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அன்ார்ந்த ததாமர்கத!
யணக்கம். நத்தின அபசு, மாயது UGC ஊதினக்குழு அிக்ககனின் அடிப்கைனில், தது
கட்டுப்ாட்டிலுள் ல்ககக்கமகங்கள் நற்றும் கல்லூாிகில் ணினாற்றும் ஆசிாினர்கலக்கா
புதின ஊதின யிகிதங்கக அநல்டுத்துயதற்கா அியிக்கககன கைந்த 02.11.2017 அன்று
வயினிட்ைது. கைந்த ிப்பயாி 2017 இல் சநர்ப்ிக்க்கப்ட்ை ஊதினக்குழு அிக்கககன நத்தின அபசு
இபகசினநாக கயத்திருந்தது அய்வக்தைா உள்ிட்ை

அகத்து ஆசிாினர்

அகநப்புகாலும்

கண்டிக்கப்ட்ைது. அய்வக்தைா உள்ிட்ை ல்தயறு ஆசிாினர் அகநப்புகின்  கட்ைப்
தாபாட்ைங்கலக்குப் ிதக இவ்வூதின நாற்று யிகிதங்கள் அியிக்கப்ட்டுள். நத்தின அபசின்
அியிக்ககனில் உள் பக்கினநா குகாடுகள்:
1. இந்த புதின ஊதின யிகிதங்கக அநல்டுத்துயதற்காக நத்தின அபசு நாிங்கலக்கு
அிக்கும் நாினம் தற்தாதுள் 80% இருந்து 50% ஆக குகந்துள்து. தநலும் நாினம்
யமங்கப்டும் காபம் குகக்கப்ட்டுள்து.
2. Ph.D ஊக்க ஊதின உனர்வு நறுக்கப்ட்டுள்து.
3. உதயிப் தபாசிாினர் துயக்கி ஊதினம் குகக்கப்ட்டுள்து.
4.

வதாகுப்பூதினம், நதிப்பூதினம் நற்றும் சுனிதிப்ிாியில் ணினாற்றும் ஆசிாினர்கலக்கா
ஊதின நாற்ம் ற்ின ாிந்துகப தும் இல்க.

5. Grade II பதல்யர்கின் ஊதினம் குகக்கப்ட்டுள்து.
6. வசன் ஊதினக்குழு பபண்ாடுகள் ககனப்ையில்க.
இந்த UGC ஊதின நாற்று அியிப்ில் தநலும்  குகாடுகள் உள்து. ஆசிாினர்கின் ணி
தநம்ாடு ற்ி அடுத்து UGC அியிக்கவுள் யிதிபககள் கடுகநனாதாக இருக்கும் ன்று
கூப்டுகிது.
11.11.2017 அன்று புதுவைல்லினில் கூடின அய்வக்தைாயின் ததசினச் வசனற்குழு, இகய
அகத்கதயும் ாிசீலித்து, இவ்வூதின யிகிதங்கில் உள் தநற்வசான் குகாடுகக ீக்கி
இந்தினா பழுயதும் உைத ஒதப நாதிாினாக அநல்டுத்தவும் அதற்கு நத்தின அபசு தாதின
ிதினிக

யமங்கிை

யலியுறுத்தியும்

ழுதுயவதன்றும் படிவு வசய்னப்ட்ைது.

நத்தின

அபசிற்கும்

நாி

அபசுகலக்கும்

கடிதம்

2
தநற்கண்ை தகாாிக்கககக யலியுறுத்தி 30.11.2017 அன்று கல்லூாி நட்ைத்தில் இனக்கம்
ைத்துயவதன்றும், 12.12.2017 அன்று நாித் தககபங்கில் தர்ணா, ட்டிிப்தாபாட்ைம்
தான் இனக்கம் ைத்த அய்வக்தைா அகமப்பு யிடுத்தது. 27.11.2017 அன்று வசன்கனில்
சந்தித்த தே..சி வாறுப்ார்கள், தற்தாது கல்லூாிகில் ருயபகத் ததர்வு கைவற்று
யருயதால் கல்லூாி நட்ைப் தாபாட்ைம் (30.11.2017) ைத்த இனாது வும், அய்வக்தைா
அியித்துள்

12.12.2017

தாபாட்ைத்திக

தநிமகத்திலுள்

அகத்துப்

ல்ககக்கமகங்கின் பன்பும் நாக தப ஆர்ப்ாட்ைநாக ைத்திை படிவு வசய்னப்ட்டுள்து.
இப்தாபாட்ைத்தில் அந்தந்த ல்ககக்கமக ஆசிாினர் அகநப்புககயும் ங்தகற்கச் வசய்ன
தயண்டும். 12.12.2017 நாக தப ஆர்ப்ாட்ைத்திக வயற்ிகபநாக ைத்திை அகத்து
உறுப்புச்சங்க ிர்யாகிகலம் ையடிக்கக டுத்திை தயண்டும்.
தநிமகத்தில் UGC ஊதின யிகிதங்கக உைத அநல்டுத்திை தயண்டுவந யலியுறுத்தி
தே..சி

சார்ாக

பதகநச்சர்,

உனர்கல்யி

அகநச்சர்,

பதன்கநச்

வசனார்

நற்றும்

உனர்கல்யிச்வசனர் ஆகிதனாருக்கு கடிதம் அித்துள்தாம். இது சம்ந்தநா தகாப்பு அபசுக்கு
அனுப்ப்ட்டுள்தாக உனர்கல்யிச்வசனர் வதாியித்தார்.
ணி
தகாாிக்கககள்

தநம்ாடு,

இகதனார்

குித்தும்

பதிதனார்

உனர்கல்யிச்

ஊதின

வசனாிைம்

பபண்ாடு

உள்ிட்ை

தசியுள்தாம்.

தே..சி

தகாாிக்கககள்

ிகதயாயிட்ைால், அடுத்த கட்ைப் தாபாட்ைம் குித்து தே..சி திட்ைநிைவும். ன்ி!
ததாமகநயுைன்,

(தபா.ஸ்.சுப்ாபாேு)
அகநப்ார், JAC

