7வது ஊதிய குழு பரிந்துரைகள் 30% சம்பள உயர்வு நிச்சயம் தரும்

“ப ொதுத்துறை வங்கி ஊழியர்களுக்கு, 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஊதியம் மொற்ைி அறமக்கப் டுகிைது.
சமீ த்தில் 10வது ஊதிய ஒப் ந்தம் மூலம் 15% உயர்வு வழங்கப் ட்டது.”
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு,

த்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஊதிய குழு அறமக்கப் ட்டு ஊதிய விகிதங்கள்

மொற்ைி அறமக்கப் டுகிைது. இம்முறை 7வது ஊதியக்குழு ரிந்துறரகளின் அடிப் றடயில் கிட்டத்தட்ட வங்கி
ஊழியர்களுக்கு வழங்கப் ட்டது ப ொன்பை (15% x 2 = 30%) 30% சம் ள உயர்வு 1.1.2016 முதல் மத்திய அரசு
ஊழியர்கள் அறைவரும் ப றுவொர்கள்.
வங்கி ஊழியர்களின் சம்பமளைம் பதொடக்கத்தில் 21% சம் ள உயர்வு பகட்டு பகொரிக்றக றவத்தது. நீண்ட ல
கட்ட ப ச்சு வொர்த்றதக்கு ின்ைபர,

Indian Bank Association 15% உயர்வுக்கு சம்மதம் பதரிவித்தது.

ஆைொல், இங்கு மத்திய அரசு அறமக்கும் உயர்மட்ட குழு, அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், ணி மூப்பு லன்கள்
உட் ட மத்திய அரசு பகட்கும் ல்பவறு விசயங்களுக்கொை ரிந்துறரகள் அடங்கிய அைிக்றகயிறை 18 மொத
அவகொசத்திற்குள் வழங்க பவண்டும். அைிக்றகயிறை ப ற்றுக் பகொண்ட மத்திய அரசு, அதில் ஏபதனும் மொற்ைம்
பசய்ய விரும் ிைொல், திருத்தும் பமற்பகொள்ளப் ட்டு அரசு பகபெட்டில் பவளியிடப் டும்.
ஊழியர் சங்கங்கள், சம்பமளைங்கள் மற்றும் அறைத்து ஊழியர் அறமப்புகளுக்கும், ஊதிய குழுவிைறர
பநரில் சந்தித்து தங்களது எதிர் ொர்புகறள கூறுவதுடன் பகொரிக்றககள் அடங்கிய MEMORANDUM அளிக்க
வொய்ப்பு வழங்கப் டும். இறவ அறைத்தும் முடிந்து விட்டது. இந்த மொதம் 7வது ஊதிய குழு தைது
அைிக்றகயிறை மத்திய அரசிடம் சமர் ிக்கும் எை எதிர்ப் ொர்க்கப் டுகிைது.

மத்திய அைசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு..? இது தான் பிைதான ககள்வி.
எங்களது

ொர்றவயில், ஊழியர்களின் வயது, தவி, ணிக்கொலம் எை எறதயும் கணக்கில் பகொள்ளொமல்,

அறைவருக்கும் ப ொதுவொை 30% சம் ள உயர்வு 1.1.2016 முதல் கிறடக்கும் எை உறுதியொக நம்புகிபைொம்.
6-வது சம் ள கமிசைக்கு ிைகு ணியில் பசர்ந்த ஒரு அரசு ஊழியர் தற்ப ொது, பதொரொயமொக அறைத்து டிகள்
உட் ட 30,000 சம் ளம் ப றுகிைொர் என்று றவத்துக்பகொள்பவொம். அவரின் புதிய 7வது ஊதியக்குழு
நிர்ணயிக்கும் சம் ளம்,

30% உயர்வுடன் 39,000 கிறடக்கும்.

NC JCM உட் ட ல ஊழியர் அறமப்புகள் மற்றும் தைியொர் வறலத்தளங்கறள நடத்து வர்கள் அறைவருபம
அதிகப் டியொை உயர்விறை எதிர் ொர்கிைொர்கள். அது அவரர்களின் விருப் ம். அத்துடன், பகட் து சற்று
கூடுதலொக இருந்தொல் மட்டுபம எதிர் ொர்க்கும் பதொறகயிறை அறடய முடியும் என் தும் ஒரு கொரணம்.
அவர்கள் பகட் து 60% உயர்விலிருந்து 70% உயர்விறை தொன்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களில் சிலர் உட் ட,

லரும் தவைொக புரிந்து பகொள்ளும் இடம் இங்கு தொன். ிர ல

ஆங்கில த்திரிக்றககள் கூட சில பநரங்களில் இந்த உயர்விறை தவைொக சுட்டிக்கொட்டுகின்ைை.
6வது ஊதியக்குழு நிர்ணயித்த குறைந்த ட்ச அடிப் றட சம் ளம் 7000.

1.1.2006 ின் மத்திய அரசு ணியில் பசர்ந்த ஒரு கறடநிறல ஊழியரின் அடிப் றட சம் ளம் 7000 மற்றும்
டிகள்.

கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்களுக்கு ிைகு, 2015 ெூறல மொதம் மத்திய அரசு ணியில் பசர்ந்த ஒரு கறடநிறல
ஊழியரின் அடிப் றட சம் ளம் 15,330 (7000 + 119% DA) மற்றும் டிகள். வருடத்திற்கு இருமுறை
வழங்கப் ட்டு வரும் அகவிறல டி பூஜ்யத்தில் பதொடங்கி கடந்த த்து வருடங்களில் 119% வறர
உயர்ந்துள்ளது குைிப் ிடத்தக்கது..
குரைந்தபட்ச அடிப்பரை சம்பள விகிதம் 26,000 என மாற்ைி அரமக்க கவண்டும் என மத்திய அைசு
ஊழியர் சம்கமளனம் 7வது ஊதிய குழுவிைம் ககாரிக்ரக ரவத்துள்ளது. 15,330 என உள்ளரத 70%
கூடுதலாக்கி 26,000 என நிர்ணயம் சசய்ய கவண்டும் என ககாரிக்ரக ரவத்ததற்கு சதளிவான விளக்கம்
மற்றும் நியாங்களும் தைப்பட்டுள்ளது.
எந்த ஆதொரம் பகொண்டு சம்பமளைங்கள் மூன்று மடங்கு சம் ள உயர்வு பகட்டு ப ொரொடுகிைது என்ை ரீதியில்
கட்டுறரகள் சிலரொல் விமர்சைம் பசய்து எழுதப் டுகிைது..?
அபத ப ொல், எதன் அடிப் றடயில் மூன்று மடங்கு சம் ள உயர்வு கிறடக்க வொய்ப்பு இருப் தொக கூறுகிைொர்கள்
என்றும் புரியவில்றல.
’ஒரு ஊழியரின் சம்பள உயர்விற்கு ஊதியக்குழு, ஊதிய ஒப்பந்தம், பதவி உயர்வு என பல காைணங்கள்
உண்டு. அந்த ஊழியரின் ஊதிய உயர்வு விகிதத்ரத அைிய, அவர் ஊதிய உயர்விற்கு முன் சபற்ை சம்பள
சதாரகயிரன கணக்கிட்டு கூறுவது தான் மைபு. ஆனால் இங்கு சிலர், அந்த ஊழியர் 10 வருைங்களுக்கு
முன் சபற்ை சம்பள சதாரகயிரன கணக்கிட்டு பல மைங்கு சபைகபாவதாக கூறுவது கவடிக்ரக தான்’.

MULTIPLICATION FACTOR 2.86 என்ை ஒரு அதிகொரப்பூர்வமற்ை பசய்தியிறை டித்து விட்டு, அந்த பசொற்ைடரின்
அர்த்தம் சரிவர புரியொமல், 3 மடங்கு சம் ளம் உயரப்ப ொகிைது எை நிறைப் வர்கறள ரிதொ மொகபவ ொர்க்க
பதொன்றுகிைது.
2015 டிசம்பர் மாதம் சபரும் சம்பளத்ரத விை 30% கூடுதலாக 2016 ஜனவரி மாதம் மத்திய அைசு ஊழியர்கள்
அரனவரும் சபறுவார்கள்.
இதில் மொறு ட்டு கருத்து பகொண்படொர், இந்த உயர்வு மிகவும் குறைவு என்று நிறைப் வர்கள், தவுபசய்து 2005
டிசம் ர் மொத சம் ளத்திற்கும், ெைவரி 2006 மொதம் ப ற்ை சம் ளத்றத கணக்கிட்டு ொர்க்கவும். இது 6-வது
ஊதியக்குழு ரிந்துறர பசய்த உயர்வு.
முடிந்தொல், 1995 டிசம் ர் மொத சம் ளத்றத விட ெைவரி 1996 மொத சம் ளத்றத கணக்கிட்டு ொர்த்தல் உண்றம
விளங்கும். இது 5-வது ஊதியக்குழு ரிந்துறர பசய்த உயர்வு.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம் ள உயர்வு விசயத்தில், ஏபதொ ஒரு மொறய சூழ்ந்து பகொண்டறத அைிய
முடிகிைது..! விடு ட முயற்சித்துள்பளன்...!
உங்கள் உயர்வொை கருத்துக்களுடன் மீ ண்டும் இக்கட்டுறரயிறை பதொடர்பவன்.
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