బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్య ోగులకు 1.1.2017 నతుండి వేతన సవరణని జటిలుం చేసు తనన
థర్డ్ పిఆర్డ సి సిఫారసులు
జస్టిస్ సతీశ్ చంద్ర అధ్యక్షతన ప్రభుతవ రంగ సంసథ ల అధికారులకు 1.1.2017 న ండి జరగాల్సిన వేతన సవరణ పై
నియమంచబడిన కమటీ (థర్డ్ పట ఆర్డ స్ట) తన స్టఫారుిలన సమర్పంచంది. ఈ స్టఫారుిల వలన అనేక ప్రభుతవ రంగ
సంసథ లలో వేతన సవరణ నిరాకర్ంచబడుత ంది. పే ప్ల స్ డి ఏ పై 15 శాతం పరుగుద్లన (ఇది బేస్టక్ పే కి 2.52
రెటలకు సమానం) ఈ కమటీ స్టఫారుి చేస్టంది. అయితే ఈ 15 శాతం ఫటట్మంట్ ప్రకారం వేతన సవరణకు అద్నముగా
అయియయ ఖరుు ఆ ప్రభుతవ రంగ సంసథ కి, వేతన సవరణ కి ముంద్ నన మూడు సంవతిరాల సగటు ప్న న చెల్సలంప్ు
ముంద్ర్ లాభం (ప్ారఫటట్ బిఫో ర్డ టయయక్ి--PBT) లో 20 శాతం మంచకూడద్ . ఒకవేళ ఈ అద్నప్ు ఖరుు ఈ పటబిటి
లో 20 న ండి 30 శాతం వరకు వుంటే 10 శాతం ఫటట్మంటే ఇవావల్స. ఈ అద్నప్ు ఖరుు పటబిటి లో 30 న ండి 40
శాతం వుంటే 5 శాతం ఫటట్మంటే ఇవావల్స. అద్నప్ు ఖరుు పటబిటి లో 40 శాతం మంచతే ఫటట్మంటు లేద్ . ఈ
విధ్ముగా థర్డ్ పటఆర్ి, లాభయలు బయగా తకుువ వచేు లేదా నష్ాిలు వచేు ప్రభుతవ రంగ సంసథ లకు వేతన సవరణన
నిరాకర్ంచాలని స్టఫారుి చేస్టంది. 30,20,10 శాతానికి బద్ లు 24, 16, 8 శాతం హెచ్ ఆర్డ ఏ ని ఈ థర్డ్ పట ఆర్డ స్ట
స్టఫారుి చేస్టంది. ఇంకిమ
ి ంటు రేటు ఇప్ుపడునన 3 శాతమే కొనసాగ్ంచాలననది.
కేంద్ర ప్రభుతవ ఆధ్వరయములో మొతత ం 244 ప్రభుతవ రంగ సంసథ లు ప్ని చేసత ండగా వాటిలో 2007 వేతన సవరణలో
ఆమోదించన ఐడిఏ పే స్ేులుి 190 సంసథ లలోనే అమలులో వునానయి. వీటిలో ఫటట్మంటు వలన అద్నముగా అయియయ
ఖరుు పటబిటి లో 40 శాతం మంచకుండా వుండే సంసథ లు 105 మాతరమే వునానయి. అంటే ఈ పటఆర్డ స్ట ప్రకారం
మొతత ం 244 ప్రభుతవ రంగ సంసథ లలో కేవలం 105 సంసథ లలోనే 15/10/5 శాతం ఫటట్మంట్ బెనిఫటట్ తో వేతన
సవరణకు అవకాశం వుననది. ఖాయిలా ప్డి బిఐఎఫ్ఆర్డ లేదా ఏఐఎఫ్ఆర్డ లకు ర్ఫర్డ చేయబడిన ప్రభుతవ రంగ
సంసథ లకు వాటి ప్ునరుద్ధ రణకు ప్రభుతవము ఆమోదించే ప్ాయకేజీ ప్రకారం వేతన సవరణ

జరగాల్స. ఖాయిలా

ప్డకప్ో యినా నష్ాిలతో కొనసాగుత నన, ప్ారఫటట్ బిఫో ర్డ టయయక్ి బద్ లు లాస్ బిఫో ర్డ టయయక్ి తో నడుసత నన
బిఎస్ఎన్ఎల్, ఎంటిఎన్ఎల్

వంటి ప్రభుతవ రంగ సంసథ లకు వేతన సవరణ ఏ విధ్ముగా జరుగుత ందో ఇంకా

సపష్ి ముగా తెల్సయటం లేద్ . నష్ాిలు వచేు ప్రభుతవరంగ సంసథ లు వేతన సవరణ వలన అద్నముగా అయియయ ఖరుున
తమ అంతరగ త వనరులన ండి భర్ంచగలమని తమ మంత్రరతవ శాఖన /డిప్ారెిమంటున ఆమోదింప్జేస్ట వేతన సవరణ
జరప్వచ ునని 2007 వేతన సవరణ గెైడ్ ల ైన్ి లో వుననది. ఏమయినప్పటికి థర్డ్ పటఆర్ి స్టఫారుిలపై ప్రభుతవ
నిరణయం వెలువడిన తరువాతనే ఈ సపష్ి త వసత ంది.

బిఎస్ఎన్ఎల్ నష్ాిలకు ప్రభుతవ విధానాలే కారణం కాబటిి నష్ాిల పేరుతో ఉదో యగులకు వేతన సవరణ న
నిరాకర్ంచటం సమంజసం కాద్ . ఇంతేగాక మేనేజిమంటు మర్యు ఉదో యగులు సమష్టిగా చేసత నన

కృష్ట వలన

బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆదాయం పరుగుత ననది. నష్ాిలు తగుగత నానయి. ఆప్రేష్నల్ ప్ారఫటట్ పరుగుత ననది. ఈ సాన కూల
అంశాలన ద్ృష్టిలో వుంచ కుని ఉదో యగుల వేతన సవరణకు ప్రభుతవము అంగీకర్ంచాల్స. ఇంతేగాక, ప్రభుతవము న ండి
పనష న్ తీస కుంటునన కేంద్ర ప్రభుతవ ఉదో యగులకు వేతన సవరణ అమలు చేస్ట, అదే ప్రభుతవము న ండి పనష న్
తీస కుంటునన బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఉదో యగులకు నిరాకర్ంచటం అకిమమవుత ంది. చెనెైనలో ఇటీవల జర్గ్న మన
యూనియన్ అఖిల భయరత మహాసభలో బిఎస్ఎన్ఎల్ స్టఏండి శ్రి అన ప్మ్ శ్రివాసత వ వేతన సవరణ జర్గేంద్ కు కృష్ట
చేసత ానని హామీ ఇచాురు. వేతన సవరణ వలన అద్నముగా అయియయ ఖరుున భర్ంచగల స్టథ త్రలో బిఎస్ఎన్ఎల్
వుననద్ని డిఓటి ని, ప్రభుతావనిన ఒపటపంచాల్సిన బయధ్యత మేనేజిమంటుపై వుననది.
వేతన సవరణ చరులు ప్ారరంభంచేంద్ కు మేనేజిమంటు మర్యు యూనియనల ప్రత్రతనిధ్ లతో జాయింట్ కమటీని
ఏరాపటు చేయాలని బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంప్ాలయిీస్ యూనియన్ డిమాండ్ చేస్టంది. నాన్-ఎగ్ికూయటివుి వేతన సవరణ
చరులకు సంబంధించ డి పట ఈ (డిప్ారెిమంట్ ఆఫ్ ప్బిల క్ స్కాిర్డ ఎంటరెైరైజెస్) న ండి గెైడ్ ల ైన్ి ఇంకా రాలేద్ని, ఈ గెైడ్
ల ైన్ి వచున అనంతరం ఈ కమటీని నియమసాతమని మేనేజిమంటు జవాబునిచుంది . ఈ గెైడ్ ల న్
ై ి తో నిమతత ం
లేకుండా కమటీని ఎరాిాటు చేస్ట చరులు ప్ారరంభంచాలని బిఎస్ఎన్ఎల్ఈయు డిమాండ్ చేసత ననది. వేతన సవరణ
చరులు వెంటనే ప్ారరంభంచాలనే డిమాండ్ తో ప్ాటు ఇతర డిమాండ్ి కోసం బిఎస్ఎన్ఎల్ఈయు 8.9.2016న
ధ్రానలన , 20.9.2016న నిరాహార దీక్షలన నిరవహంచంది. 1.1.2017 న ండి ఆమలులోకి వచేు ర్వెైజ్డ్ పే స్ేులుి
ఓపన్ ఎండెడ్ గా ( మనిమమ్ మాతరమే వుంది, మాయగ్ిమమ్ లేని స్ేులుి) వుండాలని బిఎస్ఎన్ఎల్ఈయు డిమాండ్
చేసత ననది. సాిగేనష్న్ సమసయ ప్ర్ష్ాురానికి ఓపన్ ఎండెడ్ పే స్ేులుి అవసరం. హేత బద్ధ మయిన చరులు, సమైకయ
ప్ో రాటం దావరా మంచ వేతన సవరణ ఒప్పందానిన సాధించాలనే కృత నిశుయం తో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈయు వుననది.
ప్రభుతవము, మేనేజిమంటు వేతన సవరణకు అంగీకర్ంచేలా చేస్ేంద్ కు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉదో యగులంద్రు యూనియన్
అన బంధాలకు అతీతముగా సమైకయముగా ప్ో రాడాల్సిన అవసరం వుననది . ఇంద్ కు సంస్టద్ధం కావాలని చెనెైన లో
31.12.2016 న ండి 3.1.2017 వరకు జర్గ్న బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంప్ాలయిీస్ యూనియన్ అఖిల భయరత మహాసభ
పటలుప్ునిచుంది.

బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎుంప్ాాయీస్ యూనియన్, ఆుంధ్రప్రద్ేశ్ సర్కిల్

