ெப நர்

02.02.2018

உயர்கல்வித்

ைறச் ெசயலர் அவர்கள்,

தைலைமச் ெசயலகம்,
ெசன்ைன.
மதிப்பிற்குாிய உயர்கல்வித்
தமிழ்நா

அரசு கல்

ைறச் ெசயலர் அவர்க

க்கு வணக்கம்,

ாி ஆசிாியர் கழகம் (TNGCTA) பல்கைலக்கழக ஆசிாியர் சங்கம் (AUT)

மற் ம் ம ைர காமராசர், மேனான்மணியம் சுந்தரனார், அன்ைன ெதரசா மற் ம் அழகப்பா
பல்கைலக்கழக ஆசிாியர் மன்றம் (MUTA) ஆகிய
கூட்

ன்

சங்கங்கைள உள்ளடக்கிய கல்

ாி ஆசிாியர்

நடவ க்ைகக் கு வின் சார்பாக இைணப்பில் கண் ள்ள ேகாாிக்ைககைள, கடந்த இரண்

ஆண் களாக

ெதாடர்ந்

அ ல்ப த் வ

வ

த்தி

வ கிேறாம்

இதில்

தற்ேபா

ஏழாவ

ஊதியக்கு

திதாக இைணந் ள்ள ேகாாிக்ைகயாகும்.

இ , கடந்த 23.06.2017 உயர்கல்வித் ைறச் ெசயல டன் நடந்த ேபச்சுவார்த்ைதயில் அைனத்
ேகாாிக்ைககைள ம்
அ ப்பைடயில்

ன்

கூட்

மாத காலத்திற்குள் நிைறேவற்றித்த வதாக உ தியளிக்கப்பட்டதன்
நடவ க்ைகக்கு வின்

(JAC)

ேபாராட்டங்கள்

ஒத்திைவக்கப்பட்டன. தற்ேபா , ேபச்சுவார்த்ைதக்குப் பின்னர் ஏ
நிைலயி




தற்கா கமாக

மாதங்கள் நிைறவைடந்த

ம், எங்களின் ேகாாிக்ைககளான

01.01.2006-க்குப் பின்னர் பணியில் ேசர்ந்த கல்

ாி ஆசிாியர்கள் அைனவ க்கும் UGC விதி ைறகள்

2000-த்தின் ப

அவர்கள் பணி ேமம்பாட் ற்குத் தகுதியான நாள்

பணி ேமம்பா

வழங்குதல்! CAS ெப வதற்கான RC / OC நிபந்தைனைய தளர்த்தி தல்!

நாசகர

திய ஓய் தியத் திட்டத்ைத (CPS) இரத்

தல்

ப் பணப்பய

டன் கூ ய

ெசய்வேதா , பைழய உ திப்ப த்தப்பட்ட

ஓய் தியத் திட்டத்ைத (Defined Benefit Scheme) மீண் ம் அமல்ப த் தல்


7-வ

UGC ஊதியக்கு

உள்ளிட்ட அைனத்

பாிந் ைரகள் ெதாடர்பாக JAC-ைய அைழத் ப் ேபசி உடன் அமல்ப த் தல்
ேகாாிக்ைகக

ம் நிைறேவற்றப்படாத நிைலயிேலேய உள்ள .

ஆகேவ, தாங்கள் இைணப்பில் உள்ள ேகாாிக்ைககள் மீ
நிைறேவற்றித்த மா

சிறப்

கவனம் ெச

த்தி விைரந்

கனி டன் ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.
நன்றி.

தைலவர்
இைணப் :

1. உ ப்பினர்கள் ைகெயாப்பம்
2. ேகாாிக்ைக பட் யல்

ெசயலர்

JAC ேகாாிக்ைககைள வ
வ.எண்

. உ ப்பினர் ெபயர்

த்தி க தம் - 02.02.2018
ைகெயாப்பம்

ெப நர்

02.02.2018

கல்

ாிக்கல்வி இயக்குநர் அவர்கள்,

கல்

ாிக்கல்வி இயக்குனரகம்,

ெசன்ைன.
மதிப்பிற்குாிய கல்
தமிழ்நா

ாிக்கல்வி இயக்குநர் அவர்க
அரசு கல்

க்கு வணக்கம்,

ாி ஆசிாியர் கழகம் (TNGCTA) பல்கைலக்கழக ஆசிாியர் சங்கம் (AUT)

மற் ம் ம ைர காமராசர், மேனான்மணியம் சுந்தரனார், அன்ைன ெதரசா மற் ம் அழகப்பா
பல்கைலக்கழக ஆசிாியர் மன்றம் (MUTA) ஆகிய
கூட்

ன்

சங்கங்கைள உள்ளடக்கிய கல்

நடவ க்ைகக் கு வின் சார்பாக இைணப்பில் கண் ள்ள ேகாாிக்ைககைள, கடந்த இரண்

ஆண் களாக

ெதாடர்ந்

அ ல்ப த் வ
இ

வ

த்தி

வ கிேறாம்.

இதில்

தற்ேபா

ெதாடர்பாக,

கடந்த

அன்

23.06.2017

அைனத்

உயர்கல்வித் ைறச்

ேகாாிக்ைககைள ம்

ன்

நிைறேவற்றித்த வதாக உ தியளிக்கப்பட்டதன் அ ப்பைடயில் கூட்
ேபாராட்டங்கள் தற்கா

ெசயல டன்
மாத

நடந்த

காலத்திற்குள்

நடவ க்ைகக்கு வின் (JAC)

ம், எங்களின் ேகாாிக்ைககளான

01.01.2006-க்குப் பின்னர் பணியில் ேசர்ந்த கல்

ாி ஆசிாியர்கள் அைனவ க்கும் UGC விதி ைறகள்

2000-த்தின் ப

அவர்கள் பணி ேமம்பாட் ற்குத் தகுதியான நாள்

பணி ேமம்பா

வழங்குதல்! CAS ெப வதற்கான RC / OC நிபந்தைனைய தளர்த்தி தல்!

நாசகர

ஊதியக்கு

கமாக ஒத்திைவக்கப்பட்டன. தற்ேபா , ேபச்சுவார்த்ைதக்குப் பின்னர் ஏ

மாதங்கள் நிைறவைடந்த நிைலயி



ஏழாவ

திதாக இைணந் ள்ள ேகாாிக்ைகயாகும்.

ேபச்சுவார்த்ைதயில்



ாி ஆசிாியர்

திய ஓய் தியத் திட்டத்ைத (CPS) இரத்

தல்

ப் பணப்பய

டன் கூ ய

ெசய்வேதா , பைழய உ திப்ப த்தப்பட்ட

ஓய் தியத் திட்டத்ைத (Defined Benefit Scheme) மீண் ம் அமல்ப த் தல்


7-வ

UGC ஊதியக்கு

உள்ளிட்ட அைனத்

பாிந் ைரகள் ெதாடர்பாக JAC-ைய அைழத் ப் ேபசி உடன் அமல்ப த் தல்
ேகாாிக்ைகக

ம் நிைறேவற்றப்படாத நிைலயிேலேய உள்ள .

ஆகேவ, தாங்கள் இைணப்பில் உள்ள ேகாாிக்ைககள் மீ
நிைறேவற்றித்த மா

சிறப்

கவனம் ெச

த்தி விைரந்

கனி டன் ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.
நன்றி.

தைலவர்
இைணப் :

1. உ ப்பினர்கள் ைகெயாப்பம்
2. ேகாாிக்ைக பட் யல்

ெசயலர்

ெப நர்

02.02.2018

மாண் மிகு உயர்கல்வித் ைற அைமச்சர் அவர்கள்,
தைலைமச்ெசயலகம்,
ெசன்ைன.
மாண் மிகு உயர்கல்வித் ைற அைமச்சர் அவர்க
தமிழ்நா

அரசு கல்

க்கு வணக்கம்.

ாி ஆசிாியர் கழகம் (TNGCTA) பல்கைலக்கழக ஆசிாியர் சங்கம் (AUT)

மற் ம் ம ைர காமராசர், மேனான்மணியம் சுந்தரனார், அன்ைன ெதரசா மற் ம் அழகப்பா
பல்கைலக்கழக ஆசிாியர் மன்றம் (MUTA) ஆகிய
கூட்

ன்

சங்கங்கைள உள்ளடக்கிய கல்

நடவ க்ைகக் கு வின் சார்பாக இைணப்பில் கண் ள்ள ேகாாிக்ைககைள, கடந்த இரண்

ஆண் களாக

ெதாடர்ந்

அ ல்ப த் வ
இ

வ

த்தி

வ கிேறாம்.

இதில்

தற்ேபா

ெதாடர்பாக,

கடந்த

அைனத்

அன்

23.06.2017

உயர்கல்வித் ைறச்

ேகாாிக்ைககைள ம்

ன்

நிைறேவற்றித்த வதாக உ தியளிக்கப்பட்டதன் அ ப்பைடயில் கூட்
ேபாராட்டங்கள் தற்கா

ெசயல டன்
மாத

நடந்த

காலத்திற்குள்

நடவ க்ைகக்கு வின் (JAC)

ம், எங்களின் ேகாாிக்ைககளான

01.01.2006-க்குப் பின்னர் பணியில் ேசர்ந்த கல்

ாி ஆசிாியர்கள் அைனவ க்கும் UGC விதி ைறகள்

2000-த்தின் ப

அவர்கள் பணி ேமம்பாட் ற்குத் தகுதியான நாள்

பணி ேமம்பா

வழங்குதல்! CAS ெப வதற்கான RC / OC நிபந்தைனைய தளர்த்தி தல்!

நாசகர

ஊதியக்கு

கமாக ஒத்திைவக்கப்பட்டன. தற்ேபா , ேபச்சுவார்த்ைதக்குப் பின்னர் ஏ

மாதங்கள் நிைறவைடந்த நிைலயி



ஏழாவ

திதாக இைணந் ள்ள ேகாாிக்ைகயாகும்.

ேபச்சுவார்த்ைதயில்



ாி ஆசிாியர்

திய ஓய் தியத் திட்டத்ைத (CPS) இரத்

தல்

ப் பணப்பய

டன் கூ ய

ெசய்வேதா , பைழய உ திப்ப த்தப்பட்ட

ஓய் தியத் திட்டத்ைத (Defined Benefit Scheme) மீண் ம் அமல்ப த் தல்


7-வ

UGC ஊதியக்கு

உள்ளிட்ட அைனத்

பாிந் ைரகள் ெதாடர்பாக JAC-ைய அைழத் ப் ேபசி உடன் அமல்ப த் தல்

ேகாாிக்ைகக

ம் நிைறேவற்றப்படாத நிைலயிேலேய உள்ள .

ஆகேவ, தாங்கள் இைணப்பில் உள்ள ேகாாிக்ைககள் மீ
நிைறேவற்றித்த மா

சிறப்

கவனம் ெச

த்தி விைரந்

கனி டன் ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.
நன்றி.

தைலவர்
இைணப் :

1. உ ப்பினர்கள் ைகெயாப்பம்
2. ேகாாிக்ைக பட் யல்

ெசயலர்

ெப நர்

02.02.2018

மாண் மிகு தமிழக

தல்வர் அவர்கள்,

தைலைமச்ெசயலகம்,
ெசன்ைன.
மாண் மிகு தமிழக
தமிழ்நா

தல்வர் அவர்க

அரசு கல்

க்கு வணக்கம்,

ாி ஆசிாியர் கழகம் (TNGCTA) பல்கைலக்கழக ஆசிாியர் சங்கம் (AUT)

மற் ம் ம ைர காமராசர், மேனான்மணியம் சுந்தரனார், அன்ைன ெதரசா மற் ம் அழகப்பா
பல்கைலக்கழக ஆசிாியர் மன்றம் (MUTA) ஆகிய
கூட்

ன்

சங்கங்கைள உள்ளடக்கிய கல்

நடவ க்ைகக் கு வின் சார்பாக இைணப்பில் கண் ள்ள ேகாாிக்ைககைள, கடந்த இரண்

ஆண் களாக

ெதாடர்ந்

அ ல்ப த் வ
இ

வ

த்தி

வ கிேறாம்.

இதில்

தற்ேபா

ெதாடர்பாக,

கடந்த

அன்

23.06.2017

அைனத்

உயர்கல்வித் ைறச்

ேகாாிக்ைககைள ம்

ன்

நிைறேவற்றித்த வதாக உ தியளிக்கப்பட்டதன் அ ப்பைடயில் கூட்
ேபாராட்டங்கள் தற்கா

ெசயல டன்
மாத

நடந்த

காலத்திற்குள்

நடவ க்ைகக்கு வின் (JAC)

ம், எங்களின் ேகாாிக்ைககளான

01.01.2006-க்குப் பின்னர் பணியில் ேசர்ந்த கல்

ாி ஆசிாியர்கள் அைனவ க்கும் UGC விதி ைறகள்

2000-த்தின் ப

அவர்கள் பணி ேமம்பாட் ற்குத் தகுதியான நாள்

பணி ேமம்பா

வழங்குதல்! CAS ெப வதற்கான RC / OC நிபந்தைனைய தளர்த்தி தல்!

நாசகர

ஊதியக்கு

கமாக ஒத்திைவக்கப்பட்டன. தற்ேபா , ேபச்சுவார்த்ைதக்குப் பின்னர் ஏ

மாதங்கள் நிைறவைடந்த நிைலயி



ஏழாவ

திதாக இைணந் ள்ள ேகாாிக்ைகயாகும்.

ேபச்சுவார்த்ைதயில்



ாி ஆசிாியர்

திய ஓய் தியத் திட்டத்ைத (CPS) இரத்

தல்

ப் பணப்பய

டன் கூ ய

ெசய்வேதா , பைழய உ திப்ப த்தப்பட்ட

ஓய் தியத் திட்டத்ைத (Defined Benefit Scheme) மீண் ம் அமல்ப த் தல்


7-வ

UGC ஊதியக்கு

உள்ளிட்ட அைனத்

பாிந் ைரகள் ெதாடர்பாக JAC-ைய அைழத் ப் ேபசி உடன் அமல்ப த் தல்
ேகாாிக்ைகக

ம் நிைறேவற்றப்படாத நிைலயிேலேய உள்ள .

ஆகேவ, தாங்கள் இைணப்பில் உள்ள ேகாாிக்ைககள் மீ
நிைறேவற்றித்த மா

சிறப்

கவனம் ெச

த்தி விைரந்

கனி டன் ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.
நன்றி.

தைலவர்
இைணப் :

1. உ ப்பினர்கள் ைகெயாப்பம்
2. ேகாாிக்ைக பட் யல்

ெசயலர்

