 

(प्रकाश िळवी)        (प्रिीप र्यकेर) 

      अध् यक्ष            सरचचटणीस  

‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ÔãâÜã›¶ãñÞããè ãä¶ãÍãã¥ããè - ÖñãäÊã‡ãŠãù¹›À 

 

 
 

ÖñãäÊã‡ãŠãù¹›À ãä¶ãÍãã¥ããèÌãÀ ãäÍã‡ã‹‡ãŠã ½ããÁ¶ã ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ÔãâÜã›¶ãñÔã ãäÌã•ã¾ããè ‡ãŠÀã. 


