ேஜ.ஏ.சி. ேகாாிக்ைககள்
தமிழக அரேச! உயர்கல்வித்
1.

ைறேய!

01.01.2006-க்குப் பின்னர் பணியில் ேசர்ந்த கல்
விதி ைறகள் 2000-த்தின் ப
ப் பணப்பய

ாி ஆசிாியர்கள் அைனவ க்கும்

அவர்கள் பணி ேமம்பாட் ற்குத் தகுதியான நாள்

டன் கூ ய பணி ேமம்பா

.ஜி.சி
தல்

வழங்கி க! CAS ெப வதற்கான RC / OC

நிபந்தைனைய தளர்த்தி க!
2.

நாசகர

திய ஓய் தியத் திட்டத்ைத (Contributory Pension Scheme) இரத்

ெசய்வேதா ,

பைழய உ திப்ப த்தப்பட்ட ஓய் தியத் திட்டத்ைத (Defined Benefit Scheme) மீண் ம்
அ ல்ப த் !
3.

ஏழாவ

.ஜி.சி. ஊதியக்கு

பாிந் ைரகள் ெதாடர்பாக ேஜஏசி-ைய அைழத் ப் ேபசி

உடன் அ ல்ப த் க!
4.

உயர்கல்வித் ைறயால் நி த்தி ைவக்கப்பட் ள்ள ரண்பா

(கல்

ாிைய ஒ

வழங்குவேதா

ஐந்

பணியாற்றிேயா க்கு

இைளேயார்

அலகாக க தி) கைளதல், 01.01.1996
ஆண் கள்

ேதர்

நிைல

த்ேதார் ஊதிய

தல் பணி ேமம்பா
விாி ைரயாளராகப்

.14940/- உயர் தியம் நிர்ணயித்தி தல் - ெதாடர்பான கல்

ாிக்

கல்வி இயக்குநாின் ெசயல் ைறக் க தங்கைள உடேன ெசயல்ப த் க!
5.

அரசு மற் ம் அரசு உதவி ெப ம் கைல அறிவியல் கல்

ாிகளில்

ன்

ஆண் கள்

இைணப்ேபராசிாியராக பணியாற்றிய அைனவைர ம் ேபராசிாியராக பணி ேமம்பா
(CAS) வழங்குவேதா
6.

கல்

ாி ஆசிாியர்களின் பணி ேமம்பா

தகுதி ைடய
7.

அதற்குாிய ஊதியத்திைன ம் வழங்கி க!
மற் ம் ஓய் தியப் பயன்க

க்கு அவர்களின்

ந்ைதய பணிக் காலத்ைத எ த் க் ெகாள்க!

01.04.2003-க்குப் பிறகு பணியில் ேசர்ந்த ஆசிாியர்க

க்கு மத்திய அரசு வழங்கி ள்ள

ேபால் பணிக்ெகாைட வழங்குக!
8.

ேபச்சு வார்த்ைதயில் ஏற் க் ெகாண்டப , 2013 பிப்ரவாி 20, 21 அகில இந்திய ேவைல
நி த்த நாட்க

க்கும், 2017 ஆகஸ்

22 ேவைல நி த்த நா

க்குமான

ஊதியத்ைத

வழங்கி !
9.

உயர்கல்வித் ைறயில் நிர்வாகப் பணிகளில் உள்ள கல்
இயக்குநர்கள் மற் ம் மண்டல கல்
ஓய் க்குப்

பிந்ைதய

10.

அைனத்

பல்கைலக்கழகக் கல்

உ ப் க் கல்
11.

அைனத்
சம்பளத்ைத

ாிகைள அரசுக் கல்

பல்கைலக்கழகக் கல்

உ ப் க் கல்

ாிக் கல்வி இைண இயக்குநர்கள் ஆகிேயா க்கு

ம பணிநியமனம்

ம பணிநியமன ஆைணகைள இரத்

ாிக்கல்வி இயக்குநர், இைண

வழங்கக்கூடா .

தற்ேபா

வழங்கப்பட்ட

ெசய்ய ேவண் ம்.
ாிகள், மாதிாி கல்

ாிகள் மற் ம் பல்கைலக்கழக

ாிகளாக மாற்றி !
ாிகள், மாதிாி கல்

ாிகள் மற் ம் பல்கைலக்கழக

ாிகளில் பணியாற் ம் ெதாகுப் திய ஆசிாியர்களின் குைறந்த பட்ச மாதச்
ஜிசி விதியின்ப

அவர்கள் அறிவித்தப
நிரந்தரம் ெசய்தி க!

அரசு கல்

நிர்ணயித்தி க! மைறந்த தமிழக

தல்வர் அம்மா

ாிகளில் பணி ாி ம் ெகௗரவ விாி ைரயாளர்கைள

2
12.

அைனத்
உள்ள

அரசு மற் ம் அரசு உதவி ெப ம் கல்
அைனத்

ஆசிாியர்

மற் ம்

ாிகளி

ஆசிாியரல்லாப்

பணியிடங்கைள ம் நிரப்பிட உடேன ஊழலற்ற
13.

தமிழகத்தில் உள்ள அைனத்
ஆசிாியர்க

14.

க்கு

ம் 31.05.2017 வைர கா யாக

ைறயில் அ

சுயநிதிக் கல்

பணியாளர்

கா ப்

மதி வழங்கி !

ாிகள் / வகுப் களில் பணியாற் ம்

.ஜி.சி ஊதிய விகிதங்கைள உ திப்ப த்தி !

ம த் வம், கல்வியியல், ெபாறியியல் உள்ளிட்ட பாடப்பிாி கள் ேபால தமிழகத்தில்
சுயநிதிப்பிாிவில் நடத்தப்ப ம் அைனத்

கைல அறிவியல் பாடப்பிாி க

க்குமான

கல்விக்கட்டணத்ைத உடேன வைரயைற ெசய்தி க!
15.

ெகாைடக்கானல் அன்ைன ெதரசா மற் ம் காைரக்கு
ேபரைவ, ஆட்சிக்கு

அழகப்பா பல்கைலக்கழகங்களில்

ேபான்ற அைமப் கைள ஏற்ப த்தி, ஆசிாியர் பிரதிநிதிகள்

பங்ேகற்பைத உ தி ெசய்ய ேதைவயான சட்டத்தி த்தத்ைத அந்தப் பல்கைலக்கழக
சட்டங்களில் ெசய்தி க! அைனத்
அரசு உதவிெப ம் கல்
உள்ளவா
16.
17.

ாிகள் மற் ம்

க்ெகன பிரத்திேயகமான ஆட்சிப்ேபரைவ உ ப்பினர்கள்

ாிக

க்கு ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் மாற் ப்பணியில் அ

ப்பப்பட் ள்ள

அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழக உபாி ஆசிாியர்கைள ம் தி ம்பப் ெப க!

01.04.2003-க்கு பின்னர் பணியில் ேசர்ந்
கல்

ம் அரசு கல்

பல்கைலக்கழக சட்டத்தில் தி த்தம் ெகாணர்க!

அரசுக் கல்
அைனத்

ாிக

பல்கைலக்கழகங்களி

ாி ஆசிாியர்க

பணியில் இ க்கும் / ஓய்

ெபற்ற அைனத்

க்கு (Under NPS) அரசு நிர்ணயித்த பணிக்ெகாைட (Gratuity) வழங்க

ேவண் ம்.
18.

10.09.2014 அன்
வின்ப

உயர்கல்வித் ைற டன் நடந்த ேபச்சுவார்த்ைதயில் ஏற் க்ெகாண்ட

ஈேரா

சிக்ைகய்ய நாயக்கர் கல்

ாிைய உடன யாக அரசுக்கல்

ாியாக

அறிவிக்க நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.
19.

ேகாைவ CBM கல்

ாிக்கு தனி அ

வலர் நியமனம் ெசய்திட அ

ெசன்ைன உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய தைட ஆைணைய ரத்

ப்பிய ேநாட்டீசுக்கு

ெசய்

தனி அ

வலைர

நியமிக்க நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்
20.

கரந்ைத TUK கல்
நா

ாி, தி ச்சி ேதசிய கல்

கைல அறிவியல் கல்

பச்ைசயப்பன்

அறக்கட்டைள

ெசன்ைன DB

ெஜயின் கல்

பாடப்பிாி கள் அரசின் அ
த த் , ெதாடர்ந்

ர் CKN கல்

ாி, ெசன்ைன மீனாட்சி கல்
கல்

த்தரப் ேபச்சுவார்த்ைதக்கு ஏற்பா
21.

ாி, கட

ாிகளில்

உள்ள

ாி, ேகாைவ ெகாங்கு

ாி, உ

தனலட்சுமி கல்

பிரச்ைனக

க்கு

தீர்

ாி,

காண

ெசய்ய ேவண் ம்.

ாி, தி ச்சி ேதசிய கல்

மதி ெபறாமல்

ாிகளில் அரசு உதவிெப ம்

டப்பட் வ கிற . இைத உடன யாக

அரசு உதவிெப ம் பாடப்பிாி கைள நடத்திட தக்க நடவ க்ைக

எ க்க ேவண் ம்.
22.

ெசன்ைன ஏ.எம்.ெஜயின் கல்
கணக்கி ம் ேபா

ாியில் ேவதியியல்

விளக்குநர்களின் (Demonstrators) பணிப்ப

கணக்கிடப்பட் ள்ள . இதைன சாிெசய்
23.

ைறயில் ஆசிாியர் படணியிடங்கைள
ைவ கணக்கில் எ க்காமல்

பணியிடங்கைள வழங்கிடேவண் ம்.

பணிேமம்பா கள் வழங்கும் அதிகாரத்ைத கல்

ாி

தல்வர்க

க்கு (தகுந்த விதி ைற

மற் ம் ெதளி ைர டன்) வழங்கி க.
24.

2015 TRB ேபராசிாியர்க

க்கு ஒேர மாதிாியான பணிப்பலன், பணப்பயன்,

சான்றிதழ் மற் ம் பணிவரன் ஆைண வழங்கி க.

த்தகுதி

3
25.

வி

நகர் VHNSN கல்

ேமல் ைறயீட்
கல்
26.

ம

வின்

ாி நிர்வாகத்தால் பழிவாங்கப்பட் ள்ள ேபராசிாியர்களின்
ேமல்

உடன யாக

ாியின் நிதி நிர்வாக சீர்ேக கள் மீ

உதவிெப ம்

கல்

ாி

தல்வர்க

நடவ க்ைக

எ க்க

ேவண் ம்.

சிறப் த் தணிக்ைகக்கு உத்தரவிட ேவண் ம்.
க்கு

58

வய க்கு

ேமல்

பணி

நீட் ப்

வழங்கக்கூடா .
27.

ம ைர SN கல்

ாி மீதான சிறப்

தணிக்ைக அறிக்ைகயின் மீ

நடவ க்ைக

எ க்கேவண் ம்.
28.

ம ைர ெசந்தமிழ் கல்

ாியில் ேபராசிாியர்கள்

ைனவர் P. ஆ

கம் மற் ம்

ைனவர்

ெசந்தில்குமார் ஆகிேயாாின் சட்ட விேராத தற்கா க பணிநீக்கத்ைத உடன யாக
நீக்குவேதா , அப் பணி நீக்கக் காலத்திற்கான ஊதியத்ைத உடேன வழங்கிட ேவண் ம்.
*****

