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முன்னுகர 

நண்பர்களே, 

எனது பபயர் சியாம் சுந்தர். நான் இந்தியாவில் உள்ே முன்னணி 5 

நிறுவனங்கேில் ஒன்றில் கடந்த 16 ஆண்டுகோக பணிபுரிகிளறன். 

தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் ஏறக்குறறய 20 ஆண்டுகள் 

அனுபவம் ஈட்டியுள்ளேன். அபெரிக்கா, துபாய், லண்டன், 

சுவிட்சர்லாந்து, பதன் ஆப்பிரிக்கா, ெளலசியா ளபான்ற நாடுகேில் பல 

வருடம் ளவறல பசய்த அனுபவம் பபற்று உள்ளேன். 

கடந்த 6 ொதங்கோக தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் அதிக எண்ணிக்றகயில் நடந்து வரும் 

பணிநீக்க நடவடிக்றககறே தடுத்து நிறுத்துவதற்கு பதாழிற்சங்கொக அணிதிரள்வளத ஒளர தீர்வு என்று 

பு.ஜ.பதா.மு – ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவில் ளசர்ந்ளதன். இச்சங்கத்தின் மூலம் தகவல் பதாழில்நுட்பத் 

பதாழிலாேர்களுக்கு உரிய உதவிகறே பசய்வதற்கு பதாடர்ந்து முயற்சி பசய்து வருகிளறாம். தகவல் 

பதாழில்நுட்பத் பதாழிலாேர்கேின் பிரச்சறனகள் பவேி உலகத்திற்கு சரியாக பதரிவதில்றல.  

நாங்கள் நெது சங்க வழக்கறிஞரிடம் தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் அதிகஅேவு பணிநீக்க 

நடவடிக்றக ளெற்பகாள்ேப்படுவறதப் பற்றி ஒரு முறற விவாதித்துக் பகாண்டிருந்ளதாம். அப்ளபாது அவர் 

இது ளபான்ற நடவடிக்றககள் நடப்பதற்கு தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் ெத்தியில் சட்டம் பற்றிய 

புரிதல் குறறபாளட காரணம் என்று கூறினார். ஆறலத் பதாழிலாேர்களும், பிற துறறகேில் பணி புரியும் 

ஊழியர்களும் பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் அவர்கள் ெிகவும் ளகாபம் பகாண்டு தாங்கள் 

இழந்த ளவறலறய திரும்பப் பபற ளபாராடுவார்கள். ஆனால், 40 லட்சத்துக்கும் ளெல் அதிகொன 

ஊழியர்கள் பணிபுரியும் தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய அேளவ சட்டப் 

ளபாராட்டங்கள் நடந்துள்ேன என்றும் குறிப்பிட்டார். 

இதன் பதாடர்ச்சியாக பல ஐ.டி ஊழியர்கேிடம் ளபசி அவர்கள் ஏன் தெது உரிறெகளுக்காக 

ளபாராடுவதில்றல என்ற உண்றெறய கண்டறிய முயன்ளறாம். அவர்கள் ெத்தியில் நிலவும் பின்வரும் 

கருத்துக்கள் காரணொகத்தான் சட்ட ரீதியாக 

தெது உரிறெகளுக்காக ளபாராடுவதில்றல என்று பதரிய வந்தது : 

1. தங்கேது ஆஃபர் பலட்டரில் நிறுவனம் 2 ொத அவகாசம் பகாடுத்து ளவறலறய விட்டு நீக்கலாம் 

என்று குறிப்பிட்டிருப்பறத தாங்களும் ஒத்துக் பகாண்டு றகபயாப்பம் இட்டிருப்பதால் சட்ட ரீதியாக 

ளபாராட முடியாது. 
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2. தகவல் பதாழில்நுட்ப துறறக்கு இந்தியாவின் பதாழிலாேர் சட்டங்கள் பபாருந்தாது. 

3. பதாழிற்சங்கம் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் அனுெதிக்கப்படுவதில்றல. பதாழிற்சங்கம் என்பது 

ஆறலத் பதாழிலாள்களுக்கும் பிற துறறஊழியர்களுக்குொனது ெட்டுளெ.  

4. நிறுவனம் தனது பாலிசிறய (பகாள்றகறய) எப்ளபாது ளவண்டுொனாலும் ொற்றி ஊழியறர எந்த 

ளநரத்திலும் ளவறலறய விட்டு பவேிளயற்றலாம். 

5. நிறுவனத்திற்கு எதிராக ளபாராடினால் நிறுவனம் பபயறர பிோக் லிஸ்ட் பசய்து விடும். அது ளவறு 

எந்த நிறுவனத்திலும் ளவறல ளதட முடியாத நிறலறய ஏற்படுத்தி விடும். 

6. நிறுவனம் பபரிய வழக்கறிஞர் குழுக்கறே பகாண்டது. அதற்கு எதிரான தனி ஒருவனால் ளபாராட 

முடியாது. 

7. நிறுவனத்திற்கு எதிராக ளபாராடினால் ரிலீவிங் பலட்டர் தர ொட்டார்கள்.தங்கள் ளசெநல நிதி (பி.எஃப்), 

கிராசுவிட்டி ளபான்றறவ பறிக்கப்படலாம். 

ஐ.டி ஊழியர்கேின் ஐயங்கறேயும், பயத்றதயும் ளபாக்க ளவண்டும் என்ற ளநாக்கத்தில் ளெளல பசான்ன 

கருத்துக்கேின் பின் இருக்கும் உண்றெறய ளதடிச் பசன்ளறாம். அவற்றற எங்கள் சங்க இறணயதேத்தில் 

(new-democrats.com) ஒரு பதாடர்கட்டுறரயாக பவேியிட்ளடாம். 

ளெளல பசான்ன தவறான கருத்துக்கறே உறடக்கும் இந்த தகவல்களும், அறவ அேிக்கும் 

தன்னம்பிக்றக/சட்ட அறிவும் ஊழியர்கள் தங்கறே ளவறல இழப்பு பநருக்கடியில் இருந்து பாதுகாத்துக் 

பகாள்ே பயன்படும் என்று கருதி இந்த பதாடர்கட்டுறரறய ஒரு ெின்நூலாக பவேியிடுகிளறாம். 

இந்த சிறு நூறல நீங்கள் படித்து பயன் பபறுவளதாடு, உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்து பகாள்ே 

ளவண்டும் என்று பு.ஜ.பதா.மு - ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவு சார்பாக ளகட்டுக் பகாள்கிளறாம். 

                                                               - சியாம் சுந் ர் 
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ப ிப்புகர  

நாம் அறனவரும் இந்த சமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக உறழக்கிளறாம், வாழ்க்றக நடத்துகிளறாம். எனளவ, 
நாம் எதிர்பகாள்ளும் பிரச்சறனகறே எதிர் பகாள்ே தனியாக பசயல்படுவறத  விட ஒரு அறெப்பாக 
இறணந்து கூட்டாக ளபாராடுவளத புத்திசாலித்தனொனது. 

அந்த வறகயில் ஐ.டி/ஐ.டி ளசறவத் துறறயில் பணி புரியும் ஊழியர்கள் இந்திய சட்டங்கள் வழங்கும் 
சங்கம் றவக்கும் உரிறெயின் கீழ் பதாழிற்சங்கொக அணி திரே ளவண்டும். பணி வாழ்வில் நாம் எதிர் 
பகாள்ளும் பிரச்சறனகறே கூட்டு ளபர அடிப்பறடயில் நிறுவனத்துடன் தீர்த்துக் பகாள்ே முன் வர 
ளவண்டும். சங்கொக அணி திரள்வதும் கூட்டு ளபர உரிறெயும் இந்திய அரசியல் அறெப்பு சட்டமும், 
பதாழிலாேர் சட்டங்களும், சர்வளதச உடன்படிக்றககளும் வழங்கும் ஒரு ஜனநாயக உரிறெ. 

அது ெட்டுெின்றி, இந்த ஜனநாயக உரிறெகறேயும், எதிர்காலத்றதயும் பாதிக்கும் வறகயில் அரசு 
பகாண்டு வரும் சட்டங்கறேயும், பகாள்றக ொற்றங்கறேயும் விழிப்பாக கவனித்து கண்காணித்து 
பதாழிலாேர் விளராத ளபாக்குகறே எதிர்த்து முறியடிக்க ளவண்டும். 

ளெலும், விவசாயிகள், பதாழிலாேர்கள், பபண்கள் என்று பல்ளவறு சமூக பிரிவினரின் பிரச்சறனகளும் 
நெது வாழ்ளவாடு பிரிக்க முடியாெல் இறணந்துள்ேன என்பறத உணர்ந்து அத்தறகய 
ளபாராட்டங்கேிலும் நம்றெ இறணத்துக் பகாள்ே முன்வர ளவண்டும். 

பொத்தத்தில், இந்த சமூக கட்டறெப்பில் நாம் எவ்வேவுதான் அதிக சம்பேம் வாங்கினாலும், ஒரு கூலி 
அடிறெயாகத்தான் நாம் நடத்தப்படுகிளறாம். நிறுவனத்துக்கு ளதறவப்படும் வறர பயன்படுத்திக் பகாண்டு 
ளதறவ தீர்ந்தவுடன் குப்றப காகிதொக தூக்கி எறியப்படுகிளறாம் என்பறத புரிந்து பகாள்ே ளவண்டும். 
அவ்வாறு நடத்தப்படுவறத எதிர்த்த ளபாராட்டங்கறே முன் எடுப்பளதாடு, இந்த கூலி 
அடிறெத்தனத்றதளய ஒழித்துக் கட்டி, நெது உறழப்றபயும், திறறெகறேயும் சுதந்திரொக 
பயன்படுத்துவதற்கான சமூக ொற்றத்றத ஏற்படுத்தவும் ளபாராட ளவண்டும். 

அதற்கான முதல் படியாக, பு.ஜ.பதா.மு - ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவின் தறலவர் சியாம் சுந்தர் எழுதிய இந்த 
சிறு ெின்நூல் இருக்கும் என்று கருதுகிளறாம். 

 

ளதாழறெயுடன், 
புதிய ஜனநாயகத் பதாழிலாேர் முன்னணி - ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவு  
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3 முதலாேி பபருசா, பதாழிலாேி பபருசா! 9 

4 எச்.ஆர் அதிகாரிகளே – “திருந்துங்கள்”! 12 

5 ஆன்றசட்டும், அதிக சம்பேமும் பாதுகாப்பா? 16 

6 அப்றரசறல எப்படி கவனொக றகயாே ளவண்டும்? 19 

7 ஐ.டி ஊழியர்களுக்கு பதாழிற்சங்கம் ஏன் ளதறவ? 23 

8 நிர்வாகங்களே ஊழியர்கறே, யூனியறன ஆதரியுங்கள்! 27 

9 ஐ.டி ஆட்குறறப்பு – நாம் அறிவாேிகோ? அப்பாவிகோ? 30 
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1. ஐ.டி துகையில் ஆட்குகைப்பு 

முதலில் இப்ளபாது பணிநீக்கங்கள் எப்படி நடந்து 
வருகின்றன என்பதற்கான ஒரு சான்றற 
பார்ப்ளபாம். இது பதாடர்பான பசய்திகள் சமூக 
வறலத்தேங்கேில் பரவி, ஊடகங்கேிலும் 
விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. 

இந்தியாவின் முன்னணி ஐந்து நிறுவனங்கேில் 
ஒன்றான படக் ெகிந்த்ராவில் ளவறல பசய்பவர் 
சங்கர் (பபயர் ொற்றப்பட்டுள்ேது). 

அவருக்கு அலுவலகத்தின் ெனித வே 
ளெம்பாட்டுத் துறற அதிகாரியிடம் இருந்து ஒரு 
ொறல ளநரத்தில் பதாறலளபசி அறழப்பு 
வந்தது. அதில் அந்த அதிகாரி கீழ்க்கண்ட பசய்திறய கூறுகிறார். 

“நிர்வாகத்தில் பசலவு குறறப்பு நடவடிக்றககள் ளெற்பகாள்ேப்படுகின்றன. அதில் உங்கள் பபயரும் 
உள்ேது. அதனால் உங்கள் பணிறய நீங்கள் இன்று ராஜினாொ பசய்ய ளவண்டும். அவ்வாறு நீங்கள் 
பசய்தீர்கள் ஆனால், உங்களுக்கு பதவி விலகல் சான்றிதழ் நல்ல முறறயில் தரப்படும். நீங்கோக பதவி 
விலகவில்றல என்றால் நிர்வாகம் நாறே உங்கறே பணி நீக்கம் பசய்யும் அப்படி பசய்தால் உங்கோல் 
ளவறு எந்த ளவறலக்கும் பசல்ல முடியாது”. 

சங்கர், எப்படி தன்னால் ஒளர நாேில் ளவறலறய விட்டுச் பசல்ல முடியும்? தனக்குக் குடும்பம், பல 
நிர்வாகக் கடறெகள் இருப்பதாகவும், ஒளர நாேில் ளவறல இழப்பு என்பது பபருெேவு பாதிக்கும் 
என்றும் கூறுகிறார். ளெலும் “இந்த முடிறவ ொற்றுவதற்கு என்னால் ளவறு யாரிடொவது முறறயிட 
முடியுொ?” என்று அந்த ெனித வே அதிகாரியிடம் பரிதாபொகக் ளகட்கிறார். 

“இந்த முடிவானது தறலறெ நிர்வாகிகேிடெிருந்து வருகிறது. அதனால் இந்த முடிறவ ொற்றுவதற்கு 
நிறுவனத்தில் ளவறு யாரிடம் முறறயிட்டாலும் உங்கேது ளகாரிக்றக நிறறளவறாது. அதனால் இன்று 
நாள் முடிவதற்குள் உங்கள் பணி ராஜினாொ கடிதம் பகாடுப்பதுதான் உங்களுக்கு நல்லது” என்று 
ெிரட்டும் பதானியில் கூறுகிறார் அதிகாரி. அதற்கு சங்கர், “இது ெிகவும் துரதிர்ஷ்டவசொனது” என்று 
கூறுகிறார். 

இந்த உறரயாடல் இப்ளபாது தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் என்ன நடக்கிறது என்பதற்கு ஒரு 
பாறனச் ளசாற்றுக்கு ஒரு ளசாறு பதம் ளபான்றதாகும். 

அந்த உறரயாடல் வடீிளயா இளதா (https://www.youtube.com/watch?v=WjQHnMO3_eQ) 

இந்த உறரயாடல் சமூக வறலத்தேங்கேில் பரவியதன் விறேவாக அந்த நிறுவனத்தின் தறலறெ 
நிர்வாகிகள் இது ளபான்று நடந்ததற்கு ென்னிப்பு ளகட்டுக் பகாண்டனர். 

anand mahindra@anandmahindra 
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I want to add my personal apology. Our core value is to preserve the dignity of the individual & we'll ensure this 
does not happen in future https://twitter.com/c_p_gurnani/status/883275712886480896 … 

ஆனால், இது ளபால் ஊழியர்கள் பணிறய ராஜினாொ பசய்யும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுவது அறனத்து 
தகவல் பதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கேில் நடந்து பகாண்டுதான் இருக்கிறது. 

ஐ.டி துகை வவகல இழப்பின் விகளவுகள் 

பவேி உலறகப் பபாறுத்தவறர தகவல் பதாழில்நுட்ப ஊழியர்கள் என்றால் அதிக ஊதியம் பபறுபவர்கள், 
அதிகம் பார்ட்டி பசய்பவர்கள், பல நாடுகேில் ஜாலியாக ஊர் சுற்றுபவர்கள் என்ற எண்ணம்தான் உள்ேது. 
ஆனால் உண்றெயில் ஐ.டி ஊழியர்கேின் பிரச்சறனகள் ளவறுவிதொக உள்ேன. 

தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் அதிக சம்பேம், பவேிநாட்டு பயணம், இன்னும் பல சலுறககள் 
கிறடக்கின்றன. ஆனால், இந்த சம்பேத்றத றவத்து ஒரு ஊழியர் திருெணம் முடிந்து, குழந்றத பபற்றுக் 
பகாண்டு, கடனில் வடீு வாங்கி வாழ்க்றகயில் பசட்டில் ஆகும் ளபாது பணிநீக்கம் என்ற ளபரிடி அவறரத் 
தாக்குகிறது. தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் ளவறல பசய்யும் 35 வயதிற்கு ளெற்பட்ட அறனவருக்கும் 
இப்பபாழுது பணிநீக்கம் என்ற அச்சம் அதிகொக பரவி இருக்கிறது. 

இதற்கு ஒரு உதாரணொக ளகாபி கிருஷ்ணாவின் தற்பகாறல இருக்கிறது. அவருறடய வாக்குமூலத்தில் 
இவ்வாறு அவர் எழுதியிருக்கிறார். 

“எனது குடும்பத்றத என்னால் சரியாக பார்த்துக் பகாள்ே முடியாது என்ற அச்சம் இப்ளபாது எனக்கு 
அதிகொகி உள்ேது. என்னுறடய குடும்பத்றத தயவு பசய்து பார்த்துக் பகாள்ளுங்கள். தகவல் 
பதாழில்நுட்பத் துறறயில் பணி பாதுகாப்பு என்பது இல்றல. எனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் என்றன 
ென்னித்துக் பகாள்ளுங்கள்”. 

அவருறடய வாக்குமூலம் நன்றாக வாழ்ந்த குடும்பம் பநாடிந்து விடும் என்ற பயம் ஏற்பட்டால் என்ன 
ஆகும் என்பது ஒரு பாறன ளசாற்றுக்கு ஒரு ளசாறு பதம் ளபான்றது ஆகும். 

இது ளபான்ற முடிவுக்கு யாரும் வர ளவண்டிய ளதறவயில்றல. ளெளல பசான்ன உறரயாடல் பதிவில் 
படக்  ெகிந்த்ரா எச்.ஆர்  அதிகாரியால் பசால்லப்பட்ட  விபரங்கள் சரிதானா? 

கந்து வட்டி ஒப்பந் மும் கார்ப்பவரட் அப்பாய்ன்ட்தென்ட் தலட்டரும் 

“appointment letter-ல் எந்த ளநரத்திலும் ளவறலறய விட்டு ளபாகச் பசால்லலாம் என்று இருக்கிறது. அறத 
நீங்களும் ஏற்றுக் பகாண்டிருக்கிறரீ்கள்” என்று எச்.ஆர் அதிகாரி ளகட்கிறார். அது பசல்லுபடியாகுொ? 

“appointment letter-ல் எந்த ளநரத்திலும் ளவறலறய விட்டு ளபாகச் பசால்லலாம் என்று இருக்கிறது”. 
அதனால் நிறுவனத்திற்கு ஊழியறர எந்த ளநரத்திலும் ஊழியறர ளவறலறய விட்டு பவேிளயற்றுவதற்கு 
அதிகாரம் இருக்கிறதா? 

எப்ளபாதும் இவ்வாறு இயற்றப்படும்  நாட்டின் சட்டம் (‘Law of Land’) தான் தனி ஒப்பந்தங்கறே விட 
முதன்றெயானது ஆகும். அதனால், இரண்டு தனிநபர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு ஒப்பந்தம் பசய்து 
பகாண்டாலும் அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டதாக இருந்தால் ெட்டுளெ பசல்லுபடியாகும். 
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இந்தக் ளகள்விக்கான விறடறய இந்த சிறிய கறத மூலம் புரிந்து பகாள்ேலாம். 

அமுதன் என்பவருக்கு அவசரொக பணம் ளதறவப்படுகிறது. அந்த நகரத்தில் வசந்தன் என்பவர் வட்டிக்கு 
பணம் தருகிறார் என்று அமுதன் ளகள்விப்படுகிறார். அவர் வசந்தனிடம் பசன்று ரூ 1 லட்சம் வட்டிக்கு 
கடன் தருொறு ளகட்கிறார். 

வசந்தன் ஒரு பத்திரம் தயாரித்து தான் ரூ 1 லட்சம் அமுதனுக்குத் தருவதாகவும், அமுதன் அந்தப் 
பணத்திற்கு வட்டியாக ஆண்டுக்கு 120% (10 வட்டி) தர ளவண்டும் என்றும் எழுதி அமுதனிடம் 
றகபயழுத்து பபறுகிறார். இந்த ஒப்பந்தம் இரு தரப்பும் றகபயாப்பம் இடப்பட்ட பிறகு வசந்தன் 
அமுதனுக்கு ரூ 1 லட்சம் பணம் தருகிறார். 

ரூ 1 லட்சத்திற்கு ஒப்பந்தத்தின்படி ொதம் ரூ 10,000 வட்டியாக தர ளவண்டும். பல ொதங்கள் வட்டி 
கட்டிய பிறகும் அமுதனால் கடறன அறடக்க முடியவில்றல. சில ொதங்கள் பதாடர்ந்து வட்டி கட்ட 
முடியாததால், வசந்தன் அமுதனிடம் பணம் வசூலிப்பதற்காக நீதிென்றத்றத நாடுகிறார். இதற்கு 
சாட்சியாக தாங்கள் இருவரும் ளபாட்ட ஒப்பந்தறதக் காட்டுகிறார். 

நீதிென்றம் யார் பக்கம் நிற்கும் என்று ஊகிக்க முடிகிறதா? சந்ளதகம் இல்லாெல் நீதிென்றம் அமுதன் 
பக்கம்தான் இருக்கும். வசந்தன் செர்ப்பித்த ஒப்பந்தம் அவருக்ளக விறனயாகும். இதற்குக் காரணம் 
அரசாங்கம் அதிக வட்டி வசூலிப்பதற்கு தறட விதிக்க இயற்றிய கந்து வட்டி தறட சட்டம். 

ஒரு ஊழியரின் உரிறெகறே ளபணுவதற்கான இந்திய பதாழிற்தாவா சட்டம் – 1947-ன் படிபணி நியெனக் 
கடிதத்தில் ளபாட்டு இருக்கிறது என்ற காரணத்திற்காக எந்த நிறுவனத்தாலும் ஒரு ஊழியறர 
பவேிளயற்ற முடியாது. 

ெக்கோல் ளதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ெத்திய அல்லது ொநில பிரதிநிதிகள் மூலம் சட்டம் இயற்றி அது 
ெக்கேறவயிலும், ொநிலங்கேறவயிலும் பபரும்பான்றெ உறுப்பினர்கோல் நிறறளவற்றப்பட்ட பிறகு 
ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுக்கு பிறகு சட்டம் அெலுக்கு வருகிறது. எப்ளபாதும் இவ்வாறு இயற்றப்படும்  
நாட்டின் சட்டம் (‘Law of Land’) தான் தனி ஒப்பந்தங்கறே விட முதன்றெயானது ஆகும். அதனால், 
இரண்டு தனிநபர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு ஒப்பந்தம் பசய்து பகாண்டாலும் அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டதாக 
இருந்தால் ெட்டுளெ பசல்லுபடியாகும். 

அதாவது, தனிநபர்களுக்கிறடளயயான பரிவர்த்தறனகள் உண்றெயில் சமூக அேவில் தாக்கம் 
ஏற்படுத்தக் கூடியறவயாகவும், சமூகத்தால் முறறப்படுத்த ளவண்டியறவயாகவும் இருக்கின்றன 
என்பறத புரிந்து பகாள்ே ளவண்டும். 

இப்பபாழுது பணி நியெனக் கடிதத்தில் (appointment letter) ளசர்க்கப்பட்ட நிர்வாகம் பணியாேறர ளவறலறய 
விட்டு அனுப்புவது பதாடர்பான ஒப்பந்தம் சட்டப்படி பசல்லுபடியாகுொ என்று பார்க்கலாம். 

இந்திய சட்டங்கள் நிச்சயொக ஒரு நிறுவனத்திற்கு அத்தறகய அதிகாரத்றத அேிக்கவில்றல. ஒரு 
ஊழியரின் உரிறெகறே ளபணுவதற்கான இந்திய பதாழிற்தாவா சட்டம் – 1947-ன் படிபணி நியெனக் 
கடிதத்தில் ளபாட்டு இருக்கிறது என்ற காரணத்திற்காக எந்த நிறுவனத்தாலும் ஒரு ஊழியறர 
பவேிளயற்ற முடியாது. ளவறு புதிய பகாள்றககள் (பாலிசி) ளபாட்டும் ஊழியறர பவேிளயற்ற முடியாது. 
இந்தபணி நியெனக் கடிதமும், புதிதாக ளபாடப்பட்ட பகாள்றககளும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டதாக இல்றல 
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என்றால் நிச்சயொக ஒரு நிறுவனத்தால் ஊழியறர பணிநீக்கம் பசய்ய முடியாது. 

இறத இப்படிப் பாருங்கள். ஒரு ஊழியரிடம் முத்திறரத் தாேில் “தானும் தனது பரம்பறரயும் 
நிர்வாகத்திற்கு அடிறெ” என்று எழுதி வாங்கி நிர்வாகம் அதறன பதிவு (பரஜிஸ்டர்) பசய்து 
றவத்திருந்தாலும் நிர்வாகத்தால் ஊழியறர அடிறெப்படுத்த முடியாது. ஏபனன்றால் பகாத்தடிறெகள் 
தறட சட்டத்தின்படி அத்தறகய ஒப்பந்தம் பசல்லுபடி ஆகாது. 

நிறுவனத்தின் தறலறெ அதிகாரிறய முடிவு பசய்து விட்டார். அவருக்கு ளெல் யாராவது 
இருக்கிறார்கோ? என்று எச்.ஆர் அதிகாரி ளகட்கிறார்.  

தறலறெ அதிகாரி நிறுவனத்திற்குத்தான் தறலவர். ஆனால், நிறுவனம் இந்திய அரசால் 
அனுெதிக்கப்பட்டு இந்திய சட்டதிட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதாகும். அதனால் தறலறெ நிர்வாக 
அதிகாரியின் முடிவு சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்படாெல் இருந்தால் ஊழியர் அதறன எதிர்த்து பதாழிலாேர் 
ஆறணயத்திடமும் பதாழிலாேர் நீதிென்றத்திலும் முறறயிட்டு அதிகாரியின் முடிறவ ொற்ற முடியும். 

இதறன ெீறி ஒரு நிர்வாகம் தனது ஊழியறர பணி நீக்கம் பசய்தால் அந்த ஊழியர் பதாழிலாேர் 
ஆறணயத்திடளொ, பதாழிலாேர் நீதிென்றங்கேிளலா முறறயிடலாம். பதாழிற்தாவா சட்டத்தின்படி ஒரு 
நிறுவனம் தனது ஊழியறர ளவறலறய விட்டு நீக்குவதற்கு இயற்றப்பட்டுள்ே விதிமுறறகறே நாம் 
அடுத்தடுத்த பகுதிகேில் விரிவாக பார்க்கலாம். 
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2. த ாழிலாளர் நலனும் நாட்டின் நலனும் 

ஒரு ளபச்சிற்காக நிர்வாகத்திற்கு நிறனத்த 
ளநரத்தில் ஊழியறர பவேிளயற்றும் 
அதிகாரம் இருக்கிறது என்று றவத்துக் 
பகாள்ளவாம். இந்த அதிகாரம் 
பதாழிற்சாறலகள், அரசு அலுவலகங்கள், 
பபாதுத்துறற நிறுவனங்கள், தனியார் 
நிறுவனங்கள் அறனத்திலும் இருக்கிறது 
என்று றவத்துக் பகாள்ளவாம். அதன் பின் 
விறேவுகள் என்னவாக இருக்கும்? 

இந்த விஷயம் ஏளதா தனிப்பட்ட 
ஒப்பந்தம், அதற்கும் நாட்டு நலனுக்கும், 
சமூக வேர்ச்சிக்கும் என்ன பதாடர்பு 
என்று ளகட்கத் ளதான்றலாம். 

ஆனால், உண்றெயில் ஒரு 
நிறுவனத்திற்கு தெது ஊழியர்கறே தாங்கள் பசய்து பகாண்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பறடயில் ெட்டும் 
பவேிளயற்றுவதற்கு நிச்சயொக அதிகாரம் அேிப்பது நாட்டின் பபாருோதாரத்றதயும், வேர்ச்சிறயயும் 
குழி ளதாண்டி புறதக்கக் கூடியதாகும். 

இந்தியாவில் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக அதிகொன ெக்கள் பதாழிலாேர்கோகத்தான் 
இருக்கிறார்கள். விவசாயம் ஏற்கனளவ பல சுரண்டல்கோலும், கார்ப்பளரட் பறடபயடுப்புகோலும் படுத்து 
விட்டது. 

பதாழிலாேர்களும் பணி பாதுகாப்பு இன்றெ என்ற நிறலக்குத் தள்ேப்பட்டால் அவர்கள் எதிர்காலத்தின் 
ெீது உள்ே பயம் காரணொக எந்த பபரிய நிதி முடிவுகறேயும் எடுக்க ொட்டார்கள். 

வடீு, வாகனம் ெற்றும் பல அவசிய பபாருட்களுக்கும் பசலவு பசய்யத் தயங்குவார்கள். இதனால் இந்தத் 
துறறகள் பபரிய வழீ்ச்சி அறடயும். 

பணி பாதுகாப்பின்றெ இல்லாத காரணத்தால் வங்கிகளும் பதாழிலாேர்களுக்கு பபரிய கடன்கறே 
வழங்காது. வாராக் கடன்களும் ெிக அதிக அேவு ஏற்படத் பதாடங்கும். இது வங்கித் துறறறயயும், பிற 
நிதித் துறறகறேயும் பபரிய அேவில் பாதிக்கும். 

தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயாவது அறிவு சார்ந்த துறற. பல பதாழில்துறறகள் இேவயது 
ஊழியர்கறே ெட்டும் ளவறலக்கு ளசர்க்கும். அவர்கள் உடல் உறழப்பு குறறயும் பபாழுது அவர்கேின் 40 
வயதில் ளவறலறய விட்டு நீக்கும். 

இப்படி நாம் எடுத்துக் பகாண்ட அனுொனம் ஏற்கனளவ ஒப்பந்த ஊழியர்கள், பயிற்சி ஊழியர்கள், பதாழில் 
பழகுனர்கள் என்று பல்ளவறு வடிவங்கேில் பல துறறகேில் சட்டபூர்வொகவும், சட்டத்துக்கு 
விளராதொகவும் பின்பற்றப்படுகிறது என்பதும், அதனால் நெது நாட்டு பபாருோதாரமும், ெனித வேமும் 
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கடுறெயாக பாதிக்கப்படுகின்றன என்பதும் நாம் இன்று கண்கூடாக பார்த்து வரும் நறடமுறற 
யதார்த்தம். 

எச்.ஆர் ெிரட்டல்கள் 

ஐ.டி துறறயில் ெனித வே ளெம்பாட்டுத் துறற அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் தாொகளவ முன் வந்து தெது 
பணிறய ராஜினாொ பசய்யவில்றல என்றால் என்ன நடக்கும் என்று சில ெிரட்டல்கறே 
விடுக்கிறார்கள். 

 உங்களுக்கு நிர்வாகத்திடம் நிலுறவயில் இருக்கின்ற பாக்கி பதாழிலாேர் றவப்பு நிதி (PF), gratuity 
கிறடக்காது. 

 உங்களுக்கு பணி விடுப்பு கடிதம் (relieving letter) தர ொட்ளடாம். 

 உங்கறே பணி நீக்கம் (terminate) பசய்தல் உங்களுக்கு ளவறு எங்கும் ளவறல கிறடக்காது. 

எச்.ஆர் தசால்படி ராஜிைாொ தசய் ால் ெட்டும் உடவை வவகல கிகடத்து விடுொ? 

“உங்கறே கம்பபனி பணி நீக்கம் பசய்தால் உங்களுக்கு எங்கும் ளவறல கிறடக்காது. அதனால் நீங்கோக 
பதவிவிலகல் கடிதத்றத பகாடுத்து விடுங்கள்” என்ற ெனிதவே ளெம்பாட்டுத் துறறயின் ெிரட்டறல 
பற்றி பார்க்கலாம். 

அப்படி தாொக பதவிவிலகல் கடிதம் பகாடுத்தவர்கள் எல்ளலாருக்கும் உடனடியாக ளவறல கிறடத்து 
விட்டதா? 

நான் கடந்த 3 ொதங்கேில் பணி நீக்க ெிரட்டல்களுக்கு உட்பட்ட நூற்றுக்கும் ளெற்பட்டவர்கேிடம் 
பதாறலளபசியிலும், ளநரிலும் உறரயாடி இருக்கிளறன். அதில் இருந்து இரண்டு ளபரின் நிறலறய இந்தக் 
ளகள்விக்கு பதிலாகக் பகாடுக்கிளறன். 

என்னுடன் எனது அலுவலகத்தில் உடன் பணிபுரிந்தவர் ராெதுறர (பபயர் ொற்றப்பட்டுள்ேது). அவறர 
பசன்ற நவம்பர் ொதம் கட்டாய ராஜினாொ கடிதம் வாங்கி நிர்வாகம் பணிநீக்கம் பசய்துள்ேது. அவரிடம் 
இப்ளபாறதய நிறலறய பற்றி ளகட்ட ளபாது, “பல நிறுவனங்கேில் ளவறலக்கு முயற்சி பசய்கிளறன். 
பதாடக்கத்தில் சில நிறுவனங்கேிடெிருந்து பதில் கிறடத்தது. இப்ளபாது ளவறலறய விட்டு நின்று 8 
ொதங்கள் ஆகியதால் பபரிய இறடபவேி விழுந்து விட்டது; முயற்சிகளுக்கு எந்த பதிலும் 
கிறடப்பதில்றல” என்று வருத்தத்துடன் கூறினார். 

“ளவறு பிசினஸ் எதுவும் பசய்கிறரீ்கோ” என்று ளகட்டதற்கு “தான் சும்ொதான் இருக்கிளறன்” என்று 
கூறினார். அவரின் இந்த பதில் நிச்சயொக ெனக்கஷ்டத்றத ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது. 

தன்னுறடய gratuity பணத்தில் இருந்து ஏப்ரல் ொதம் வறர ஓட்டி விட்டதாகவும், இப்பபாழுது தனது 
பசங்கேின் பள்ேி திறப்பதால் றவப்பு நிதி (PF)-ல் இருந்து பசலவு பசய்வதாகவும் கூறினார். 

ளெலும் ஒரு உதாரணம் அப்துல் (பபயர் ொற்றப்பட்டுள்ேது). இவரும் நவம்பரில் கட்டாய ராஜினாொ 
கடிதம் வாங்கப்பட்டு பணிநீக்கம் பசய்யப்பட்டவர். எச்.ஆர் ெிரட்டறலத் பதாடர்ந்து ளவறலயில் 
பதாடர்வதற்கு பல முயற்சிகறே பசய்ததாகவும், யாரும் சரியாக வழிநடத்தாதால் பணி விலகல் கடிதம் 
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பகாடுத்து ளவறலறய இழந்ததாகவும் கூறினார். ளவறல இழந்தவுடன் பசன்றனயில் இருந்து மூன்று 
ொதங்கள் ளவறல ளதடியதாகவும், ஒன்றும் நடக்காததால் பசன்றனறய காலி பசய்து விட்டு தனது 
குடும்பத்துடன் பசாந்த ஊருக்குச் பசன்று விட்டதாகவும் கூறினார். தனது நிறுவனத்திற்காக இரவு 
பகலாக பல ளநரங்கேில் உறழத்த தான் இது ளபால அனுப்பப்பட்டது ெிகப்பபரிய ென ளவதறனறய 
அேித்ததாகவும் கூறினார். 

இந்த இருவரின் அனுபவத்தில் இருந்து ஒன்றற பதேிவாகத் பதரிந்து பகாள்ேலாம். இப்ளபாது 
நறடபபறும் கட்டாய ராஜினாொ கடிதம் வாங்குதல் சராசரியாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ளெல் ளவறல 
பசய்பவர்கறே குறி றவத்து நறடபபறுகிறது. அறனத்து நிறுவனங்களும் பகாள்றக முடிவு எடுத்து 
அதிக அனுபவம் பகாண்டவர்கறே நீக்குவதாக பதரிய வருகிறது. அதனால் ஒரு நிறுவனத்தில் 
ளவறலறய விட்டு விலகும் நீண்ட அனுபவம் பகாண்ட ஊழியர்களுக்கு பிற நிறுவனங்கேில் ளவறல 
கிறடப்பது குதிறரக் பகாம்பாக இருக்கிறது. 

இந்  நிகலயில் ெைி வள வெம்பாட்டு அ ிகாரி உங்ககள ராஜிைாொ தசய்யச் 
தசான்ைால் என்ை தசய்வது? 

நீங்கள் நன்றாக புரிந்து பகாள்ே ளவண்டியது நெது நிறல இப்பபாழுது பாலும் ளதனும் ஓடக் கூடியதாக 
இல்றல. அதிகாரியின் ெிரட்டலுக்கு உணர்ச்சிவசப்பட்டு பறழய நிறனவில் இன்னும் இரண்டு 
ொதங்கேில் ளவறு நிறுவனத்தில் ளவறல கிறடத்து விடும் என்று நம்பி ராஜினாொ பசய்வது அரசறன 
நம்பி புருசறன றகவிட்ட கறதக்கு செொகும். புதிய ளவறல கிறடக்கும் வறர எந்த காரணம் 
பகாண்டும் உங்கள் பணிறய ராஜினாொ பசய்யாதீர்கள். 

பதரியாத ளதவறதறய விட பதரிந்த பிசாளச ளெல். அதனால், உங்கள் ளவறலறய தக்க றவத்துக் 
பகாள்ே சட்டவிளராதொக ளவறலறய விட்டு அனுப்ப முயற்சிக்கும் நிர்வாகத்தின் முடிறவ எதிர்த்து 
பதாடர்ந்து  ளபாராடுங்கள். நான் பசன்ற பகுதியில் கூறியது ளபால ஒரு நிர்வாகத்தால் தனது ஊழியறர 
நிறனத்த ளநரத்தில் பணி நீக்கம் பசய்ய முடியாது. அதனால் உங்கள் முடிவில் பதேிவாக இருந்து, எந்த 
சூழ்நிறல வந்தாலும் ளவறலறய ராஜினாொ பசய்யாெல் சட்ட உதவியுடன் நிர்வாகத்தின் முடிவிற்கு 
எதிராக ளபாராடுங்கள். பதாழிற்சங்கத்தில் உங்கறே இறணத்துக் பகாண்டு எதிர்ப்றப பதரிவியுங்கள். 
ஒருவர் தனது பிரச்சறனகறே தனி ஒருவராக கூறுவறத விட ஒரு குழுவாக முறறயிடும் ளபாது அதிக 
தாக்கத்றத ஏற்படுத்த முடியும். அதனால் தானாக முன்வந்து ராஜினாொ பசய்யாெல் பதாடர்ந்து 
நிறுவனத்துக்குள் ளெல் முறறயடீு பசய்து சட்ட உதவியுடன் ளவறலறய தக்க றவத்துக் பகாள்ே 
ளபாராடுங்கள். 

இறடப்பட்ட காலத்தில் ளவறு ளவறல கிறடத்து விட்டால் பணிறய ராஜினாொ பசய்து விட்டு 
சந்ளதாஷொக பசல்லுங்கள். 

ஊழியர்கள் என்ை தசய்ய வவண்டும்? 

தகவல் பதாழில்நுட்ப ஊழியர்கள் இந்த அதிரடி பணி நீக்க விவகாரத்தில் இருந்து தப்பிக்க ளவண்டும் 
என்றால் நாம் சட்டம் பற்றிய புரிதறலயும் அறிறவயும் வேர்த்துக் பகாள்ே ளவண்டும். 

இயக்குநர் ஷங்கரின் பாய்ஸ் படத்தில் ளகாயில் பிச்றசக்காரராக நடிப்பார் நடிகர் பசந்தில். அவர் நடிகர் 
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ெணிகண்டறன பல ளகாயில்களுக்கு அனுப்பி அன்னதானம் வாங்கி வரச் பசய்து, தான் இருந்த இடத்தில் 
இருந்து பகாண்ளட அந்த உணறவ உண்பார். ெணிகண்டன், “நான் ெட்டும் ஏன் அறலந்து உணவு வாங்கி 
வர ளவண்டும்” என்று ளகட்கும் ளபாது “எந்த ளநரத்தில் எந்த நாேில் எந்த இடத்திற்கு பசன்றால் அங்கு 
அன்னதானம் கிறடக்கும் என்றதற்கு அட்டவறணளய ளபாட்டு றவத்திருக்கிளறன். அந்த ளநரத்றத கடந்து 
அந்த இடங்களுக்குச் பசன்றால் எதுவும் கிறடக்காது. Information is wealth (தகவல் பசாத்து ளபான்றது)” என்று 
பதில் பசால்வார். 

இது ளபால ஐ.டி ஊழியர்கள் ெத்தியில் சட்டரீதியான உரிறெகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு குறறவாக 
இருப்பறத பயன்படுத்திதான் நிறுவனங்கள் தெக்கு சாதகொக நம்ெிடம் ளவறல வாங்கி, ளதறவ 
இல்லாத ளபாது ளவறலறய விட்டு அனுப்பவும் பசய்கின்றன. எனளவ, இந்த பணிநீக்க பிரச்சறனறய 
தடுப்பதற்கு நிச்சயொக சட்ட அறிறவ வேர்த்துக் பகாள்வது முக்கியொன ளதறவயாகும். 

ஒரு நிறுவைத் ால்  ைது ஊழியரின் தபாது கவப்பு நி ிகயயும் gratuity-ஐயும்  ராெல் 
ெிரட்ட முடியுொ? 

வருங்கால றவப்புநிதி என்பது பணியாேரின் கடந்த கால சம்பேத்தில் இருந்து பிடித்தம் பசய்யப்பட்ட 
பணியாேரின் பணம் ஆகும். இறத ஒரு நிறுவனம் தர முடியாது என்று பசால்வது கிரிெினல் 
குற்றொகும். அது ஊழியரின் வருங்கால றவப்புநிதி கணக்கில் கட்டப்பட ளவண்டும். 

றவப்புநிதி பணத்றத கட்டுவதற்கு 2 ொதம் தாெதம் ஆனால்  5% வட்டி தர ளவண்டும். 2 முதல் 4 ொதம் 
ஆனால் 10% அதிக வட்டியும், 4 முதல் 6 ொதத்திற்கு 15% வட்டியும், 6 ொதத்திற்கு ளெற்பட்ட காலத்திற்கு 
25% அதிக வட்டியும் தர ளவண்டும். அதனால் ஒரு ஊழியரின் றவப்புநிதிறய தர ொட்ளடன் என்று 
நிறுவனம் பசால்வது ஓடுகின்ற ஓணாறன எடுத்து ளவட்டிக்குள் விட்ட கறத ளபான்றதாகும். 

ஒரு நிறுவைத் ால் relieving letter  ராெல் இருக்க முடியுொ? 

20 வருடம் முன்பு நான் ெஞ்சள் றபறயத் தூக்கிக் பகாண்டு பசன்றனக்கு வந்து படிப்படியாக உயர்ந்து 
இந்த நிறலக்கு வந்து உள்ளேன். இந்தத் துறறயில் பணிபுரியும் பபரும்பான்றெயான ஊழியர்களுக்கு 
இது பபாருந்தும். நம் உறழப்றப நம்பி உயர்ந்த நம் வாழ்க்றகறய இந்த relieving letter தான் காப்பாற்றப் 
ளபாகிறதா? 

கில்லி படத்தில் விஜய் பசான்னது ளபால தம்ொத்தூண்டு பிளேடு ளெல றவக்கிற நம்பிக்றகறய உங்கள் 
ளெல் றவயுங்கள். நிறுவனம் relieving letter தரவில்றல என்றால் சந்ளதாஷொக நீங்கள் அந்த நிறுவனத்தில் 
ளவறல பார்த்ததின் ஞாபகொக அவர்களே றவத்துக் பகாள்ேட்டும் என்று விட்டு விடுங்கள். 

ளவடிக்றக இருக்கட்டும். 

நிறுவனம் relieving letter தரவில்றல என்றால் பல வருடங்கோக நாம் அந்த நிறுவனத்தில் ளவறல 
பசய்தது இல்றல என்று ஆகி விடுொ? நெக்கு அந்த நிறுவனம் பல வருடங்கோக சம்பேம் 
தரவில்றலயா? நெது வங்கிக் கணக்கில் சம்பேம் வரவு றவக்கப்படவில்றலயா? 

எனளவ ஒரு நிறுவனத்தால் relieving letter தர முடியாது என்று நிச்சயம் பசால்ல முடியாது. 
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3. மு லாளி தபருசா, த ாழிலாளி தபருசா! 

நிறுவனளொ, ெனிதவே ளெம்பாட்டுத் துறற அதிகாரிளயா உங்கறே ெிரட்டினால் எக்காரணம் பகாண்டும் 
ராஜினாொ பகாடுக்கக்கூடாது என்று பார்த்ளதாம். இறதளய  அஜித்தின் விளவகம் பாணியில் பசான்னால், 
“ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ே அறனத்து நபர்களும் வந்து உங்கறே ராஜினாொ பசய் என்று கூறினாலும் 
நீங்களே உங்கள் ராஜினாொறவ செர்ப்பிக்கவில்றல என்றால் ஒரு நிறுவனத்தால் நிறனத்த 
ொத்திரத்தில் ளவறலறய விட்டுத் தூக்க முடியாது. so never ever give up!” 

ரவெஷா சட்ட விவரா  வவகல நீக்க வழக்கு 

“நிறுவனத்திற்கு எதிராக சட்ட ரீதியாக ளபாராடி உரிறெறய நிறலநாட்ட முடியாது என்று நீங்கள் 
கருதினால் அதற்கு பதில் என்னவாக இருக்கும்” என்ற ளகள்விக்கு பதிலாக ரளெஷாவின் வழக்றக 
கூறலாம். 

ரளெஷா எச்.சி.எல் நிறுவனத்தில் 2010-ம் ஆண்டு முதல் புளராக்ராெராக ளவறல பார்த்து வந்தார். 2013-ம் 
ஆண்டில் அவறர பணித்திறன் சரியாக இல்றல என்று காரணம் கூறி ளவறலறய விட்டு நீக்கி விட்டது, 
எச்.சி.எல். அந்த ளநரத்தில் (2013) தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறற பதாழிலாேர் சட்டங்களுக்குள் வரும் 
என்பறத நிரூபிப்பதற்கு முன் உதாரணொக எந்த நீதிென்றத் தீர்ப்புகளும் இல்றல. 

ஏபனன்றால் பதாழில் தாவா சட்டம் என்பது 1947-ம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது. அதற்கு பல 
பத்தாண்டுகளுக்கு பின்னர் உருவான தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறக்கு அந்தச் சட்டம் பபாருந்துொ 
என்பறத உறுதி பசய்யும் எந்த விதொன நீதிென்ற தீர்ப்புகளோ, அரசு உத்தரவுகளோ அதுவறர இல்றல. 
ொறாக, ‘தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறக்கு பதாழிலாேர் சட்டங்கள் பபாருந்தாது’ என்று ஐ.டி 
நிறுவனங்கோல் பதாடர்ச்சியாக பிரச்சாரம் பசய்யப்பட்டு வந்தது. 

எனளவ “பதாழில்தாவா சட்டத்தின் workmen என்ற வறரயறறயின் கீழ் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் 
ளவறல பசய்பவர்கள் வருவார்கோ” என்பதற்கு எந்த விறடயும் அப்ளபாது இல்றல. 

ரளெஷா பதாடர்ந்த வழக்கில் எச்.சி.எல் நிறுவனம் ரளெஷா சூப்பர்றவசராக  ளவறல பசய்ததாகவும் 
பதாழில் தாவா சட்டம் தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறக்கு பபாருந்தினாலும் ரளெஷாவுக்கு பபாருந்தாது 
என்று வாதிட்டது. 

நீதிென்றம் இரு தரப்பு வாதங்கறேயும் ளகட்டு ரளெஷாவின் ளவறலறய ஆய்வு பசய்து "அவர் பசய்யும் 
ளவறல skilled ெற்றும் technical அறிறவக் ளகாரும் ளவறல. தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் பணி 
புரியும் ஊழியர்களுக்கு இந்தத் தகுதிகள் ளவண்டி இருப்பதால் ரளெஷா workmen என்ற வறரயறறயில் 
பபாருந்தக் கூடியவர். எனளவ, அவறர பதவி நீக்கம் பசய்வதற்கு பதாழில் தாவா சட்டத்தின் 
வழிமுறறகறே பின்பற்றியிருக்க ளவண்டும்" என்றது. 

அதன்படி அவருறடய பணித்திறன் குறறவாக இருந்தால் ஒரு ஊழியறர ளவறலறய விட்டு நீக்க 
ளவண்டும் என்று நிறுவனத்தின் standing order-ல் இல்றல. ளெலும் அவ்வாறு நிறுவனத்தால் பணித்திறன் 
குறறவானதாக பசால்லப்படும் ரளெஷாவின் திறறன ளெம்படுத்துவதற்கு முறறயான பயிற்சி திட்டம் 
பகாடுத்ததாகவும் நிறுவனத்தால் நிரூபிக்க முடியவில்றல. அதனால் “ரளெஷாறவ எச்.சி.எல் நிறுவனம் 
ெீண்டும் ளவறலயில் ளசர்க்க ளவண்டும். அவர் பணியில் இல்லாத இறடப்பட்ட காலத்துக்கான 
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ஊதியத்றத கணக்கிட்டு அவருக்கு இழப்படீாக வழங்க ளவண்டும்” என்று வரலாற்றுச் சிறப்பு ெிக்க 
தீர்ப்றப 2016-ம் ஆண்டு வழங்கியது. பசன்றன பதாழிலாேர் நீதிென்றத்தில் நடந்த இந்த வழக்றக முன் 
உதாரணொகக் பகாண்டு பசன்றனயில் பணிபுரியும் நாம் நெது உரிறெகளுக்காக ளபாராட முன்வர 
ளவண்டும். 

ஐ.டி துகையில் த ாழிலாளர் சட்டங்கள் தபாருந்தும் 

இன்பனாரு பக்கம் ஜனவரி 2015-ல், ஐ.டி நிறுவனங்களுக்கு பதாழிற்தகராறு சட்டம் 1947 பபாருந்தும் என 
தெிழ்நாடு அரறச அறிவிக்கக் ளகாரி, பசன்றன உயர்நீதி ென்றத்தில்பு.ஜ.பதா.மு ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவு 
பபாது நல வழக்றக பதாடுத்தது. இந்த வழக்கில் தெிழ்நாடு அரசு ஒரு முடிவிறன உடனடியாக 
எடுக்குொறு உயர்நீதி ென்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு 15 ொதங்கள் 
தாெதத்துக்குப் பிறகு, ளெ 30, 2016 அன்று அரசு சங்கத்துக்கு பதில் அேித்தது. 

அதன்படி 

 ஐ.டி. ஊழியர்கள் பதாழிற்சங்கம் அறெத்துக் பகாள்ே எந்த விதத் தறடயும் கிறடயாது. 

 அறனத்து பதாழிலாேர் சட்டங்களும் ஐ.டி. நிறுவனங்கள் அறனத்துக்கும் பபாருந்தும். 

 பதாழிற்தகராறு சட்டம் 1947-ன் கீழ் ஐ.டி. ஊழியர்கள் தங்கள் ளகாரிக்றககளுக்குத் தீர்வு காண 
முடியும். 

இப்ளபாது இந்த உத்தரவின் அடிப்பறடயில்தான் பு.ஜ.பதா.மு – ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவு தகவல் 
பதாழில்நுட்ப ஊழியர்கள் பதாழிலாேர் சட்டங்கேின் கீழ் உரிறெகளுக்காக ளபாராட உதவ முடிகிறது. 

ரளெஷா வழக்றகத் தவிர, சசிளரகா எதிர் டி.சி.எஸ், ஷ்ளரயா உக்கில் எதிர் விப்ளரா ஆகியறவ ஐ.டி 
ஊழியர்கள் தாம் ளவறல பசய்த நிறுவனத்துக்கு எதிராக பதாடுத்த வழக்குகள் ஆகும். இந்த 
வழக்குகளும் ஊழியர்களுக்கு சாதகொகளவ முடித்து றவக்கப்பட்டன. 

இறதப் ளபான்று எந்த வித முன்உதாரணமும் இல்லாெளலளய ளபாராடி பவன்ற இந்த ஊழியர்கறேப் 
ளபால அவர்கேது முன் உதாரணத்றத பயன்படுத்திக் பகாண்டு நாம் சங்கொக அணி திரண்டு 
உரிறெகளுக்காக ளபாராட ளவண்டும். அறனத்து தகவல் பதாழில்நுட்ப ஊழியர்களும் பு.ஜ.பதா.மு – ஐ.டி 
ஊழியர்கள் பிரிவில் தங்கறே இறணத்துக் பகாண்டு இந்தப் ளபாராட்டத்தில் இறங்க ளவண்டும். 

பதாழிலாேர் சட்டங்கேினால் ஒரு ஊழியர்களுக்கு கிறடக்கக் கூடிய உரிறெகறே ளவபறாரு பகுதியில் 
நாம் விரிவாக ளபசலாம். 

இப்ளபாது நாம் ளெலும் சில ளகள்விகளுக்கு விறட ளதடலாம். “எெது நிறுவனத்தின் தறலவர் 
இந்தியாவின் ெிகப்பபரிய பணக்காரர்கேில் ஒருவர். எங்கள் நிறுவனத்திற்கு ெிகப்பபரிய சட்ட வல்லுனர் 
குழு இருக்கிறது. என்னால் எப்படி இதறன எதிர் பகாள்ே முடியும்?” 

ஒரு நிறுவனளொ, தனி ெனிதர்களோ பதவி, பணம், புகழ் இருக்கும் பபாழுது பதரிந்ளதா, பதரியாெளலா 
தவறுகள் பசய்து இந்த பசயலால் தண்டறன விதிக்கப்பட்ட பல உதாரணங்கறே நாம் பார்த்து 
இருக்கிளறாம். நாடாளும் அரசியல்வாதிகள் முதல், திறர உலக நட்சத்திரங்கள், பபரும் பணக்காரர்கள் 
ெக்கள் ளபாராட்டங்கோலும், சட்டத்தாலும் தண்டிக்கப்பட்ட உதாரணங்கறேயும் பார்த்து இருக்கிளறாம். 
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அதனால் நாம் தவறற தட்டிக் ளகட்க 
ளவண்டும் என்ற முடிவில் உறுதியாக இருந்து 
அறெப்பு ரீதியாகவும்  சட்ட ரீதியாகவும் 
ளபாராட்டத்றத றகயில் எடுத்தால் நம்ொல் 
நிச்சயம் பவல்ல முடியும். நாம் “ஒரு தவறு 
பசய்தால் அறத பதரிந்து பசய்தால் அவன் 
ளதவன் என்றாலும் விட ொட்ளடாம்”. 

ளெலும் ஒரு நிறுவனம் ளதாராயொக 3000 
நபர்கறே ளவறலயில் இருந்து நீக்குகிறது 
என்று றவத்துக் பகாள்ளவாம். இந்த நபர்கேில் 
500 ளபர் தனித்தனியாக நீதிென்றத்தில் 
முறறயிட்டால் அந்நிறுவனத்தின் நிறலறெ 
ளொசொகி விடும்; நிறுவனத்தின் பபயர், பங்குதாரர்கேின் நம்பிக்றக ளபான்றறவ பாதிக்கப்படும்; ளெலும் 
பணிபுரியும் ஊழியர்கேின் நம்பிக்றகறயயும் ஒரு நிறுவனம் இழக்கும். ெகிழ்ச்சியான ஊழியர்களே 
நிறுவனத்தின் தூண்கோக பசயல்படுவார்கள். எனளவ, இத்தறகய ளபாராட்டங்கள் மூலம் சட்டத்றத 
பின்பற்ற நிறுவனங்கறே கட்டாயப்படுத்தினால் ஊழியர்கறே ளவறலக்கு அெர்த்துவதிலும், ளவறல 
வாங்குவதிலும், ளவறலறய விட்டு நிறுத்துவதிலும் அவர்கேது உரிறெகறே ெதித்து நடக்க ளவண்டிய 
கட்டாயம் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படும். 

எனளவ, தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறற ஊழியர்கள் அறனவரும் சங்கொக அணி திரண்டு தங்களுக்கு 
பிரச்சறனகள் ஏற்படும் பபாழுது, சக ஊழியர்கள், பதாழிற்சங்கம் ெற்றும் சட்ட உதவியுடன் அறத 
எதிர்த்து  துணிந்து ளபாராட ளவண்டும் என்ற உறுதியுடன் இருக்க ளவண்டும். 

இப்பபாழுது நாம் அடுத்த ளகள்விக்கு விறட ளதடலாம். தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் ஊழியர்கள் 
தாம் ளவறல இழந்ததற்கு தெது ளெலாேர்கறேயும், ெனித வே ளெம்பாட்டுத் துறற அதிகாரிகறேயும் 
குறற கூறுவறதக் ளகட்டு இருப்ளபாம். ஊழியர்கறே பவேிளயற்றுவதில் இவர்கேின் பங்கு என்ன? 
எச்.ஆர் என்பவர் ெிகப் பபரிய வில்லனா அல்லது நெது சக ஊழிய நண்பனா? 
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4. எச்.ஆர் அ ிகாரிகவள – “ ிருந்துங்கள்”! 

தடக் ெகிந்த்ரா எச்.ஆர் உகரயாடல் கவரல் ஆைது ஏன்? 

நாம் பகுதி-1ல் படக் ெகிந்த்ரா நிறுவனத்தில் ஊழியறர பவேிளயறச் பசால்லி எச்.ஆர் அதிகாரி ஒருவர் 
ெிரட்டும் ஒரு பதாறலளபசி உறரயாடறலக் பகாடுத்து இருந்ளதாம். அந்தத் பதாறலளபசி 
உறரயாடறலப் ளபால பல உறரயாடல்கள் இறணயத்தில் பகாட்டிக் கிடக்கின்றன. இறதவிட ளொசொக 
பல்ளவறு ெிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்ட உறரயாடல்கள் அவற்றில் ளகட்கக் கிறடக்கின்றன. ளெலும், 
இத்தறகய ெிரட்டல்கள் பல்ளவறு தகவல் பதாழில்நுட்ப அலுவலகங்கேில் தினம் ளதாறும் நடந்து 
பகாண்டுதான் இருக்கின்றன. 

அப்படி இருக்கும் ளபாது இந்த உறரயாடல் ெட்டும் எப்படி இறணயத்தில் இவ்வேவு றவரலாக ஆனது? 
முதல் கட்டத்தில் உத்ளதசொக இந்த உறரயாடல் வாட்ஸ்-ஆப் மூலொகவும், சமூக வறலத்தேங்கள் 
மூலொகவும் ஐ.டி துறறயில் பணிபுரியும் 5 லட்சத்துக்கும் ளெற்பட்ட ெக்களுக்கு ளெல் பசன்று 
ளசர்ந்திருக்கிறது. அதன் பலனாக பதாறலக்காட்சி ஊடகங்கேில் ளபசப்பட்டு உலகம் முழுவதும் பிற 
துறறயினர் ெத்தியிலும் எடுத்துச் பசல்லப்பட்டது. இந்தத் பதாறலளபசி உறரயாடல் ெட்டும் எப்படி 
இத்தறன ெக்கறே பசன்றறடந்தது? 

அந்த உறரயாடறல உற்றுக் ளகட்டால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் அந்த அதிகாரியின் பபயறர ளகட்கிறார். 
அதிகாரியும் தனது பபயறர பசால்கிறார். பலர் பதாறலளபசி உறரயாடலுடன் அந்த எச்.ஆர் அதிகாரியின் 
புறகப்படத்றதயும் ளசர்த்து பரப்பியிந்தார்கள். அந்தப் பபண் எச்.ஆர் அதிகாரியின் படத்துடன் கூடிய 
இறணப்றப ெக்கள் அதிகொக ளஷர் பசய்யத் பதாடங்கினார்கள். அதாவது, அந்த உறரயாடல் 
பரப்பப்பட்டதற்கு எச்.ஆர் அதிகாரிகள் ெீது ஐ.டி ஊழியர்கள் பபாதுவாக பகாண்டிருக்கும் பவறுப்பும் அவர் 
பபண் என்பது ஒரு கூடுதல் காரணொகவும் இருக்கலாம். 

தடக் ெகிந்த்ரா விஷயத் ிலிருந்து எச்.ஆர் அ ிகாரிகள் என்ை கற்றுக் தகாள்ள வவண்டும்? 

இப்பபாழுது இந்த விஷயத்றத சற்று பநருங்கி பார்க்கலாம். இந்த நிகழ்வு ஊடகங்கேில் பபரிதாக 
ளபசப்பட்ட பிறகு படக் ெகிந்த்ரா ளெல்ெட்ட நிர்வாகம் இதற்கு வருத்தம் பதரிவித்து இனிளெல் இது 
ளபால நடக்காது என்று உறுதி அேித்தது. 

எச்.ஆர் அதிகாரிக்கு பணிநீக்கம் ஒரு டார்பகட் ெட்டுளெ. ஆனால் ஊழியருக்கு அது வாழ்க்றக. 

இறத அந்தப் பபண் அதிகாரியின் இடத்தில் இருந்து இந்த விஷயத்றத நிறனத்துப் பாருங்கள். அவர் தன் 
ளெலிடம் தனக்கு என்ன பசால்லி இருக்கிறளதா அறதச் பசய்திருக்கிறார். அந்த ஊழியறர ஒளர நாேில் 
பவேிளயற்றுவதால் அவருக்கு நிச்சயொக எந்த லாபமும் இல்றல, அவருறடய புறகப்படம் உலகம் 
முழுவதும் பரப்பப்பட்டதால் உேவியல் ரீதியாக அவருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். அவருடன் 
பணிபுரிபவர்கள், உற்றார், உறவினரும் கூட பணிபுரியும் அலுவலர்களும் அவறர வில்லியாக, 
ெிகப்பபரிய தவறு இறழத்தவராக பார்த்திருக்கலாம். 

இந்நிறலயில் நிர்வாகம் தான் பசய்தது தவறு என்று ென்னிப்பு ளகட்கும் ளபாது அந்தப் பபண் 
அதிகாரியின் தனிப்பட்ட தவறு என்ற எண்ணத்றத உருவாக்காெல், அது அவருறடய தவறு இல்றல 
என்று பதேிவுபடுத்தியிருக்க ளவண்டும். தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் scapegoat (பலிகடா) என்று 
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ஒரு கூற்று உண்டு. ஏதாவது தவறு நடந்தால் அந்த தவறிற்காக ஒரு நபறர ெட்டும் தண்டிப்பது அவறர 
scape goat ஆக்குவது என்று பசால்லப்படுகிறது. 

பாவம் அந்த பபண் அதிகாரி, உயர் ளெல்ெட்ட நிர்வாகத்தின் முடிறவ அெல்படுத்தியதற்காக பலிகடா 
ஆக்கப்பட்டு விட்டார். நிர்வாகம் ஏளதா தெக்கு பதரியாெல் தவறு நிகழ்ந்து விட்டது என்றும் இது 
தனிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட எச்.ஆர் அதிகாரி தவறிறழத்து விட்டார் என்றும் பபாருள் 
பகாள்ளும்படி நடந்து பகாண்டது. இதிலிருந்து எச்.ஆர் அதிகாரிகள் கற்றுக் பகாள்ே ளவண்டியது, 
“ளெலிடத்தின் உத்தரவுகறே கண்மூடித்தனொக அல்லது இன்னும் ளொசொக முழுத் திறறெறயயும் 
காட்டி அெல்படுத்தும் ளபாது, தவறுகேின் பபாறுப்பு அெல்படுத்துபவர்கள் ெீதுதான் சுெத்தப்படும்” 
என்பறத. 

இதன் மூலம் சில விஷயங்கறே எச்.ஆர் புரிந்து பகாள்ே ளவண்டும். பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு 
உட்படுத்த ஊழியர் தன்னுறடய ளவறலறய காப்பாற்றிக் பகாள்ே முழு உரிறெயும் உறடயவர். எச்.ஆர் 
அதிகாரிக்கு பணிநீக்கம் ஒரு டார்பகட் ெட்டுளெ. ஆனால் ஊழியருக்கு அது வாழ்க்றக. 

ஒரு ொறன புலி துரத்துகின்றது என்றால் புலிக்கு அது ஒரு ளவறே உணவு, ொனுக்ளகா அதன்  
வாழ்க்றக பிரசறன. ஆனால், அந்த ொன் முடிந்த அேவு ஓடித் தப்பிக்கப் பார்ப்பறதப் பார்த்து ளகாபம் 
பகாள்வறதப் ளபால ெனித வே ளெம்பாட்டுத் துறற அதிகாரிகள் நடந்து பகாள்கின்றனர். ஊழியர்கள் 
தெது ளவறலறய காப்பாற்றிக் பகாள்ே ளபாராடுவறத எதிர்த்து மூர்க்கொக நடந்து பகாள்கின்றனர். 

நான் ஏற்கனளவ பசான்னது ளபால அனுபவம் அதிகமுறடய ஊழியர்களுக்கு புதிய ளவறல வாய்ப்புகள் 
பல நிறுவனங்கேில் குறறந்து விட்டது. அதனால் 40 வயதில் பணி இழப்பு என்பது ஒரு ஊழியறர 
உேவியல் ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் ெிகவும் பாதிக்கக் கூடிய நடவடிக்றக ஆகும். இறதப் புரிந்து 
பகாண்டு எச்.ஆர் அதிகாரிகள் பகாறலக்கே ஊழியர் ளபால நடந்துபகாள்வறத தவிர்க்க ளவண்டும். 

எச்.ஆர் அ ிகாரிகள் தபாதுவாக என்ை  வறுகள் தசய்கிைார்கள்? 

எச்.ஆர் அதிகாரிகள் பசய்யும் பபாதுவான தவறுகறே இங்கு பட்டியலிடுகிளறன். 

எப்படியாவது எதிரில் இருக்கும் ஊழியறர ராஜினாொ பசய்ய றவத்து விட ளவண்டும் என்ற ளநாக்கத்தில் 
“உங்கள் பரசியூறெ எனக்குக் பகாடுங்கள், நான் இறத விட நல்ல சம்பேத்தில் என் நண்பர் 
அலுவலகத்தில் ளவறல வாங்கித் தருகிளறன்” என்பது ளபான்ற பபாய்யான வாக்குறுதிகறே பகாடுப்பது. 

“ராஜினாொ கடிதம் பகாடுக்க முடியாது என்றால் உங்கறே black list பசய்ளவாம்”, “clean exit இருக்காது. 
relieving letter, gratuity/PF பபறுவதில் பிரச்சறன வரும்” என்று பபாய்யான ெிரட்டல்கறே பதாடுப்பது. 
ராஜினாொ பசய்தால் ஒருவர் நல்ல ஊழியர், இல்லாவிட்டால் அவர் பகட்ட ஊழியர் என்பது 
நிறுவனத்தின் தரத்றத தாழ்த்தி விடுகிறது. ளெலும், “நீங்கள் சட்ட உதவிறய நாடினால் எங்கள் நிர்வாக 
சட்ட வல்லுனர்கள் உங்கறே ஒன்றும் இல்லாெல் பசய்து விடுவார்கள்” என்று ஒரு அதிகாரி 
ெிரட்டுகிறார். 

எச்.ஆர் அ ிகாரிகள் எப்படி நடந்து தகாள்ள வவண்டும்? 

 ஊழியர்கேிடம் எப்படி நடந்து பகாள்வது என்று அனுபவம் வாய்ந்த ளதர்ந்த அதிகாரிகேிடம் 
ளகட்டு பதேிவுபடுத்திக் பகாள்ளுங்கள். (அவர்கள்தான் ளெற்படி நடத்றதகறே கற்றுக் 
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பகாடுத்தார்கள் என்று பசால்லாதீர்கள். 
சரியான நடத்றதறய கற்றுக் பகாள்ளுங்கள்) 

 நீங்கள் ளபசுவது சட்டரீதியாக சரிதானா 
என்று பதரிந்து பகாள்ளுங்கள். நிர்வாக 
ளெலிடம் பகாடுக்கும் உத்தரவு சட்டரீதியாக 
தவறு என்றால் நிர்வாகத்திடம் அறத 
எதிர்த்து குரல் பகாடுங்கள். 

 ெனித வே ளெம்பாட்டுத் துறற அதிகாரி 
என்பவர் ளவறல பசய்யும் ஊழியர்களுக்கும் 
நிர்வாகத்திற்கும் பாலொக இருக்கக் 
கூடியவர். நிர்வாகம் பசால்வறத ெட்டும் 
ளகட்டு நடக்கக் கூடியவர் அல்ல. அதனால் 
உங்கள் கருத்துக்கறே நிர்வாகத்திடம் றதரியொக பவேிப்படுத்துங்கள். 

 தவறான ெிரட்டல்கறே ஊழியர்கேிடம் எப்ளபாதும் கூறாதீர்கள். இது ளபான்ற ஆடிளயா 
உறரயாடல் பவேியில் வந்தால் நிர்வாகத்றதயும் உங்கறேயும் நிச்சயம் பாதிக்கும். 

 கறடசியாக, ளவறல இழப்பு நடவடிக்றக உட்படுத்தப்படும் ஊழியரின் பார்றவயில் இந்த 
விஷயத்றத அணுகுங்கள். 

இப்ளபாது, ஆரம்பத்தில் ளகட்ட ளகள்விக்கு பதில் என்னபவன்றால் எச்.ஆர் என்பவர் நம்முடன் 
பணிபுரியும், தம்முறடய உறழப்பு சக்திறய விற்று பிறழக்கும் சக ஊழியளர. அவர்கள் டார்பகட்டுக்காக 
நிர்வாகத்தின் கட்டறேகளுக்கு கீழ்படிந்து பசயல்படுகிறார்கள். அவர்கள் தெது தவறுகறே திருத்திக் 
பகாள்வது ஊழியர்கேின் பவறுப்றப பவகுவாகக் குறறக்க இயலும். 

கட்டாய ராஜினாொ பசய்ய றவக்கப்பட்ட சில ஊழியர்கள், தம்றெ ெிரட்டிய எச்.ஆர் அதிகாரிகறே 
தனிப்பட்ட முறறயில் பழிவாங்க ளவண்டும் என்று துடிக்கிறார்கள். 

இதற்கு எடுத்துக் காட்டாக சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஜய் பதாறலக்காட்சியில் ஒேிபரப்பப்பட்ட “நீயா 
நானா” நிகழ்ச்சிறய குறிப்பிட விரும்புகிளறன். அதில் எச்.ஆர் துறறயில் ளவறல பசய்த அதிகாரிகள் 
கூறியறத கீளழ பட்டியல் இடுகிளறன். 

 இதுளபால பதாடர்ந்து பணிநீக்கம் பசய்வது தன்றன ெனரீதியாக பாதிப்பதாக ஒருவர் 
பசால்கிறார். 

 ெற்றுபொருவர் இந்த பாவம் தனது குடும்பத்றதயும் பாதிக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறார். 

 தனக்கு ெிகப்பபரிய எதிர்ெறற (negative) சிந்தறனகள் ஏற்படுத்துவதாக ஒருவர் கூறுகிறார். 

இதன் மூலம் எச்.ஆர் அதிகாரிகள் தம் பணி நிெித்தொக பசய்யும் பசயல்கள் காரணொக அவர்கறே 
வில்லனாக பார்ப்பது தவறு என்று அறிய முடிகிறது. நாங்களும் அந்தக் காரணத்தினால்தான் படக் 
ெகிந்த்ரா அதிகாரியின் புறகப்படத்றத இங்கு பிரசுரிக்கவில்றல. 
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எச்.ஆர் அதிகாரிகள் ளெலிடக் கட்டறேறய நிறறளவற்றுவது கடறெ என்று பசயல்படாெல் தங்கள் 
பசாந்தப் பபாறுப்றபயும் உணர ளவண்டும். 

இரண்டாம் உலகப் ளபாரில் நாஜி பஜர்ெனி ளதாற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு ளபார்க்குற்றங்கேில் ஈடுபட்ட நாஜி 
அதிகாரிகள் றகது பசய்யப்பட்டு வழக்கு நடத்தப்பட்டது. பஜர்ெனியின் நூரன்பர்க் நகரில் 1945, 1946 
ஆண்டுகேில் நடந்த 24 முக்கியொன நாஜி ளபார்க் குற்றவாேிகள் ெீதான இந்த வழக்கு விசாரறணறய 
பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ளசாவியத் யூனியன், அபெரிக்கா ளபான்ற நாடுகறேச் ளசர்ந்த நீதிபதிகள் 
நடத்தினார்கள். 

குற்றம் சாட்டப்பட்ட நாஜி அதிகாரிகள் தாங்கள் குற்றெிறழத்தறத ஒப்புக் பகாண்டாலும், தங்கள் 
ளெலதிகாரிகேின் உத்தரறவத்தான் நிறறளவற்றிளனாம் (அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட பபாறுப்பு இல்றல) 
என்று வாதிட்டனர். ஆனால், தறலறெ ஆறணயிட்டாலும் அறத அெல்படுத்தும் அதிகாரிகள் 
சுயபுத்தியுடன் பசயல்பட்டு இருக்க ளவண்டும் என்று கூறி அவ்வாறு அெல்படுத்திய அதிகாரிகள் அந்தப் 
ளபார்க்குற்றங்கறே இறழத்தவர்கோகளவ கருதப்படுவார்கள் என்று நீதிென்றம் முடிவு பசய்தது. 12 நாஜி 
கிரிெினல்களுக்கு (ளெலதிகாரிகேின் ஆறணறய நிறறளவற்றியதாகவும் தங்களுக்கு பபாறுப்பு இல்றல 
என்றும் பசான்னவர்கள்) ெரண தண்டறன விதிக்கப்பட்டது. 

இதிலிருந்து நாம் புரிந்து பகாள்ே ளவண்டியது என்னபவன்றால், எச்.ஆர் அதிகாரிகள் ளெலிடக் 
கட்டறேறய நிறறளவற்றுவது கடறெ என்று பசயல்படாெல் தங்கள் பசாந்தப் பபாறுப்றபயும் உணர 
ளவண்டும் என்பதுதான். 

கட்டாய ராஜினாொ பசய்ய றவக்கப்பட்ட இன்னும் சில ஊழியர்கள் தெது ளெலாேறர குறற 
பசால்கிறார்கள். 

சில பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ளெல்பட்ட ளெளனஜர்கேிடம் நான் ளபசி இருக்கிளறன். 
நிர்வாகம் கீழ்ெட்ட பணியாேர்கறேயாவது workman என்று ளவறலறய விட்டு terminate பசய்வது இல்றல. 
ெிகவும் சீனியர் ளெளனஜர்கள் பதாழில் தாவா சட்டத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல என்று நிர்வாகம் 
கருதுொனால் அவர்கறே 2 ொதம் ளநாட்டிஸ் பகாடுத்து உடனடியாக படர்ெிளனட் பசய்து விடுகிறது. 
அதனால் அவர்கேின் நிறல எல்ளலாறரயும் விட ளொசம். 

ெியூசிக்கல் ளசர் விறேயாட்டு ளபால நிறுவனத்தில் பதவி உயர உயர ளசர்கள் குறறந்து பகாண்ளட 
வரும். சீனியர் ளெளனஜர்களுக்கு ளசர்கள் ளவகொக எடுக்கப்படுகின்றன. அதனால் ளெளனஜர்கறேயும், 
எச்.ஆர் அதிகாரிகறேயும் குறற கூறுவறத குறறத்துக் பகாள்ளவாம். “எனக்கு ெட்டும் நல்ல ளெளனஜர் 
கிறடத்திருந்தால் நான் தப்பியிருந்திருப்ளபன்.” “என் ளெளனஜர் என்றன குறி றவத்து பழி வாங்கி 
விட்டார்” ளபான்ற கருத்துக்கறே றகவிட்டு இது பல ஆயிரம் ளபருக்கான பிரச்சறன, ஐ.டி துறறயின் 
ஒட்டு பொத்த கட்டறெப்பு ளதாற்றுவித்த பிரச்சறன என்பறத புரிந்து பகாள்ே முயற்சிப்ளபாம். 

நான் அடுத்த பகுதியில் ளசம் றசடு ளகால் ளபாடப் ளபாவதாக நீங்கள் கருதலாம். தகவல் பதாழில் நுட்ப 
ஊழியர்கள் பசய்யும் தவறுகறே அடுத்த பகுதியில் ளபசலாம். 
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5. ஆன்கசட்டும், அ ிக சம்பளமும் பாதுகாப்பா? 

இந்தியாவில் ஐ.டி துறறயில் ளவறல கிறடப்பது என்பது ஒரு பாதுகாப்பான, ஒப்படீ்டேவில் வசதியான 
வாழ்க்றகக்கு வழி பசய்து பகாடுப்பதாகளவ இருந்து வந்திருக்கிறது. வரம்பற்ற ளவறல ளநரம், ென 
அழுத்தம், திடீர் ஆட்குறறப்புகள் என்று பல பநருக்கடிகளுக்கு இறடளய ளவறல பசய்தாலும் ஊதியொக 
பிற துறறகறே விட உயர்ந்த சம்பேம் கிறடக்கிறது. 

இவ்வாறு கஷ்டப்பட்டு படித்து, ளவறல ளதடி, ஐ.டி துறறயில் ளவறலக்கு அெர்ந்து பணிபுரியும் 
ஊழியர்கள் வாழ்க்றகறய எப்படி பார்க்கிளறாம் என்பது ஒரு முக்கியொன ளகள்வி. 

உங்கள் ெனக் கண்ணில் எச்.ஆர் அதிகாரி உங்கறே அறழத்து ராஜினாொ பசய்யச் பசால்வதாக ஓட்டிப் 
பாருங்கள். 

அப்துல்கலாம், “உங்கள் ளவறலறய காதலியுகள், நிறுவனத்றத அல்ல" என்கிறார். நீங்கள் முதலில் 
உங்களுக்காக, உங்கள் குடும்பத்திற்காக, உங்கறே சார்ந்து இருப்பவர்களுக்காக, இந்த சமூக நலறன 
கணக்கில் பகாண்டு உறழக்க ளவண்டும். அறனத்துத் தரப்பின் நலன்கறேயும் உறுதி பசய்ய ளவண்டும். 
அதற்கு சரியாக திட்டெிட ளவண்டும். 

ஆங்கிலத்தில் “7 habits of highly effective people” என்ற புத்தகம் ஸ்டீபன் ஆர்.ளகாவி என்பவரால் 1988-ம் 
ஆண்டு எழுதப்பட்டது. இந்தப் புத்தகம் உலக அேவில் அதிகம் விற்பறன பசய்யப்படும் முதல் பத்து 
புத்தகங்கேில் ஒன்றாகும். இந்தப் புத்தகம், வாழ்க்றகயில் பவற்றி பபறுவதற்கு ளதறவயான முக்கிய 7 
பழக்கங்கறேப் பட்டியல் இடுகிறது. 

அதில் முதல் பழக்கொக பவற்றி பபறுபவர்கள் தெது குறிக்ளகாள்கறே பதேிவாக கண்டறிவது என்பறத 
கூறுகிறது. இந்தப் பழக்கத்றத நாம் இப்பபாழுது நறடபபறும் பணிநீக்க நடவடிக்றகயுடன் பபாருத்திப் 
பார்ப்ளபாம். 

நீங்கள் உங்கள் கண்கறே மூடிக் பகாள்ளுங்கள். உங்கள் ெனக் கண்ணில் எச்.ஆர் அதிகாரி உங்கறே 
அறழத்து ராஜினாொ பசய்யச் பசால்வதாக ஓட்டிப் பாருங்கள். அதாவது, இன்னும் இரண்டு ொதத்தில் 
உங்களுக்கு ொதா ொதம் கிறடத்துக் பகாண்டிருக்கும் சம்பேம் கிறடக்கப் ளபாவது இல்றல. இறத 
எப்படி எதிர்பகாள்ேப் ளபாகிறரீ்கள்? 

“கடந்த ஐந்து பகுதிகேில் ளவறல இழப்பு நடவடிக்றக சாத்தியெில்றல என்று கூறினரீ்கள். இப்பபாழுது 
ளவறல இழப்பு ஏற்பட்டால் என்ன பசய்வது என்று முரணாக ளபசுகிறரீ்களே” என்று உங்களுக்கு ளகட்கத் 
ளதான்றினால், பநருப்பு என்றால் வாய் சுட்டு விடாது என்பதுதான் பதில். உரிறெக்காக ளபாராடுவது 
என்பது ஒன்று. அவ்வாறு ளபாராடுவதற்காக தயார்நிறலயில், ளபராபத்து சூழ்நிறலறய எதிர்பகாள்ே 
தயாராக இருப்பது என்பது ெற்பறான்று. நாம் இரண்றடயும் கணக்கில் எடுத்துக் பகாள்ே ளவண்டும். 

வவகல இழப்கப சந் ிக்க வநர்ந் ால் என்ை நடக்கும்? 

பணிநீக்கம் என்பது இப்பபாழுது அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிறல நாறே யாருக்கும் ஏற்படலாம். 
அதனால் ஒவ்பவாரும் வரும் முன் காக்க ளவண்டும். பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் 
அதிக காலம் தாக்குப் பிடித்து அறத எதிர்த்து ளபாராடும் வறகயில் வாழ்க்றகறய திட்டெிட்டுக் பகாள்ே 
ளவண்டும். 
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உங்களுறடய நிறுவனம் உங்கறே பணிநீக்கம் பசய்யலாம். ஆனால் உங்கள் ளவறலயின் பால் உள்ே 
அறிவும் வாழ்க்றக ெீதான பபாறுப்புணர்வும் உங்கறே காக்கும். 

ளவறல இழப்றப சந்திக்க ளநர்ந்தால் என்ன நடக்கும் என்பறத பதரிந்து பகாள்ே கீழ் வரும் 
ளகள்விகளுக்கு பதில் கூறுங்கள்: 

1. ளவறல இழந்த பிறகும் உங்கோல் இப்பபாழுது இருப்பது ளபால வாழ்க்றகறய பதாடர முடியுொ? 

2. உங்கள் ொதாந்திர கடன்கறே பதாடர்ந்து பசலுத்த முடியுொ? 

3. உங்கள் குழந்றதகேின் எதிர்காலத்றத இப்ளபாறதய திட்டத்தின் படி பதாடர முடியுொ? 

4. எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் (ெருத்துவம் ளபான்றறவ) ஏற்பட்டால் உங்கோல் சொேிக்க முடியுொ? 

5. உங்கள் நீண்ட காலத் திட்டங்கோன குழந்றதகள் படிப்பு, உங்கள் வளயாதிக பாதுகாப்பு எப்படி 
உள்ேது? 

6. ளவறல இழந்த பிறகு வருொனம் இல்லாெல் எத்தறன நாட்கள்/ொதங்கள்/வருடங்களுக்கு 
உங்கோல் தாக்குப் பிடிக்க முடியும்? 

இந்தக் ளகள்விகள் ஒவ்பவாரு ஊழியரும் நிச்சயம் சுயபரிளசாதறன பசய்யக்கூடிய ளகள்விகள் ஆகும். 
உங்கோல் ஒரு வருடம் கூடத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது என்று பதிலாக கூறினால் உங்களுறடய 
நிறலறெ ளொசம் என்ற முடிவிற்ளக வர ளவண்டும். 

அதனால் ஒவ்பவாரு ஊழியரும் ளவறல இழப்பு என்பது யாருறடய வாழ்க்றகயிலும் சாத்தியம் என்ற 
கண்ளணாட்டத்துடன் வாழ்க்றகறய திட்டெிட்டுக் பகாள்ே ளவண்டும். அவ்வாறு வகுத்துக் பகாண்ட 
திட்டத்திற்குள் வாழ்க்றகறய நடத்த ளவண்டும். 

7 habits புத்தகத்தில், கண்கறே மூடி இறப்பு நாறே கற்பறன பசய்து பார்க்கும்படி கூறுவார் ஸ்டீபன் 
ளகாவி. அங்கு கூடியிருக்கும் உறவினர்கள், குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் உங்கறேப் பற்றி என்ன ளபசிக் 
பகாள்வார்கள் என்று நிறனத்துப் பார்க்கச் பசால்வார். இவ்வாறு நெது ஒட்டு பொத்த வாழ்க்றகறயயும் 
இறணத்துப் பார்க்கும் ளபாது இப்ளபாது பபரிதாக ளதான்றும் பல விஷயங்கள் அற்பொனறவ என்பது 
புரிந்து உண்றெயில் முக்கியொன விஷயங்கள் ெீது கவனம் பசலுத்த அது உதவும் என்று பசால்வார். 

அத்தறகய ஒரு கண்ளணாட்டத்தில் உங்கள் அலுவலகம், உங்கள் ளவறல ளபான்றறவ பிரதான இடத்றத 
பிடிக்கப் ளபாவது இல்றல. நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பபாறுப்பான நபராக வாழ்ந்தீர்கள் என்பதுதான் 
முக்கியொன விஷயொக இருக்கும். 

தவளிநாட்டு வாழ்க்கக  ரும் வச ிகளுக்கு ஆட்படு ல் 

இப்பபாழுது தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் தங்கள் வாழ்க்றகயில் பசய்யும் பபாதுவான தவறுகறே 
பற்றி ளபசுளவாம். 

எனக்குத் பதரிந்து பல நண்பர்கள் அபெரிக்காவிலும், ஐளராப்பியாவிலும், பிற நாடுகேிலும் ளவறல 
பசய்யப் ளபாய் 5 முதல் 10 ஆண்டுகள் அங்கு வாழ்கிறார்கள். அவர்கேில் பலர், “திரும்ப இந்தியா வந்து 
வாழ முடியாது” என்றும், “எப்படியாவது பவேிநாடுகேிளலளய settle ஆகி விட ளவண்டும்” என்றும் தெது 
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முக்கிய குறிக்ளகாோகக் பகாண்டு இருக்கிறார்கள். 

அதற்கு முக்கிய காரணங்கோக, “இந்தியா வந்தால் அங்கு கிறடக்கும் அேவுக்கு உயர் சம்பேம் 
கிறடக்காது” என்றும், “இந்தியா வருவதற்கு தனக்கு ெிக விருப்பம்தான், ஆனால் ெீண்டும் இங்கு வந்து 
வாழ்வதற்கு பயொக இருக்கிறது” என்றும் கூறுகிறார்கள். 

இந்தியாவில் பபற்ற கல்வியும், நிறுவன அனுபவமும்தான் பவேிநாட்டு வாழ்க்றகறய பபற்றுத் 
தந்துள்ேன. ஆனால் 10 வருட பவேிநாட்டு வாழ்றக உங்கள் பிறந்த நாட்டில் தங்குவதற்கு பயத்றத 
ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்றால் அதற்கு பிரதான காரணம் சரியான குறிக்ளகாறே வகுத்துக் 
பகாள்ோததும் பவேிநாட்டில் சம்பாதித்த பணத்றத நெது குறிக்ளகாளுக்கு பசலவிடாததும் பவேிநாட்டு 
வாழ்க்றக தரும் வசதிகளுக்கு ஆட்பட்டு எதிர்காலத்றத சரியாக திட்டெிட்டுக் பகாள்ோததும் ஆகும். 

இதற்கு ஒரு எேிய உதாரணொக எனது நண்பறர பசால்லலாம். அவர் பவேிநாட்டில் ளவறல பார்த்து 
சம்பாதித்த $20,000 (இந்திய ெதிப்பில் ரூ 13 லட்சம்)-ஐ அபெரிக்க வங்கியில் றவத்து இருந்தார். அபெரிக்க 
வங்கியில் ளசெிப்புக் கணக்கில் இருக்கும் பணத்திற்கு எந்த வட்டியும் கிறடயாது. இந்தப் பணத்றத ஐந்து 
வருடத்திற்கு ளெலாக அங்கு றவத்து இருக்கிறார். இந்தப் பணத்றத இந்திய வங்கியிளலா, ெியுச்சுவல் 
நிதியிளலா ளபாட்டிருந்தால் அது கணிசொன வட்டிறய ஈட்டியிருக்கும் என்ற அேவில் கூட திட்டெின்றி 
வாழ்ந்திருக்கின்றார். 

ளெலும் கீளழ குறிப்பிடும் பசயல்கறே நம்ெில் பலர் பசய்கிளறாம். 

 திறர அரங்கத்திற்கு பசன்றால் பாப்கார்னிற்கும், பநாறுக்குத் தீனிக்கும் ஆயிரக்கணக்கில் பசலவு 
பசய்வது. 

 4 ளபர் ஒன்றாக ளசர்ந்து சூப்பில் இருந்து dessert வறர ரூ 5000-க்கு ளெல் பசலவில் சாப்பிடுவது. 

 பொறபல் ளபானும் ளெலும் பல எலக்ட்ரானிக் பபாருட்களும் ளதறவ இருக்கிறளதா இல்றலளயா, 
6 ொதத்திற்கு ஒரு முறற ொற்றுவது. 

 UDS என்றால் என்ன என்று கூடத் பதரியாெல் 25-வது ொடியில் sea facing view-வில் Flat வாங்குவது. 

நான் ளெளல கூறிய பசயல்கறே தவறு என்று கூறவில்றல. உங்களுறடய சம்பேத்றத பசலவு 
பசய்வதற்கு உங்களுக்கு எல்லா உரிறெயும் உள்ேது. ஆனால், நெக்கு தரப்படும் உயர் ஊதியத்றத 
ஆடம்பர உணவு விடுதிகள் மூலொகவும், எலக்ட்ரானிக் பபாருட்கள் மூலொகவும், விறல உயர்ந்த 
வடீுகள் மூலொகவும் இன்பனாரு பக்கம் பறி பகாடுத்து விட்டால், அதனால் யாருக்கு லாபம்? தகவல் 
பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் நிறுவனத்திற்காக கடுறெயாக உறழப்பார்கள். ஆனால் அது தங்கள் 
குடும்பத்திற்கு, சமூகத்திற்கு இல்றல என்பறத இது காட்டுகிறது. 

பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் உங்கோல் ஒரு வருடம் கூடத் தாக்குப் பிடிக்க முடியாது 
என்ற நிறலயில் இருந்தால் ளெளல கூறிய அறனத்தும் ெிகப் பபரிய தவறுகளே. 

அடுத்த பகுதியில் நாம் அப்றரசல் பற்றியும், அதில் ஒவ்பவாரு ஊழியரும் என்ன பசய்ய ளவண்டும் 
என்று பார்ப்ளபாம். இந்த விழிப்புணர்வு அப்றரசல் ளரட்டிங்-ஐ காரணம் காட்டி நிர்வாகம் பணிநீக்கம் 
பசய்தால் சட்ட ரீதியாக நம்றெ பாதுகாக்கும். 
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6. அப்கரசகல எப்படி கவைொக ககயாள வவண்டும்? 

நாம் பசன்ற பகுதியில் தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் பசய்யும் பபாதுவான தவறுகறேப் பற்றி ளபசி 
இருந்ளதாம். தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் பணி நீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப் பட்டு, ெனித வே 
(எச்.ஆர்) அதிகாரிகோல் தாொக முன்வந்து ராஜினாொ பசய்யச் பசால்லி வற்புறுத்தப்பட்டால், ளவறு 
ளவறல கிறடக்காத நிறலயில் ராஜினாொ பசய்வது ெிகப் பபரிய தவறாகும். அத்தறகய சூழ்நிறலயில் 
நாம் என்ன பசய்ய ளவண்டும் என்று முந்றதய பகுதிகேில் விரிவாக பார்த்து இருந்ளதாம். அதாவது, நாம் 
சட்ட அறிறவ வேர்த்து பகாண்டு பு.ஜ.பதா.மு (NDLF) ளபான்ற ஊழியர் சங்கங்கேில் இறணத்துக் பகாண்டு 
பணிநீக்க நடவடிக்கு எதிராக ளபாராட ளவண்டும். 

அப்றரசல் என்பது விஞ்ஞான பூர்வொனது இல்றல என்றும் இந்த முறறறய ொற்ற ளவண்டும் என்ற 
குரல்கள் ளகட்கத் பதாடங்கி விட்டன. 

நிறுவனங்கள் அப்றரசலில் வழங்கல் படும் ளரட்டிங்-ஐ றவத்துத் தான் ஊழியரின் திறறன ஆய்வு பசய்து 
பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்துவது ளபாலக் காட்டிக் பகாள்கின்றன. 

அப்றரசல் என்பது விஞ்ஞான பூர்வொனது இல்றல என்றும் இந்த முறறறய ொற்ற ளவண்டும் என்ற 
குரல்கள் ளகட்கத் பதாடங்கி விட்டன. ஆனால் எனது தந்றத அடிக்கடி கூறும் பழபொழி “பாம்பு சாப்பிடும் 
ஊருக்கு பசன்றால் நடுக்கண்டம்” என்று. நிச்சயொக அப்றரசல் என்பது பல தவறுகளுக்கு காரணொக 
இருக்கின்றது. ஆனால் அதறன உடனடியாக முழுவதுொக இல்லாெல் ஆக்க முடியாது. அதனால் நாம் 
அப்றரசலில்  உள்ே பநேிவு சுேிவுகறேத் பதரிந்து பகாண்டு, அதனால் பாதிக்கப்பட்டு பணிநீக்க 
நடவடிக்றகக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டால், பயப்படாெல் ளபாராடுவளத சிறந்தது ஆகும். 

எனளவ அப்றரசலில் என்ன நடக்கிறது என்பறதப் பற்றி ளபசலாம். 

 ிைன் குகைபாட்கட கண்டைிந்து வெம்படுத்  வாய்ப்பும் பயிற்சியும் அளிப்பது 

ஒவ்பவாரு நிறுவனத்திற்கும் Bottom 5, Bottom 10 என்று பணிபுரியும் 
ஊழியர்கேின் திறனுக்கு ஏற்ப நூறு ஊழியர்கேில் கறடசி 5 
அல்லது 10 ஊழியர்கறே அப்றரசல் மூலம் கண்டறியும் முறற 
உள்ேது. இது ளபால கண்டறிந்த ஊழியர்களுக்கு நிறுவனம் 
முன்ளனறுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கி, ளதறவ ஏற்பட்டால் புதிய 
பதாழில்நுட்பங்கறே கற்றுக் பகாள்வதற்கு வாய்ப்பு அேித்து (PIP) 
அவரின் திறறன பெருளகற்ற முயற்சிக்கும். இதன் மூலம் ஒரு 
ஊழியர் தன் திறறன பெருளகற்றி முன்ளனறி அடுத்த 
ஆண்டுக்குள் நன்றாக பசயல்பட முடியும். ஒரு ஊழியர் அடுத்த 
ஆண்டும் கறடசி இடங்கறே பிடிப்பாளர ஆனால் அவறர 
நிறுவனம் ராஜினாொ பசய்யக் பசல்லும். இது தான் பசன்ற ஆண்டு முன்பு வறர இருந்த நிறல. 

இதன்படி ஒரு நிறுவனத்தில் 2 லட்சம் நபர்கள் ளவறல பசய்தால் 10,000 ஊழியர்கள் கறடசி 5-ல் 
வருவார்கள். இதில் இரண்டு ஆண்டுகள் பதாடர்ந்து முன்ளனற்றம் காணாத 2000 நபர்கறே நிறுவனம் 
பவேிளயறச் பசய்யும் என்று றவத்துக் பகாள்ளவாம். 
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அப்கரசல் முகைகய முகைவகடாக ஆட்குகைப்புக்கு பயன்படுத்துவது 

ஆனால் கடந்த 2 ஆண்டுகோக, நிறுவனங்கள் அதிக அனுபவம் உறடய ஊழியர்கறே நீக்க அப்றரசல் 
முறறறய பயன்படுத்தப் பார்க்கின்றன. ஒரு புராஜக்ட் (project)-ல் 200 நபர்கள் ளவறல பசய்தால் 10 நபர்கள் 
கறடசி 5-ல் வருவார்கள். அந்த 10 நபர்கேில் 7 ளபராக அதிக பணி அனுபவம் உறடய ஊழியர்கறே 
இப்பபாழுது நிறுவனங்கள் இலக்கு (டார்பகட்) றவக்கின்றன. 

200 நபர்கள் பகாண்ட ஒரு புராகஜ்க்டில் 40 ஊழியர்கள் சராசரியாக 10 வருடத்துக்கு ளெற்பட்ட அனுபவம் 
உறடயவர்கள். இந்த 40 ஊழியர்கேில் 7 ளபறர கறடசி 5-ல் ளசர்த்து இலக்கு றவக்கின்றது நிறுவனம். 
இதன் மூலம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 10 வருட அனுபவம் உறடயவர்கறே 15 முதல் 20 சதவதீம் வறர 
பவேிளயற்ற முயற்சிக்கின்றன. 

ளெலும், 2 வருடங்கள் எல்லாம் காத்திருப்பதற்கு பபாறுறெ இல்லாெல் இருக்கின்றன, நிறுவனங்கள். 
இலக்கு றவக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு  எந்த பணித் திறன் ளெம்பாட்டு பயிற்சியும் அேிக்கப்படாெல் 
உடனடியாக பணி ராஜினாொ பசய்யச் பசால்லி நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றனர். இதற்காக நிறுவனங்கள் 
பாலிஸிகறே (பகாள்றககறே) பலமுறற ொற்றி ஊழியர்கறே பவேிளயற்றுவதற்கு ளதாதாக புதிய 
பகாள்றககறே ளபாட்டுக் பகாள்கின்றன. ஊழியர்கேிடம் புதிய பாலிஸிகறேக் காட்டி ராஜினாொ 
பசய்யச் பசால்லி கட்டாயப் படுத்துகின்றன. 

நாம் ஏற்கனளவ பசான்னது ளபால, இந்திய சட்டங்கேின்படி ஒரு நிர்வாகம் ஊழியறர பவேிளயற்ற 
ளவண்டுொனால் பல கட்ட நடவடிக்றககறே எடுக்க ளவண்டும். பல புதிய பகாள்றககள் 
உருவாக்கினாலும் இந்திய சட்ட திட்டங்களுக்கு கட்டுப்படவில்றல என்றால் இந்த பகாள்றககள் 
(பாலிஸிகள்) பசல்லாதது ஆகிவிடும். அதனால் நிறுவனம் அப்றரசல் ளரட்டிங் (appraisal rating) ெற்றும் 
புதிய பகாள்றககறே காட்டி பவேிளயறச் பசால்லிக் கட்டாயப் படுத்தினால் நாம் பயந்து ராஜினாொ 
பசய்து விடக்கூடாது. 

சைீியர் ஊழியர்களின் த ாழில்நுட்ப,  ிைன்சார் பணிக்காை அப்கரசல் 

உயர் பபாறுப்பில் உள்ே ஊழியர்கள் அப்றரசறல நிரப்பும் ளபாது அவர் பதாழில்நுட்ப (technical) ெற்றும் 
திறன் சார் (skilled) பிரிவில் என்ன பசய்தார் என்று பதேிவாக நிரப்ப ளவண்டும். 

இப்பபாழுது அப்றரசறல நிரப்புவது எப்படி என்பறதப் பார்ப்ளபாம். ெிக சீனியர் ளவறலயில் உள்ே 
ஊழியர்கறே “பதாழிலாேி (Workman) என்ற வறரயறறக்குள் கீழ் வரொட்டார்” என்ற சட்ட ஓட்றடறய 
உருவாக்கி பணிநீக்க நடவடிக்றக உட்படுத்த முயற்சிக்கின்றன சில நிறுவனங்கள். 

என்னுறடய நிறுவனத்தில் ளவறல பசய்யும் பிளரம்குொர் (பபயர் ொற்றப்பட்டு உள்ேது) இது ளபால 
பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப் பட்டார், அவருறடய தரப்பு வாதங்கள் எறதயும் ளகட்காெல் 
நிறுவனத்தால் பணிநீக்கம் (terminate) பசய்யப்பட்டார். அவர் நிறுவனத்தில் உயர் பபாறுப்பில் இருப்பதால் 
workman என்ற வறரயறறயின் கீழ் வர ொட்டார் என்று நிறுவனத்தால் கணக்கு ளபாடப்பட்டு அவர் terminate 
பசய்யப் பட்டார். 

ஆனால், இந்திய பதாழில்தாவா சட்டம் 1947-ன்படி திறன்சார் அல்லது நுட்ப (skilled or technical) 
பணியாற்றும் ஊழியர்கள் அந்த சட்டம் வறரயறுக்கும் பதாழிலாேர் என்ற வறகயில் அடங்குவார்கள். 

Website :  www.new-democrats.com              Email :  ndlfitunion@gmail.com                              Mobile :  +91 9003009641 

N E W  D E M O C R A T I C  L A B O U R  F R O N T — I . T  E M P L O Y E E S  W I N G  

http://www.new-democrats.com/
mailto:ndlfitunion@gmail.com


P A G E  2 1  

ஐ . டி ஊ ழி ய ர் க ளி ன் வா ழ் க் கக : ஜா லி யா , பி ர ச் ச கை க ளா ?  – க ட் டு கர த்  த ா ட ர்  

அதனால் உயர் பபாறுப்பில் உள்ே ஊழியர்கள் அப்றரசறல நிரப்பும் ளபாது அவர் பதாழில்நுட்ப (technical) 
ெற்றும் திறன் சார் (skilled) பிரிவில் என்ன பசய்தார் என்று பதேிவாக நிரப்ப ளவண்டும். 

ஒரு கட்டிடத் பதாழிலில் பவறும் ளெஸ்திரியாக, ளெற்பார்றவ நிர்வாகம் ெட்டும் பார்த்தால் அவர் 
சூப்பர்றவசர். ஆனால், தன் கீழ் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு பசால்லித் தருவது, தாளன இறங்கி 
படக்னிக்கல் ஆக ளவறல பசய்வது புராஜக்ட்டில், உள்ே ரிஸ்க்-கறே ஆய்வு பசய்து அதறன தடுப்பதற்கு 
நடவடிக்றக எடுப்பது, வாடிக்றகயாேர்கேிடம் புராஜக்ட் நிறலறெ (project status) பற்றி விேக்குவது 
ளபான்றறவ திறன்சார், நுட்ப அறிவு  (skilled technical category) வறகயில் வரக் கூடியறவ. அதனால் உயர் 
பதவி வகிக்கும் ஊழியர்கள் தெது அப்றரசறல நிரப்பும் ளபாது இது ளபான்ற ளவறலகறே கவனொக 
பதிவு பசய்ய ளவண்டும். இதன் மூலம் நிறுவனம் உங்கறே பணிநீக்கம் பசய்தாலும் அறத எதிர்த்து 
பதாழில்தாவா சட்டத்தின் கீழ் பதாழிலாேர் ஆறணயத்திடமும், நீதிென்றத்திலும் முறறயிட முடியும். 

அப்கரசல் விபரங்ககள  ிரட்டி வசெித் ல் 

ஒவ்பவாரு ஊழியரும் தனது அப்றரசல்கேில் அவர் பபற்ற நற்சான்றுகறே தவறாெல் உடனுக்குடன் 
ளசெித்து றவக்க ளவண்டும். 

ளெலும் இப்பபாழுது நிறுவனங்கள் ஒரு வருட அப்றரசல் ளரட்டிங் முடிந்தவுடன் அது பதாடர்பான 
விபரங்கறே அறத ெறறத்து (block பசய்து) விடுகின்றன. உதாரணொக, ஊழியர் ஒருவர் கடந்த 15 
வருடங்கோக நல்ல ளரட்டிங் பபற்று இருக்கிறார், அவரது 16-வது ஆண்டில் நிறுவனம் அவறர 
ளவறலறய விட்டு பவேிளயற்ற முற்பட்டு அவரது ளரட்டிங்-ஐ குறறக்கிறது. இந்த சூழ்நிறலயில் 
நிறுவனம் அவரது கடந்த 15 வருட நல்ல ளரட்டிங் பற்றிய விபரங்கறே ெறறத்து விடுகிறது. எனளவ, 
ஊழியர் தனது பறழய அப்றரசல்-ஐ பார்க்க முடிவதில்றல. இந்த பறழய முந்றதய வருட 
அப்றரசல்கேில் அந்த ஊழியர் பல நற்சான்றுகறே பபற்று இருக்கலாம், அதறன நிறுவனம் ளவண்டும் 
என்ளற ெறறக்க முடியும். 

அதனால் ஒவ்பவாரு ஊழியரும் தனது அப்றரசல்கேில் அவர் பபற்ற நற்சான்றுகறே தவறாெல் 
உடனுக்குடன் ளசெித்து றவக்க ளவண்டும். இந்த நடவடிக்றக பிறிபதாரு நாேில் பணி நீக்கம் 
நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப்படும் ளபாது உபளயாகொக இருக்கும். அதனால் ஊழியர்கள் இவ்விடயத்தில் 
கவனமுடன் இருக்க ளவண்டும். 

“ஆகாத ெருெகள் றகப்பட்டால் குற்றம் கால்பட்டால் குற்றம்”, “ொெியார் உறடத்தால் ெண்குடம், 
ெருெகள் உறடத்தால் பபான்குடம்” ளபான்றறவ நம் கிராெங்கேில் உள்ே பழபொழி ஆகும். அதன்படி 
ஒரு ஊழியறர பணி நீக்கம் பசய்ய ளவண்டும் என்று முடிவு பசய்த பிறகு நிறுவனம் பல வழிகேில் 
குறற கண்டுபிடிக்க முயற்சி பசய்யும். அதனால் ஒவ்பவாரு ஊழியரும் தம் பணி பதாடர்பான 
தகவல்கறே கண்டிப்பாக ளசகரித்து றவக்க ளவண்டும். இறவ நெக்கு நிச்சயம் உதவும். 

அப்றரசல் ளரட்டிங்-ஐ நம் ளெளனஜர்கள் தான் வழங்குகின்றனர். ஆனால், நம் ளெளனஜர் நிர்வாகத்தின் 
உத்தரறவத்தான் நிறறளவற்றுகிறார். அதனால் ளெளனஜர் ெற்றும் எச்.ஆர் அதிகாரியின் ெீது தனிப்பட்ட 
பவறுப்புகறேக் காட்ட ளவண்டாம். 

ஒரு நிறுவனத்தில் அப்றரசல் ளரட்டிங்-ஐ ஊழியர் ஏற்றுக் பகாள்ோவிட்டால் ளெல்முறறயடீு பசய்ய 
முடியும். இறணயத்தில் பவேியாகி நாம் அறனவரும் ளகட்ட ஆடிளயா பதிவில் படக் ெகிந்த்ரா எச்.ஆர் 
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அதிகாரி பசான்னது ளபால ளெலிடம் முடிவு பசய்து விட்டதால் உங்களுக்கு இந்த ளெல் முறறயிடுகேின் 
நியாயம் கிறடப்பது சிரெம் தான். ஆனால் நீங்கள் ெனம் தேராெல் உள்ே அறனத்து வழிகேிலும் 
நிர்வாகத்திடம் ளெல்முறறயடீு பசய்யுங்கள். இந்த ளெல்முறறயிட்டு முறறகேில் உங்களுக்கு நியாயம் 
கிறடக்கா விட்டாலும் நீங்கள் பவேிளய சட்ட ளபாராட்டம் நடத்த ளவண்டிய சூழ்நிறலயில் அத்தறகய 
முறறயடீுகள் பதாடர்பான விபரங்கள் உதவிகரொக இருக்கும். 

நாம் அடுத்த பகுதியில் பதாழிற் சங்கங்கறேக் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம். 
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7. ஐ.டி ஊழியர்களுக்கு த ாழிற்சங்கம் ஏன் வ கவ? 

பசன்ற பகுதியின் இறுதியில் பதாழிற்சங்கத்தில் ளசர்வது பற்றி எழுதி 
இருந்ளதன். தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கேிடம் பதாழிற்சங்கம் பற்றி 
என்ன ொதிரியான புரிதல் இருக்கின்றது என்று நான் பலரிடம் 
ளபசியவற்றின் அடிப்பறடயில் கூறுகிளறன். 

 தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் பதாழிற்சங்கம் அறெப்பதற்கு 
அனுெதி இல்றல. 

 பதாழிற்சங்கத்தில் ளசர்ந்தால் நிர்வாகம் நம்றெ பிோக் லிஸ்ட் 
பசய்து விடும். இது தனக்கு பிற ளவறலகறே பபற்றுத் தருவதற்கு 
பாதகொக அறெயும். 

 பதாழிற்சங்கம் ளவறல இழப்பு பநருக்கடிகளுக்கு ெட்டும் உதவக் 
கூடியது. 

 பதாழிற்சங்கம் அரசியல் சம்பந்தப்பட்டது. இது தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறக்கு ளதறவயில்றல. 

 எனக்கு ளவறலயிழப்பு பயெில்றல. நான் அலுவலகத்தில் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிளறன். எனக்கு 
பதாழிற்சங்கம் ளதறவ இல்றல. 

 என் நிறுவனம் பதாழிற்சங்கத்றத அனுெதிக்காது. தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் எந்த பபரிய 
கம்பபனியிலும் பதாழிற்சங்கம் இல்றல. 

ளெளல பசான்ன கருத்துகள் தான் பபரும்பான்றெயான ஊழியர்கேின் கருத்துகோக இருக்கின்றன. 
இப்பபாழுது ளெளல பசான்ன கருத்துகள் உண்றெதானா என்று ஆராய்ளவாம். 

“தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறக்கு பதாழிலாேர் சட்டங்கள் அறனத்தும் பபாருந்தும்” என்றும், “தகவல் 
பதாழில்நுட்ப ஊழியர்கள் பதாழிற்சங்கம் அறெக்கலாம்” என்று தெிழ்நாடு அரசு 2016-ம் ஆண்டு NDLF IT 
Employees Wing-க்கு எழுதிய கடிதத்தில் பதேிவுபடுத்தியிருக்கிறது. "தகவல் பதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு 
பதாழிலாேர் சட்டங்கேில் இருந்து ஒருளபாதும் விலக்கு பகாடுக்கப்படவில்றல" என்றும் அந்த கடிதத்றத 
அனுப்பியிருந்த பதாழிலாேர் துறற பசயலாேர் குொர் பஜயந்த் பதேிவுபடுத்தியிருந்தார். 

பதாழிற்சங்கம் என்பது ஏளதா ஒரு பகட்ட வார்த்றத என்று நம்ெில் பலரும் நிறனக்கிளறாம். வங்கி, 
ஆசிரியர், ளபாக்குவரத்து, ெின்துறற, ரயில்ளவ ளபான்ற அறனத்து துறறகேிலும் பதாழிற் சங்கங்கள் 
உள்ேன. ஊழியர்கேின் நலறனப் ளபணுவதில் பதாழிற்சங்கங்கள் பபரும் பங்கு வகிக்கின்றன. ளெலும் 
பதாழிற்சங்கத்தில் ளசர்வறத காரணம் காட்டி எந்த ஊழியறரயும் நிர்வாகம் ெிரட்ட முடியாது. 
பதாழிற்சங்கம் அறெப்பது என்பது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின்படி ஒவ்பவாரு பதாழிலாேரின் 
அடிப்பறட உரிறெ ஆகும். 

பதாழிற்சங்கம் ஊழியர்கேின் அறனத்து பிரச்சறனகளுக்கும் உதவக் கூடியது. பல துறறகேில் 
பதாழிலாேரின் சம்பே உயர்வுக்கும், தனிப்பட்ட ஊழியர்கேின் பிரச்சறனகளுக்கும் பதாழிற்சங்கம் 
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மூலொகத் தான் தீர்வு காண்கின்றனர். அதனால் தான் பிற துறறகேில் ஒரு அப்றரசல் மூலம் ஊழியறர 
ளவறலறய விட்டு அனுப்ப முடிவதில்றல. 

தகவல் நுட்பத்துறற கம்பபனிகள் தங்களுக்குள் NASSCOM என்று சங்கம் அறெத்துக் பகாண்டு 
அரசாங்கத்திடம் சலுறககறேயும் பல உதவிகறேயும் பபறுகின்றன. ஆனால் ஊழியர்கள் சங்கம் 
அறெத்தால் தெக்கு பிரச்சறன ஏற்படும் என்று நிறனத்து அறவ பதாழிற்சங்கம் அறெப்பறத 
ஊக்குவிப்பது இல்றல, ொறாக அதற்கு எதிரான கருத்துக்கறே பரப்புகின்றன. ஆனால் அறனத்து பபரிய 
கம்பபனிகளும் பதாழிற்சங்க நடவடிக்றககறே ஆதரிப்பது ளபால் பாலிஸி றவத்து இருக்கின்றன. 

ளெலும், பணிநீக்க நடவடிக்றகறய எதிர்பகாள்ே ெட்டும் பதாழிற்சங்கத்தின் உதவி ளதறவ என்று 
இல்றல. ஊழியர்கேின் அறனத்து பிரச்சறனகறேயும் ஊழியர்கேின் சார்பில் நிர்வாகத்துடன் கூட்டு 
ளபச்சுவார்த்றத நடத்துவதற்கு பதாழிற்சங்களெ சிறந்த தீர்வு ஆகும். நாம் ஏற்கனளவ படக் ெகிந்த்ரா 
விவகாரத்தில் பார்த்து ளபால நிர்வாக ளெலிடம் முடிவு பசய்தாலும் பதாழிலாேர் சங்கத்தின் உதவியுடன் 
collective bargain என்ற உரிறெ மூலம் நாம் அறத எதிர்த்து முறறயிட முடியும். 

பதாழிற்சங்கத்துக்கு அரசியல் பின்னணி உள்ேது என்பது உண்றெதான். ஆனால், நாம் ளவறல பசய்யும் 
கார்ப்பளரட் நிறுவனங்களும், சமூகத்தின் எல்லா நடவடிக்றககளும் அரசியல் பின்னணி பகாண்டிருக்கும் 
ளபாது ஊழியர்கள் ெட்டும் எந்த அரசியல் அடிப்பறடயும் இல்லாெல் தனியாக ளபாராட முடியாது இன்ற 
நிறலயில் இந்த அரசியல் புரிதலுடனான ளபாராட்டம்தான் நெக்கு உதவ முடியும். 

நானும் சில ொதங்களுக்கு முன்பு ளவறல இழப்பு பற்றி பயெில்றல என்ற நிறலயில் தான் இருந்ளதன். 
ஆனால் இப்ளபாது நடக்கும் விடயங்கள் அப்படி இல்றல. ளவறல இழப்பு என்பது ஒவ்பவாருக்கும் ஏற்பட 
வாய்ப்பு உண்டு என்பறத உணர்த்துகின்றன. அதனால் வருமுன் காக்க ளவண்டும். 

பதாழிற்சங்கம் அறெப்பதற்கு நிர்வாகத்தின் அனுெதி ளதறவயில்றல. ஒரு நிறுவனத்தில் அல்லது ஒரு 
துறறயில் 7 ஊழியர்கள் ளசர்ந்து ஒரு பதாழிற்சங்கத்றத பதாடங்க முடியும். 100 உறுப்பினர்கறே 
ளசர்த்ததும் அறத சட்டரீதியாக பதிவு பசய்து பகாள்ே முடியும். பதாழிற்சங்கங்கறே பதிவு பசய்து 
இயக்குவறத முறறப்படுத்த இந்திய பதாழிற்சங்க சட்டம் என்று தனிச்சிறப்பான சட்டளெ உள்ேது. 
எனளவ, சட்டரீதியாக நிர்வாகம் பதாழிற்சங்கம் அறெவறத தடுக்க முடியாது. 

அதனால் பணியில் இருக்கும் தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் தாொக முன்வந்து பதாழிற்சங்கத்தில் 
தம்றெ இறணத்துக் பகாள்ே ளவண்டும். தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் பணி பாதுகாப்றப உறுதி 
பசய்யவும் பணியிடத்தில் ஜனநாயகத்றத நிறலநாட்டவும் பதாழிற்சங்கம் மூலம் கூட்டு ளபச்சுவார்த்றத 
முறறளய தீர்வு என்பறத கருத்தில் பகாண்டு ஊழியர்கள் முன் வர ளவண்டும். 

நான் ஏற்கனளவ பசான்னது ளபால நீங்கள் உங்கள் விவரங்கறே குறிப்பிட்டு ndlfitunion@gmail.com என்ற 
முகவரிக்கு எழுதினால் எங்கள் குழு நண்பர்கள் உங்களுக்கு சங்கத்தில் ளசர்வதற்கு உதவி பசய்வார்கள். 
உங்களுக்கு எதுவும் சந்ளதகம் இருந்தால் 9003009641 என்ற பொறபல் நம்பரில் ளபசி உங்கள் ஐயங்கறே 
தீர்த்துக் பகாள்ேலாம். அதனால் அறனவரும் முன்வந்து சங்கத்தில் உறுப்பினர் ஆக ளசர்ந்து 
பகாள்ளுங்கள். 

பணிநீக்க நடவடிக்றகறய தடுக்க பதாழிற்சங்கம் என்ன பசய்ய முடியும்? பதாழிற்சங்க நடவடிக்றக 
மூலம் பணிநீக்க நடவடிி்க்றகறய எப்படித் தடுக்க முடியும் என்பறத விரிவாக பார்ளபாம். 
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பதாழில் தாவா சட்டம் பதாழிற்சங்கத்துக்கு பல உரிறெகறே வழங்கியுள்ேது. 

ஒரு நிறுவனத்தில் 100 பதாழிலாேர்கள் ஒன்று கூடி பதாழிற்சங்கத்றத நிறுவ முடியும் என்பறத 
ஏற்கனளவ கூறி இருந்ளதன். பதாழிற்சங்கத்தில் தறலவர், பசயலாேர், பபாருோேர் என்று சங்க 
உறுப்பினர்கோல் ளதர்ந்பதடுக்கப் படுவர். பிறகு பதாழிலாேர்கேின் பிரதான பிரச்சறனகள் சங்கக் 
கூட்டங்கேில் விரிவாக விவாதிக்கப்படும். சங்க உறுப்பினர்கேின் பிரச்சறனகள் எப்படித் தீர்க்கப் பட 
ளவண்டும் என்றும் விரிவாக விவாதிக்கப்படும். ளதறவப்படும் ளபாது சட்ட வல்லுனர்கேின் உதவியும் 
ளகாரப்படும். 

இவ்வாறு ஊழியர்கேின் பிரச்சறனகள் விவாதிக்கப்பட்டு அப்பிரச்சறனகறே தீர்க்க சம்பந்தப் பட்ட 
நிர்வாகம் நடவடிக்றக எடுக்க ளவண்டும் என்று தீர்ொனம் நிறறளவற்றப்படும். அப்படி நிறறளவற்றப் 
பட்ட தீர்ொனங்கேின் ெீது நடவடிக்றக எடுக்க ளவண்டும் என்று பதாழிற்சங்கம் சார்பாக நிர்வாகத்திற்கு 
ளகாரிக்றககள் அனுப்பப்படும் அக்ளகாரிக்றககள் நிர்வாகத்தால் ஏற்றுக் பகாள்ே படாவிட்டால், 
பதாழிற்சங்கம் சார்பாக பதாழிலாேர் ஆறணயரிடம் பதாழில்தாவா தாக்கல் பசய்யப்படும். 

பதாழில் தாவாச்சட்டம் பிரிவு 2K-ன் படி பதாழிலாேரின் ளகாரிக்றககள் தீர்ொனொக நிறறளவற்றப்பட்டு 
ஆறணயத்திடம் ெனு அேிக்கப்படும். இதன் மூலம் பணிநீக்க நடவடிக்றகறயத் தடுக்க முடியும் 

IDA பிரிவு-2K மூலம் நாம் பதாழிலாேர் சங்கத்தின் மூலம் ஆறணயரிடம் முறறயிட்டு பதாழில்தாவா 
தாக்கல் பசய்த பிறகு பின்வரும் பாதுகாப்புகள் ஊழியர்களுக்கு கிறடக்கும். 

இந்த பதாழில்தாவா நிலுறவயில் இருக்கும் வறர பிரிவு 33-ன்படி நிர்வாகம் பாதிக்கப் பட்ட ஊழியரின் 
பணி நிறலறய (service condition) ொற்ற முடியாது. இந்த முறறயடீுடன் பதாடர்புறடய சம்பேம், பதவி, 
பணிபுரியும் அலுவலகம் ளபான்ற எந்த நிறலறயயும் நிர்வாகம் ொற்ற முடியாது. இதன் மூலம் உடனடி 
பணி நீக்க நடவடிக்றகயில் இருந்து பணியாேர் காப்பாற்றப்படுவர். 

நிர்வாகம் பதாழிற்சங்கத்றத முடக்க அதில் பிரதான உறுப்பினர்கறே நீக்கக் கூடாது என்று நம் இந்திய 
சட்டம் இப்பாதுகாப்றப பதாழிற் சங்க நிர்வாகிகளுக்கு பகாடுத்து உள்ேது. இதன் மூலம் 100 
உறுப்பினர்கள் வறர பணி பாதுகாப்பு உறுதி ஆகும். 

ஒரு குழுவாக நம் வாதங்கறே முன் றவப்பதால் நிர்வாகம் விறரவாக நடவடிக்றக எடுக்கும். முழுப் 
பூசணிறய ளசாற்றில் ெறறப்பது ளபால என்று ஒரு பழபொழி உண்டு. தகவல் பதாழில் நுட்ப 
நிறுவனங்கள் ளவறல இழப்பு இல்றல என்று NASSCOM முதல் அறனத்து நிர்வாகங்களுக்கு கூறி 
வருகின்றன. ஒரு குழுவாக நாம் இப்பிரச்சறனகறே அணுகும் ளபாது நிறுவனங்கள் இது ளபால ளவறல 
இழப்பு இல்றல என்று கூற முடியாது. இறத கூட்டு ளபச்சுவார்தறத  உரிறெ (COLLECTIVE bargaining rights) 
என்று பசால்லுவார்கள்.  

பதாழிலாேர் ஆறணயரிடம் இப்பிரச்சறன தீர்க்கப் படவில்றல என்றால் அடுத்தகட்டொக  சங்கம் 
சார்பாக நீதிென்றங்கேில் முறறயடீு பசய்ய முடியும்.   அதனால் நிர்வாகமும் சட்டச் சிக்கலுக்கு பதில் 
பதாழிலாேர் ெீண்டும் ளவறலயில் றவத்துக் பகாள்ே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ேன. 

ளெலும் பதாழிற்சங்கங்கேில் ளசர்வதனால் என்ன நன்றெ என்று பார்ப்ளபாம். 

 ஊழியர்கள் ஒன்று ளசரும் ளபாது ஊழியர்களுக்கு ெனரீதியாக பதேிவு ஏற்படுகிறது. நாம் முதல் 

Website :  www.new-democrats.com              Email :  ndlfitunion@gmail.com                              Mobile :  +91 9003009641 

N E W  D E M O C R A T I C  L A B O U R  F R O N T — I . T  E M P L O Y E E S  W I N G  

http://www.new-democrats.com/
mailto:ndlfitunion@gmail.com


P A G E  2 6  

ஐ . டி ஊ ழி ய ர் க ளி ன் வா ழ் க் கக : ஜா லி யா , பி ர ச் ச கை க ளா ?  – க ட் டு கர த்  த ா ட ர்  

பகுதியில் பார்த்தது ளபால பணி இழப்பு சூழ்நிறலயால் தற்பகாறல ளபான்ற தவறான 
முடிவுகேில் இருந்து ஊழியறர பாதுகாக்கிறது. 

 சட்ட உதவிகறே எேிதாக பபற முடிகிறது. 

 பணி இழப்பு ெட்டுெின்றி ஊழியர்கேின் பிற பிரச்சறனகறேயும் ஒரு குழுவாக பதாழிற்சங்கம் 
மூலம் முறறயிட முடியும். 

 ஒரு நிர்வாகத்தின் தறலறெ அதிகாரி பதாழிலாேர்களுக்கு எதிராக என்ன பாலிஸி ளபாட்டாலும் 
பதாழிற்சங்கம் மூலம் நாம் அதறன தடுக்க முடியும். 

இவ்வேவு உரிறெகறே உறடய பதாழிற் சங்கத்தில் ளசர்வதற்கு நாம் ஏன் தயக்கம் காட்ட ளவண்டும். 
இேம் ஊழியர்கள் ஒரு குழுவாக ளசர்ந்து எங்கள் NDLF அறெப்பாேர்கறே பதாடர்பு பகாண்டு ளசர முன் 
ளவண்டும். NDLF IT Employees Wing என்பது அறனத்து பபரிய ெற்றும் சிறிய நிர்வாகங்கேின் பணிபுரியும் 
அறனத்து தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கேின் நலனுக்கான சங்கம் அதனால் அறனத்து நிறுவன 
ஊழியர்களும் பு.ஜ.பதா.மு – ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவு பதாழிற்சங்கத்தில் ளசர முடியும். 

அடுத்த பகுதியில் நிறுவனங்களுக்கு ஐ.டி ஊழியர்கேின் சார்பாக NDLF முன்றவக்கும் ளகாரிக்றககறே 
பார்ப்ளபாம். 
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8. நிர்வாகங்கவள ஊழியர்ககள, யூைியகை ஆ ரியுங்கள்! 

தபண்கள் ெீது பாரபட்சம் 

பல விதங்கேில் பபண்கள் ெீது பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறது 

இந்து தெிழ் நாேிதழில் பணி இடத்தில் தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் ளவறல பசய்யும் பபண்கள் 
படும் சிரெங்கறே பற்றி ஒரு கட்டுறர பவேியிடப்பட்டிருந்தது. அதன் சாராம்சொக “ஆண்களுக்கு சரி 
நிகராக பபண்கள் நடத்தப்படவில்றல” எனவும், “ஊதிய உயர்வு ெற்றும் பவேிநாட்டு ளவறல 
வாய்ப்புகேில் ஆண்களுக்ளக முன்னுரிறெ வழங்குவது” பற்றியும் பபண்கேின் இன்னல்கள் 
பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கட்டுறரயில் “தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் ஊழியர் சங்கம் 
இல்லாதளத இந்த பிரச்சறனகறேத் தீர்க்க முடியாததற்கு முழு முதற்காரணம்” என்று குறிப்பிடப்பட்டு 
இருந்தது. 

பணி நீக்க நடவடிக்றககேில் பபண்கள் பபரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ெகப்ளபறு, திருெணம் ளபான்ற 
காரணங்கோல் பபண்கள் தாொக ளவறலறய விட்டுச் பசல்வது நடக்கிறது என்றாலும், அறத விட 
அதிகொக ெகப்ளபறு விடுப்பிலிருந்து திரும்பி வந்தால் அறதக் காரணம் காட்டி குறறந்த ளரட்டிங் 
பகாடுப்பது என்ற பல விதங்கேில் பபண்கள் ெீது பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறது. ளெலும் பபண்கள் அதிகம் 
ளகள்வி ளகட்க ொட்டார்கள் என்ற ளநாக்கில் பணிநீக்க இலக்றக எட்டுவதற்கு அதிக பபண்கறே 
தாொகளவ முன் வந்து ராஜினாொ பசய்யச் பசால்லி கட்டாயப்படுத்துகின்றன. நிர்வாகத்றத எதிர்த்துக் 
ளகட்க பயந்து பல பபண்கள் தெது ளவறலறய இழக்கின்றனர். 

நம் NDLF ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவில் பல பபண்கள் இறணந்து உள்ேனர். வாசுகி சீனிவாசன் அவர்கள் 
துறணத் தறலவர் பதவி வகிக்கிறார். அதனால் அறனத்து பபண்களும் NDLF சங்கத்தில் இறணத்துக் 
பகாண்டு தெது பணி பாதுகாப்புக்காக ளபாராட முன்வர ளவண்டும். 

இப்பபாழுது நாம் நிர்வாகங்கேிடம் றவக்க நிறனக்கும் ளகாரிக்றககறேப் பற்றி ளபசலாம். 

இன்ஃளபாசிஸ் தறலவர் நாராயண மூர்த்தி பணி நீக்க நடவடிக்றகக் குறித்து TV 18 பதாறலக்காட்சிக்கு 
கூறிய கருத்துகறேப் பார்ப்ளபாம். 

“பணி நீக்க நடவடிக்றககள் துரதிர்ஷ்டவசொனறவ. நிறுவனத்தில் லாபவதீத்றத பராெரிக்க நிர்வாகத்தில் 
உயர் பதவி வகிப்பவர்கள் தெது ஊதியத்றதக் குறறத்துக் பகாண்டு இந்த பணிநீக்க நடவடிக்றகறய 
தவிர்க்க ளவண்டும்” என்று அவர் கருத்து பதரிவித்தார். ளெலும், “இந்த சூழலில் நிறுவனங்கள் பங்குகறே 
முதலீட்டாேர்கேிடெிருந்து திரும்ப வாங்குவது மூலம் அவர்களுக்கு பணத்றத பகாடுப்பது 
ஊழியர்கேிடம் தவறான கருத்றத உருவாக்கும்” என்றும் “நிறுவனங்கள் அந்த நடவடிக்றகறய 
பதாடரக்கூடாது” என்றும் கூறினார். 

ஆனால் இப்பபாழுது அறனத்து பபரிய நிறுவனங்களும், பங்குகறே திரும்ப வாங்கும் நடவடிக்றகயில் 
ஈடுபடுகின்றன. விப்ளரா நிறுவனம் ரூ 11,000 ளகாடிக்கும், இன்ளபாஸிஸ் நிறுவனம் ரூ 13,000 ளகாடிக்கும் 
பங்குகறேத் திரும்ப வாங்குகின்றன. இதன் மூலம் பங்குச் சந்றத முதலீட்டாேர்கேின் லாபளெ பிரதானம் 
எனவும், ஊழியர்கள் நலறன நிறுவனங்கள் முதன்றெயாக நிறனக்கவில்றல என்பறதயும் காட்டிக் 
பகாண்டிருக்கின்றன. இன்ஃளபாசிஸ் நிறுவனத்றத பதாடங்கி, நடத்தி வேர்த்தவர் என்ற ெதிப்பு உறடய 
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நாராயணமூர்த்தி இவ்வாறு ஊழியர்கள் சார்பாக ளபசியது பாராட்டுக்குரியது. ஏபனன்றால் ெற்ற எந்த 
நிறுவனத்தின் தறலவர்களும் பணிநீக்க நடவடிக்றக பற்றி எந்தக் கருத்தும் கூறவில்றல. 

நம் வறலத்தேத்தில் சீனியர் விப்ளரா ஊழியர் (Senior WIPRO Employee ) ஒருவர் பல கட்டுறரகள் எழுதி 
இருந்தார். அவருறடய ஒரு கட்டுறரயில் பல வருடம் ளவறல பசய்த ஊழியர்கள் நிர்வாகத்திற்கு 
பபற்றுத் தந்த லாபம் பற்றியும் நிர்வாகம் அவர்கேின் பல ஆண்டு உறழப்றபயும் பங்கேிப்றபயும் 
பபாருட்படுத்தாெல் ளவறலறய விட்டு நீக்குவறதப் பற்றியும் எழுதி இருந்தார். 

இப்பபாழுது நடக்கும் பணிநீக்க நடவடிக்றககேில் நிறுவனங்கள் அதிக அனுபவம் உறடய ஊழியர்கறே 
பணிநீக்க முயற்சி பசய்கின்றன, நிறுவனங்கள். இதன் பபாருள் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறற ஊழியர்கள் 
40 வயதில் ளவறலறய விட்டு ஓய்வு பபற ளவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ேது. 

இந்த நிறுவனங்கேின் வேர்ச்சிக்கும், லாபத்திற்கும் ஊழியர்கேின் உறழப்ளப காரணம். ஆறலத்பதாழில் 
நிறுவனங்கேிலாவது நிர்வாகம் இயந்திரங்களுக்கு, பதாழிற்சாறலறய நிறுவுவதற்கு என்று நிறறய 
முதலீடு பசய்ய ளவண்டியிருக்கிறது. தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் என்பது ஊழியர்கேின் உறழப்ளப 
பிரதானொனது. இது ஒரு Service oriented industry (ளசறவத் துறற). ஊழியர்களே ஒரு நிறுவனத்தின் 
வேர்ச்சிக்கு அடிப்பறட. 

அதனால் நிறுவனங்கள் ஊழியர்கறே ெிரட்டி ராஜினாொ பசய்ய றவப்பது ளபான்ற நடவடிக்றககறே 
றகவிட்டு, அவர்கேின் குடும்ப, சமூக சூழ்நிறலகறேக் கருத்தில் பகாண்டு பசயல்பட ளவண்டும். 
சட்டத்தில் உள்ே ஓட்றடகறே றவத்து ஊழியர்றே பவேிளயற்ற முயற்சிக்கூடாது. இந்த ஊழியர்கள் பல 
வருடங்களுக்காக நிறுவனத்துக்காக உறழத்தவர்கள் என்பறத ெனதில் றவக்க ளவண்டும். 

பல காரணங்களுக்காக ஊழியர்கேின் எண்ணிக்றகறய குறறக்க ளவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டால் குறுக்கு 
வழியில் ெிரட்டி பவேிளயற்ற முயற்சி பசய்யாெல் ஊழியர்கேின் நலன் சார்ந்து சட்டரீதியாக 
நடவடிக்றககறே ளெற்பகாள்ே ளவண்டும். 

அளத ளபால எங்கும் பணிநீக்க நடவடிக்றக நடக்கவில்றல, எல்லாளெ தாொக விலகி ளபாவதுதான் என்று 
பபாய்யான தகவல்கறே பரப்புவறத நிறுத்திக் பகாண்டு உண்றெ நிறலகறே கூற ளவண்டும். 

குறறந்த சம்பேத்தில் ளவறலக்கு ஆட்கள் கிறடக்கிறார்கள் என்று நாட்டில் நிலவும் ளவறல இல்லாத் 
திண்டாட்டத்றத தெக்கு சாதகொக ொற்றி அதிக அனுபவம் உறடய ஊழியர்கறே ளவறலறய விட்டு 
நீக்குவது தவறு. 

இப்பபாழுது தகவல் பதாழில்நுட்பத்தில் ளவறல பசய்வது அதிக ரிஸ்க் உள்ேதாக ஆகி வருகிறது. 
பபாறியியல் கல்லூரிகேில் முன்பிருந்த ஐ.டி ளொகம் ெிகவும் குறறந்து விட்டது. கட்டாய ஆட்குறறப்பு 
ளபான்ற நடவடிக்றககள் சமூக ரீதியில் இன்னும் பாதகொக ொற்றத்றத ஏற்படுத்தி ஐ.டி துறறக்கு 
திறறெயான இறேஞர்கள் வருவறத தடுத்து நீண்ட காலத்தில் பாதிப்றப ஏற்படுத்தும். 

தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் யூனியனில் இறணவது இது ளபான்ற பநருக்கடியான காலங்கேில் 
நிர்வாகத்திற்கும், ஊழியர்களுக்கும் இறடளய பாலொக பசயல்பட உதவும். அதனால் ஊழியர்கள் 
யூனியனில் ளசர்வறத தடுக்க முயற்சிக்க கூடாது. 

NDLF என்பது ஊழியர்கேின் நலன்களுக்கான சங்கம், நாங்கள் ஊழியர்கேின் நலனிற்காக நிர்வாகத்துடன் 
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கூட்டு ளபச்சுவார்த்றத நடத்த ளகாருகிளறாம். அதனால் ஊழியர்கள் NDLF ஐ சில பிரச்சறனகேில் உதவ 
ளகட்டுக் பகாண்டால் எங்கள் சங்க உறுப்பினர்கறே இந்த ளபச்சு வார்றதயில் இறணத்துக் பகாள்ே 
ளவண்டும். 

நாங்கள் ளெலும் பல ஊழியர்கறே சங்கத்தில் இறணக்க பல முயற்சிகறே எடுத்து வருகிளறாம். உங்கள் 
நிறுவன ஊழியர்கறே NDLF-ல் ளசர்ப்பதற்கு உதவும் வறகயில் Stall கள் அறெக்க ஏற்பாடு பசய்ய 
ளவண்டும். 

அடுத்த பகுதியில் “ஐ.டி ஊழியர்கேின் வாழ்க்றக ஜாலியா பிரச்சறனயா” என்ற முடிவிறன விவாதித்து 
நாம் இந்தத் பதாடறர முடித்துக் பகாள்ேலாம். 
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9 ஐ.டி ஆட்குகைப்பு – நாம் அைிவாளிகளா? அப்பாவிகளா? 

இப்பபாழுது நாம் “தகவல் பதாழில்நுட்ப ஊழியரின் வாழ்க்றக ஜாலியா, பிரச்சறனகோ” என்ற ளகள்விக்கு 
விறட ளதடுளவாம். 

பணி பாதுகாப்பின்றெ, 40 வயதிளலளய பணி ஓய்வு பபறும்படி கட்டாயம், அதிக ளவறலப்பளு, இவற்றால் 
ஏற்படும் ென அழுத்தம் ளபான்றறவ தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் எதிர்பகாள்ளும் பிரதான 
பிரச்சறனகள். 

உயர் ஊதியம், பவேிநாட்டு பயண வாய்ப்பு ளபான்றறவ இந்தத் துறறயில் பணி புரியும் ஊழியர்களுக்குக் 
கிறடக்கும் சாதகொன விஷயங்கள். 

பிரச்சறனகள் எல்லா துறறகேிலும் இருக்கக் கூடிய விஷயம் தான். ஆனால், அவற்றற பிற துறற 
ஊழியர்கள் எப்படி றகயாள்கிறார்கள்? 

நாங்கள் பசன்றன பதாழிலாேர் துறற ஆறணயர் அலுவகத்தில் விப்ளரா நிர்வாகத்திற்கு எதிராக பதாழில் 
தகராறு சட்டம் பிரிவு 2-K -ன் கீழ் ெனு தாக்கல் பசய்யும் ளபாது பதாழிலாேர் அலுவலர் குறிப்பிட்ட சில 
விஷயங்கறே இங்கு பதிவு பசய்ய விரும்புகிளறன். 

"பிற துறறகேில் ளவறல பசய்யும் ஊழியர்கள், குறிப்பாக பதாழிற்சாறலகேில் பணிபுரியும் 
பதாழிலாேர்களுக்கு பபரும் அேவு உயர் கல்வித் தகுதி இருப்பது வழக்கம் இல்றல. ஆனால் அவர்கள் 
பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப் பட்டால் ெிகவும் ளகாபம் பகாண்டு தங்களுக்கு நியாயம் ளவண்டி 
உரிறெகளுக்காக சண்றட ளபாடுவார்கள். ளநராக பதாழிலாேர் துறற ஆறணயரிடம் பசன்று 
முறறயிடுவார்கள். தங்களுக்கு நியாயம் கிறடப்பதற்காக ளபாராடுவார்கள். 

ஆனால் உயர் கல்வி பயின்ற பல லட்சம் ளபர் ளவறல பசய்யும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறறயில் 
ஊழியர்கள் தெது உரிறெகள் பற்றிய சட்ட அறிறவ வேர்த்துக் பகாள்வதில்றல, சட்டப் படி ளவறல 
நீக்கம் எேிதானதல்ல என்று படித்து இருந்தாலும் நிர்வாகத்திற்கு எதிராக ளபாராடுவது இல்றல. 
நிர்வாகத்தின் ெிரட்டல்களுக்கு பயந்து பணிறய ராஜினாொ பசய்து விடுகிறார்கள். அதனால் தான் 
அவர்களுக்கு எந்த நியாயமும் கிறடப்பது இல்றல. 

இத்தறன லட்சம் ளபர் ளவறல பசய்யும் துறறயில் கடந்த 10 ஆண்டுகேில் ஒரு சில (இரண்டு) 
நபர்கறேத் தவிர யாரும் பதாழிலாேர் துறறயில் தெது பிரச்சறனகள் குறித்து முறறயிட வில்றல 
என்பதில் இருந்து தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கேின் ளபாராட்ட குணத்றத பதரிந்து பகாள்ேலாம்.” 

என்று அவர் குறிப்பிட்டார். 

நம்ெில் பலர் நாம்தான் அறிவாேிகள் என்று நிறனத்துக் பகாண்டு பல விடயங்கறே அணுகிளறாம். 

பல ஐ.டி ஊழியர்கள் காறலயில் எழுந்தது முதல் இரவு படுக்கும் வறர Computer தான் உலகம் என்ற 
வாழ்க்றக முறறக்கு தம்றெ பழக்கப் படுத்திக் பகாள்கின்றனர். தாங்கள் தான் அந்த Project-ன் அச்சாணி 
முக்கியம் எனவும், தங்கோல் தான் அந்த Project நடந்து பகாண்டிருக்கிறது எனவும், தங்கோல் தான் அந்த 
Projectஐ பவற்றிகரொக நடக்கிறது எனவும் நிறனத்து முழுளநரமும் ளவறலயில் முழுகிக் கிடக்கின்றனர். 

எனக்குத் பதரிந்து பல நபர்கள் பல ஆண்டுகோக சராசரியாக 12 ெணிளநரம் அலுவலகத்தில் ளவறல 
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பசய்து பகாண்டு இருக்கின்றனர். வடீ்டிற்குச் பசன்ற பிறகும் குடும்பம், குழந்றதகேிடம் ளநரம் பசலவு 
பசய்யாெல் ளவறலளய கதி என்று இருக்கின்றனர். 

இது ளபால பதாடர்ந்து உறழப்பது பசக்கு ொடு ளபான்ற ெனநிறலக்கு இவர்கறே பகாண்டு விடுகிறது. 
தயவு பசய்து இந்த வார்த்றதக்கு என்றன ென்னித்துக் பகாள்ே ளவண்டும், நான் ஒரு சட்ட 
வல்லுனரிடம் ளபசிக் பகாண்டு இருந்த ளபாது அவர், தெது உரிறெகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாது 
உறழக்கும் தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கறே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். கடந்த 4 ொத அனுபவத்றத 
றவத்து ளயாசித்து பார்க்கும் ளபாது அவர் குறிப்பிட்டது உண்றெதான் என்று எண்ணத் ளதான்றுகிறது. 

இவ்வாறு பவேிஉலகம் பதரியாெல் அலுவலக ளவறலளய வாழ்க்றக என்று ஓடிக் பகாண்டிருக்கும் 
இத்தறகயவர்களுக்கு பவேி உலகம் பற்றி பதரிவதில்றல. அதனால் தான் நிர்வாகம் ெிரட்டி ராஜினாொ 
பசய்யச் பசால்லும் ளபாது பயந்து ளபாய் சின்ன எதிர்ப்பு கூட காட்டாெல் பணிறய ராஜினாொ பசய்து 
விடுகின்றனர். 

பதாகுப்பாக, 

தகவல் பதாழில்நுட்பத் துறற ஊழியர்களுக்கு பல பிரச்சறனகள் இருப்பது உண்றெ. 

ஆனால். ஊழியர்கள் பவேி உலக விடயங்கறேத் பதரிந்து பகாண்டு பணி நீக்க நிர்ப்பந்தங்களுக்கு 
எதிராகவும், பணியிட உரிறெகளுக்காகவும் ளபாராட முன்வர ளவண்டும். 

பசக்கு ொடு ளபான்ற ெனநிறலயில் உறழப்பறத விட்டு தனது குடும்பத்திற்காக ளநரம் பசலவு 
பசய்வறத அதிகரிக்க ளவண்டும். 

பதேிவாக நிதி நிறல முடிவுகறே எடுத்து சம்பாதிக்கும் பணத்றத எதிர்கால நலன்களுக்கு ளசர்த்து 
தனது முதுறெ கால நிதித் திட்டெிடறல வகுத்துக் பகாள்ே ளவண்டும். 

பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப் பட்டாலும் தனது குடும்பத்றத நிதி இடர்ப்பாடுகேில் இருந்து 
காத்துக் பகாண்டு பணிநீக்கத்துக்கு எதிராக ளபாராடும் வறகயில் பதேிவான திட்டங்கறே வகுத்துக் 
பகாள்ே ளவண்டும். 

தகவல் பதாழில் நுட்பத்துறறயில் பதாழிற்சங்கம் அறெப்பது சட்டப்படியாக அனுெதிக்கப்பட்ட உரிறெ 
என்பறத கணக்கில் பகாண்டு தாொக முனவந்து NDLF – ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவில் இறணத்துக் பகாள்ே 
ளவண்டும். 

இது ளபான்ற பசயல்கள் ஊழியர்கறே பணிநீக்க நடவடிக்றககேில் இருந்து நிச்சயம் காக்கும். 

ளெற்கூறிய நடவடிக்றககேின் மூலம் தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் தெது பிரச்சறனகறேத் எதிர் 
பகாண்டால் நிச்சயம் அவர்கேின் வாழ்க்றக ஜாலி தான் பிரச்சறனகள் வரும் ளபாது துவண்டு விடாெல் 
எதிர்த்து ளபாராடினால் நம் வாழ்க்றக ஜாலி தான் என்று இக்கட்டுறரறய முடித்துக் பகாள்கிளறன். 

இந்தப் பதிவு உங்களுக்கு பலனுள்ேதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிளறன். முதன் முறறயாக 
எழுதுவதால் ஏதாவது தவறாக கருத்துகள் கூறி எவர் ெனளெனும் புண்பட்டு இருந்தால் இதன் மூலம் 
ென்னிப்பு ளகட்டுக் பகாள்கிளறன். நிச்சயொக எச்.ஆர் அதிகாரிகறேளயா, நிர்வாகத்றதளயா, 
ஊழியர்கறேளயா புண்படுத்த ளவண்டும் என்ற ளநாக்கில் இந்தக் கட்டுறரறய எழுதவில்றல. 
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நான் இக்கட்டுறர வாயிலாக NDLF (பு.ஜ.பதா.மு) நண்பர்கறே அறிமுகம் பசய்கிளறன். 

இந்த ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவு பதாடங்குவதற்கு முன்ளனாட்டொக, ஜனவரி 2015-ல் பு.ஜ.பதா.மு-றவச் 
ளசர்ந்த நூற்றுக் கணக்கான ஆறலத் பதாழிலாேர்கள் ளசாழிங்கநல்லூர் சிக்னலில் யூனியனாக 
அணிதிரளும்படி ஐ.டி ஊழியர்கறே அறழத்து பிரச்சாரம் பசய்தார்கள். 

அறதத் பதாடர்ந்து அறெக்கப்பட்ட ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவின் அறெப்பாேராக 2 ஆண்டுகளுக்கு ளெல் 
பசயல்பட்டு, புதிய நிர்வாகிகள் பபாறுப்ளபற்பது வறர யூனியறன வழி நடத்திச் பசன்றவர் நம் கற்பக 
விநாயகம். பு.ஜ.பதா.மு ொநில குழுவின் வழிகாட்டலின் கீழ், சட்ட ஆளலாசகர்களுடன் இறணந்து 
உயர்நீதிென்றத்தில் வழக்கு பதாடர்வது, பல்ளவறு நிறுவனங்கேில் ஆட்குறறப்புக்கு எதிராக பிரச்சாரம் 
பசய்வது ளபான்ற சங்கத்தின் நடவடிக்றககறே திறம்பட ஒருங்கிறணத்து சங்கத்றத வேர்த்துச் 
பசன்றார். அவரது ஒருங்கிறணப்பில் ஊன்றப்பட்ட விறதறய இனி வரும் ஆண்டுகேில் பபரிய ெரொக 
வேர்க்க தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கோகிய நாம் பாடுபட ளவண்டும். நிச்சயொக வரும் காலங்கேில் 
தகவல் பதாழில் நுட்பத் துறறயில் ஊழியர்களுக்கான சங்கம் பபரிய அேவில் வேரும். அதற்குக் 
காரணொக, அதில் பபரும் பங்கு வகிப்பதாக நம் NDLF (பு.ஜ.பதா.மு) இருக்கும் என்பதில் ொற்றுக் கருத்து 
இல்றல. 

நான் இந்தக் கட்டுறரயில் பல சட்ட விவரங்கறேக் குறிப்பிட்டு இருக்கிளறன். அவற்றற எனக்குக் 
பகாடுத்து இந்தக் கட்டுறரயின் உருவாக்கத்தில் பபரும் பங்கு வகிக்கும் NDLF சட்ட ஆளலாசகர் சுளரஷ் 
சக்தி முருகன், அவரது சக வழக்கறிஞர்கள் ெற்றும் வழக்கறிஞர் முகெது ஆகிளயாருக்கு எனது நன்றிகள். 
சுளரஷ் சக்தி முருகன் பல நகரங்களுக்கு பசன்று ஊழியர்கேின் ஐயங்கறே ளபாக்குவதில் பபரும்பங்கு 
ஆற்றுகிறார். 

NDLF கறடப்பிடிக்கும் கம்யூனிச சித்தாந்தத்தின்படி தவறுகள் எங்கு நடந்தாலும் தட்டிக் ளகட்கும் குணம், 
பம்பரொக சுழன்று பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்பவாரு ஊழியறரயும் சந்திப்பது ளபசுவது, ளகாறவ, பபங்களுர், 
றைதராபாத் நகரங்களுக்குச் பசன்று சங்கத்திறன வேர்ப்பதற்கான முயற்சிகறே எடுப்பது என இந்த 4 
ொதங்கேில் பு.ஜ.பதா.மு ளதாழர்கள் குொர், பிரவனீ் ளபான்றவர்கேின் பசயல்பாடுகறே நான் 
பார்த்திருக்கிளறன். 

காகிதத்தில் நான் எழுதிய கட்டுறரறய தட்டச்சு பசய்து, எழுத்துப் பிறழகறே சரி பசய்து, பபாருத்தொன 
படங்கள், வடீிளயாக்கள் இறணத்து பவேியிடுவது என்று பல்ளவறு யூனியன் உறுப்பினர்கேின் 
பங்கேிப்பில் இந்தக் கட்டுறரத் பதாடர் பவேியானது. அவர்கள் அறனவருக்கும் இந்தக் கட்டுறரயின் 
வாயிலாக தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் அறனவரின் சார்பாக நன்றிறய பதிவு பசய்கிளறன். 

இந்தத் பதாடரில் தகவல் பதாழில் நுட்ப ஊழியர்கள் எதிர்பகாள்ளும் பல்ளவறு பிரச்சறனகள் பற்றி ளபசி 
இருந்ளதன். 

சில ொதங்களுக்கு முன்பு எனக்கு பணி பாதுகாப்பு பிரச்சறன ஏற்பட்ட ளபாது என்றனத் தற்காத்துக் 
பகாள்ே எதுவும் விஷயங்கள் இருக்கிறதா என்று வறல தேங்கேில் ளதடத் பதாடங்கிளனன். பணிநீக்க 
பிரச்சறனறயப் பற்றி சில கட்டுறரகள் இருந்தாலும் ஐ.டி ஊழியர்கேின் அறனத்து பிரச்சறனகறேயும் 
குறிப்பிட்டு ளபசும் பபாதுவான தகவல் பதாகுப்பு எங்கும் கிறடக்கவில்றல. 

இந்த காலக் கட்டத்தில் நான் பணிநீக்க நடவடிக்றகக்கு உட்படுத்தப் பட்ட பல நண்பர்கேிடம் ளபசி 
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இருக்கிளறன். அவர்கேின் சந்ளதகங்களுக்கு எல்லாம் தீர்வு ளதடி பார்த்து பணிநீக்க நடவடிக்றகறய ஒரு 
ஊழியர் எப்படி எதிர் பகாள்ே ளவண்டும் என்ற பார்றவயில் ஒரு கட்டுறர எழு ளவண்டும் என்ற 
ளநாக்கில் தான் இந்தக் கட்டுறரறய எழுதத் பதாடங்கிளனன். இனி வரும் ஆண்டுகேில் பணிநீக்க 
நடவடிக்றகக்கு யார் உட்படுத்தப் பட்டாலும் அவர்கறே தற்காத்துக் பகாள்ே இந்தக் கட்டுறர உதவும் 
என்று நம்புகிளறன். 

இந்த கட்டுறரறய தெது குழு நண்பர்களுக்குக் பகாண்டு பசன்று ளசர்க்கவும், பிற சங்க 
பசயல்பாடுகேிலும் இறடயறாது பாடுபடும் நம் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு இக்கட்டுறரறய செர்ப்பணம் 
பசய்கிளறன். 
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பு.ஜ.த ா.மு – ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவு ஒரு அைிமுகம் 

புதிய ஜனநாயகத் பதாழிலாேர் முன்னணி தெிழகம் ெற்றும் புதுச்ளசரியில் 

பசயல்பட்டு வரும் புரட்சிகர பதாழிற்சங்கொகும். 

ஐ.டி ஊழியர் பிரிவின் துவக்கம் 

2014 நவம்பர் ொதம் டி.சி.எஸ் நிறுவனம் 25,000 ஊழியர்கறே ஆட்குறறப்பு 

பசய்யத் திட்டெிட்டு அெல்படுத்தி வருவதாக பசய்தி பவேியான ளபாது, புதிய ஜனநாயகத் பதாழிலாேர் 

முன்னணியின் ளதாழறெ அறெப்றபச் ளசர்ந்த நண்பர்கள் நடத்தும் வினவு தேத்தில் ஆட்குறறப்புக்கு 

ஊழியர்கேின் திறறெக் குறறளவ காரணம் என்று நிர்வாகம் கூறுவறத அம்பலப்படுத்தி, அதன் 

உண்றெயான ளநாக்கம் ஊழியர்கேின் வாழ்க்றகறய பலியிட்டு நிறுவன லாபத்றத அதிகரிப்பளத என்று 

பதேிவுபடுத்தும் பதிவு பவேியிடப்பட்டது. திடீபரன்று ளவறல இழக்கும் ஊழியர்கள் இறத எதிர்த்து 

ளபாராட ளவண்டும் என்றும் அறறகூவல் விடப்பட்டது. 

இறதத் பதாடர்ந்து பல ஐ.டி துறற ஊழியர்கள் ெின்னஞ்சலிலும் பதாறலளபசியிலும் பதாடர்பு 

பகாண்டனர். ஊடகங்களுக்கு பகாண்டு பசய்திகள் அனுப்பப்பட்டன. பசய்தி பதிவுகள், அனுபவ 

பதாகுப்புகள் வினவு தேத்தில் பவேியிடப்பட்டன. 

2015, ஜனவரி 7-ம் ளததியன்று, பு.ஜ.பதா.மு.றவச் ளசர்ந்த ளசர்ந்த கும்ெிடிப்பூண்டி, பட்டாபிராம் பகுதிகேில் 

ளவறல பசய்யும் பதாழிலாேர்கள் ளவறல நீக்கம் பசய்யப்பட்ட டி.சி.எஸ் ஊழியர்களுக்கு தெது ஆதரறவ 

பதரிவித்தும், ஐ.டி ஊழியர்கள் யூனியனாக அணி திரளும்படி அறறகூவல் விடுத்தும் பசன்றன பறழய 

ெகாபலிபுரம் சாறல ளசாழிங்கநல்லூர் சிக்னலில் ஆயிரக்கணக்கான துண்டு பிரசுரங்கள் வினிளயாகித்து 

பிரச்சாரம் பசய்தனர். 

இந்தப் பிரச்சாரத்தின் இறுதியில் ஒரு கலந்துறரயாடல் கூட்டம் நடத்துவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

ஐ.டி ஊழியர்கேின் குடியிருப்புப் பகுதிகேில் பிரச்சாரம், அவர்கள் பசல்லும் ளபருந்துகேிலும் ெின்சார 

இரயில்கேிலும் பிரச்சாரம், ஐ.டி துறறயினர் புழங்கும் இறணயம், சமூக வறலத்தேங்கள் ெற்றும் 

வாட்ஸப்பில் பிரச்சாரம், பத்தாயிரத்திற்கும் ளெற்பட்ட பிரசுரங்கள், பல நூறு ளபாஸ்டர்கள் என்று மூன்ளற 

நாட்கேில் இந்தக் கலந்துறரயாடல் கூட்டம் ஐ.டி துறறயினரிறடளய முக்கிய ளபசு பபாருோக்கப்பட்டது. 

இந்தப் பிரச்சாரத்தின் உச்சகட்டொக, ஜனவரி 9-ம் ளததி காறலயில் சிறுளசரி சிறப்புப் பபாருோதார 

ெண்டலத்தில் உள்ே டி.சி.எஸ் நிறுவனத்தின் வாயிலில் நறடபபற்றது ெனித உரிறெப் பாதுகாப்பு றெய 

வழக்குறரஞர்கள் ெற்றும் பு.ஜ.பதா.மு ளதாழர்கேின் பிரச்சாரம். 
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பு.ஜ.த ா.மு – ஐ.டி ஊழியர்கள் பிரிவு சங்கத் ின் தசயல்பாடுகள்  

பதாழிலாேர் சட்டங்கள் ஐ.டி துறறக்கும் பபாருந்தும் என்பறத அறிவிக்கக் ளகாரி பசன்றன 

உயர்நீதிென்றத்தில் வழக்கு பதாடரப்பட்டது. அதில் தெிழக அரசின் பதாழிலாேர் துறறக்கு அது 

பதாடர்பாக முடிவு எடுக்கும்படி உத்தரவு பபறப்பட்டது. தெிழக அரசு தரப்பில் கணிசொன கால 

தாெதங்களுக்குப் பிறகு, தகவல் அறியும் உரிறெ சட்டத்தின் கீழ் ெனு, நீதிென்ற அவெதிப்பு வழக்கு 

ளபாடுவதாக எச்சரிக்றக இவற்றறத் பதாடர்ந்து 2016-ம் ஆண்டு சங்கம் றவக்கும் உரிறெறய உறுதி 

பசய்தது. 

 டி.சி.எஸ்-ல் பணிபுரியும் நெது சங்க உறுப்பினருக்கு அப்றரசல் மூலம் ஊதியம் குறறக்கப்படும் 

உத்தரவு வழங்கப்பட்டறத எதிர்த்து புகார் வழக்கு பதாடரப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

 1300 பபாறியாேர்களுக்கு ளவறல வாய்ப்புக் கடிதம் பகாடுத்து விட்டு அவர்களுக்குப் பணி வழங்காெல் 

ஏொற்றிய எல் & டி நிறுவனத்றதக் கண்டித்தும், ளபாராடுளவாறர ஆதரித்தும் சுவபராட்டி, துண்டு 

பிரசுரம் பிரச்சாரம் பசய்யப்பட்டது. 

 டி.சி.எஸ் நிறுவனம் சி.எம்.சி எனும் தனது துறண நிறுவனம் மூலொக பசய்து வரும் பணி 

ளொசடிறய எதிர்த்து ளஜ.சி.எல்.றல சந்திக்க பாதிக்கப்பட்ட ஊழியருடன் ளசர்ந்து 

இறுதியாக ஃபபயிலியர் ரிப்ளபார்ட் பபறப்பட்டுள்ேது. 

 சி.டி.எஸ் நிறுவனம் சட்டவிளராதொக 9 ெணி ளநரம் ளவறல பசய்யச் பசால்லி பெயில் 

அனுப்பியுள்ேறத எதிர்த்து நாம் பதாழிலாேர் ஆய்வருக்கு பகாடுத்த புகார் ெீது விசாரறண 

நடத்தப்பட்டு நிறுவனம் 8 ெணி ளநரம்தான் ளவறல என்று பின்வாங்கியது. 

 சட்டப் ளபாராட்டங்கள் மூலம் பதாழிலாேர் சட்டங்கள் இந்தத் துறறக்கும் பபாருந்தும் என்று 

தெிழ்நாடு அரறச அறிவிக்க றவத்தது, 8 ெணி ளநரம்தான் ளவறல என்று சி.டி.எஸ் நிறுவனத்றத 

பணிய றவத்தது, இந்த பவற்றிகள் குறித்தும் டி.சி.எஸ் டிபரயினிங் ளொசடி, அப்றரசல் பிரச்சறன 

ளபான்றறவ பற்றியும் பிரச்சாரங்கள் ஆகியறவ ஐ.டி ஊழியர்கள் ெத்தியில் கணிசொன வரளவற்றப 

பபற்றன. 
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