
01.01.2017  �த	 ஊதிய மா�ற� 
01.01.2016 �த	 ம�திய அர� ஊழிய�க����, 01.01.2017 �த	 ெபா���ைற 

ஊழிய�க���� நைடெபற ேவ%&ய ஊதிய மா'ற�தி	 ம�திய அரசா)க�தி* எதி�மைற 
அ,��ைற�� 31.12.2016 �த	 01.01.2017 வைர ெச*ைனய/	 நைடெப'ற BSNL ஊழிய� 
ச)க�தி* 8வ� அைன�தி5திய மாநா6 தன� வ*ைமயான க%டன�ைத ெத7வ/�கி*ற�. 

7ஆவ� ஊதிய� �9 மிக� �ைறவான அளவான ச�பள� ம';� ப<ச=ப&ய/	 
14.29% அளேவ உய��தி ப75�ைர ெசB�Cள�.  FITMENT BENEFIT ஐ அதிக7=ப� ெதாட�பாக 
ப7சீலி�க அைம�க=பLட கமிL& நா*� மாத)களM	 தன� ப75�ைரைய வழ)�� எ*ற 
உ�தரவாத�ேதா6 ம�திய அரசா)க�� இ5த ப75�ைரகைள அமலா�கி உCள�.  ஓBPதிய 
மா'ற�தி	 7ஆவ� ஊதிய� �9 ப75�ைர��Cள இர%டாவ� OPTION எ*பைதS� 
ப7சீலி=பதாக உ;தி அளM��Cள�.  2016 அ�ேடாப� இ;திேயா6 4 மாத)கC �&வைட5த 
நிைலய/	 அரசா)க�, இ5த உ;தி ெமாழிகைள கா=பா'றவ/	ைல.  ம; Tற� ம�திய அர� 
ஊழிய�க��� வ UL6 வாடைக=ப&ய/	 மா'ற� ெசBயாம	 பைழய ஊதிய�தி* 
அ&=பைடய/	, பைழய வ/கித)களMேலேய த'ேபா�� தர=பL6 வVகிற�.  ம�திய 
அரசா)க�தி* இ5த எதி�மைற நடவ&�ைகக��� எதிராக ம�திய அர� ஊழிய� 
மகாச�ேமளன� 15.02.2017 அ*; ஒV நாC ேவைல நி;�த�தி'� அைறYவ	 வ/L6Cள�. 

BSNL உCளMLட ெபா���ைற நி;வன)களM	 பண/யா';� அதிகா7க��கான 
3வ� ஊதிய மா'ற��9 தன� ப75�ைரகைள வழஞகி வ/Lட�; ஆனா]� அ5த 
அறி�ைகய/ைன ெவளMய/ட DPE�� அ_மதி கிைட�கவ/	ைல.  7வ� ம�திய ஊதிய� �9 
வழ)கிSCள மிக� �ைற5த அளவ/லான உய�ைவ பா���� ேபா� 3வ� ஊதிய மா'ற� 
�9`� அேத ேபா	 தா* ப75�ைர�திV���.  ஊதிய உய�` தVவத'கான அரசி* 
வழிகாL6த	கC, நaட�தி	 இய)�� ெபா���ைற நி;வன ஊழிய�க��� மிக� �ைற5த 
அளவ/லான உய�` அ	ல� உய��தி� ெகா6�காம	 இV=பத'கான அரசி* ேநா�க�ைத 
ெதளMவா��கிற�.  ேம]�, நம� ெதாட�bசியான வ'T;�த]�� ப/*_�, ஊதிய 
மா'ற�ேதா6 ஓBPதிய மா'ற�� த*னா	 நைடெபற ேவ%6� எ*கிற 
ேகா7�ைகஇய/ைன அர� ஏ'க தயா7	ைல.  ஒdெவாV �ைறS� ஓBPதிய மா'ற� ெபற 
ம�திய அைமbசரைவய/* ஒ=Tத	 கLடாய� என ஆ�கிவ/Lட�.   

அரசா)க�தி* ெபா���ைற வ/ேராத ெகாCைகக��� எதிரான அைன�� 
ச)க)களM* ஒ*; பLட ேபாராLட)க��, T*னைகSட* Y&ய ேசைவ உCளMLட 
திLட)கC eல� ச5தாதார�க��� சிற5த ேசைவ தVவத* eல��, 2014-15	 672 
ேகா&யாக இV5த ெசய	பாL6 லாப� எ*ப� 2015-16	 3378 ேகா& gபாBகளாக 
உய�5�Cள�.  2014-15	 8234 ேகா& gபாBகளாக இV5த நிகர நaட� எ*ப� 2015-16	 3880 
ேகா& gபாBகளாக �ைற5�Cள�.  இ�தைகய �*ேன'ற)கC இV5த ேபா��, BSNL 
ஊழிய�க��� நியாயமான ஊதிய உய�ைவ அர� ம;�க அைன��வ/தமான 
�ய'சிகைளS� ேம'ெகாC��.   

ஊழிய�க��கான ஊதிய ேபb� வா��ைத ெதாட�பாக DPE வழிகாL6த	 ஏ�� 
தரவ/	ைல எ*; Yறி ேபb� வா��ைத�கான ஒV YL6� �9 அைம�க ேவ%6�  எ*கிற 
நம� ேகா7�ைகைய BSNL  நி�வாக� ஏ'க ம;�கிற�.  ஊதிய மா'ற� ெதாட�பான 
ப/ரbசைனகைள ஆB` ெசBய அ)கீக7�க=பLட ச)க)களM* ப/ரதிநிதிகC யாV� இ	லாம	 
சில அதிகா7கைள மL6� ெகா%ட ஒV �9ைவ அைம��Cள�. 

ேம'க%ட அைன�� வ/ஷய)க��, ஒV நியாBமான ஊதிய மா'ற� ம';� 
ஓBPதிய மா'ற�தி'காக அைனவைரS� ஒ*; ப6�தி க6ைமயான ேபாராLட)கC 
அவசிய� எ*பைத உண���கிற�.  அைன�� ஊழிய�க�� ஒV க6ைமயான 



ேபாராLட�தி'� தயாராக ேவ%6� எ*;�, ஒ*;பLட க6ைமயான ேபாராLட�ைத நட�திட 
ேதைவயான அைன�� நடவ&�ைககைளS� ேம'ெகாCள ேவ%6� என ம�திய ச)க�ைத 
BSNL ஊழிய� ச)க�தி* 8வ� அகில இ5திய மாநா6 ேகL6� ெகாCகிற�.       
   


