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சுற்ிக்கை
அன்ார்ந்த ததாமர்ைத!
யணக்ைம். தே.ஏ.சி பபொதுக்குழுக் கூட்டம் 07.07.2018 அன்று சசன்கனில் TNGCTA
அலுயைத்தில் தபா.S.சுப்பொொஜூ ( தகயர், MUTA ) அயர்ைள் தககநனில் கடசற்து.
அக்கூட்டத்தில் 7 லது ஊதி லிகிதங்கள் அயொக்கம், அய்சக்தடா தாபாட்டங்ைள், தே.ஏ.சி
தைாாிக்கைைின் தற்தாகதன ிக, நற்றும் இந்தின உனர்ைல்யி ஆகணனம் ஆைினகய குித்து
யியாதிக்ைப்ட்டது.
1.

7ஆலது UGC ஊதி லிகிதங்கள் அயொக்கம்: திறகத்தில் கல்லூொி ற்றும் பல்கலயக்கறக

ஆசிொிர்கலக்கொன புதி ஊதி லிகிதங்கலர அல்படுத்தி திறக அசு 06.07.2018 அன்று
ஆலை (அசொலை ண்:145) பிமப்பித்துள்ரது. ககொலொ, அருைொசயப் பிகதசம் ற்றும் ஜம்ப
கொஷ்ீருக்கு அடுத்து நொன்கொலது ொநியொக நொம் புதி ஊதி லிகிதங்கலரப் பபற்றுள்கரொம்.
திறக அசு ஊறிர்கலரப் கபொயகல நக்கும் 01.01.2016 பதல் 01.10.2017 லலக்குொன
ஊதி

நிலுலலத்

பதொலக

றுக்கப்பட்டுள்ரது.

இந்த

ஊதி

ொற்மத்திலன

லிலலில்

பபறுலதற்கு துலம ொீதிொன நடலடிக்லக டுத்திட்ட திறக உர்கல்லிச் பசயருக்கும், நது
ஊதிக் ககொொிக்லகிலன தனது கபொொட்டங்கரின் பயம் திறக அசிலன லலியுறுத்தி லந்த
ஜொக்கடொ ஜிகொ தலயலக்கும் கஜ..சி பபொதுக்குல தனது பொட்டுக்கலரயும் நன்மிலயும்
பதொிலித்துக் பகொள்கிமது. இந்த ஊதி ொற்ம ஆலைல திறகம் பலலதும் லிலந்து
அல்படுத்திட தக்க நடலடிக்லக டுத்திடக் கல்லூொிக் கல்லி இக்குநல கஜ..சி பபொதுக்குல
ககட்டுக்பகொள்கிமது.
2.

கஜ..சி ககொொிக்லககள்: கஜ..சி ககொொிக்லககரில் பக்கிொக 01.01.1996 பதல்

பைிகம்பொடு, இலரகொர் பத்கதொர் பண்பொடு கலரதல் கபொன்மலல பதொடர்பொக அசொலை
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பலரி லந்துள்ரது. 01.01.1996 பதல் பைிகம்பொடு (CAS) ககொொிக்லக றுக்கப்பட்டும்,
இலரகொர் பத்கதொர் பண்பொடு கலரதல் லிசத்தில் பொதிக்கப்பட்ட பத்கதொர் எரு பலம தனது
இலரகொருடன் எப்பிட்டு பயன் பபமயொம் ன்றும் ஆலைில் உள்ரது. ஆனொல், பைி
கம்பொடு ககொொிக்லக பதொடர்பொக அசு பலரிிட்டுள்ர ஆலைகள் (101, 102) நது
ஆசிொிர்கலக்கு பொதிப்பிலன ற்படுத்துலதொக உள்ரது.

01.04.2015

க்குப் பிமகு பைி

கம்பொட்டிற்குத் (CAS) தகுதி பபறும் ஆசிொிர் UGC லிதிபலமகள் 2010 இன் படிொன API
திப்பபண்கலர இன்லம நிலயில் பன் கததிிட்டு 01.04.2015 பதல் கலடப்பிடிக்க
லலியுறுத்துலது தலமொகும். இந்த பண்பொட்டிலன உர்கல்லிச்பசயர் கலனத்திற்கு பகொண்டு
பசன்ம கபொது அலர் நிதித்துலமிலனக் லக கொட்டுகிமொர். பைிகம்பொடு (CAS) பதொடர்பொன
ஆலைகள் (101, 102) இல் உள்ர சத்துகள் நது ஆசிொிர்கலர பொதிக்கொத லண்ைம்
பைிகம்பொடு

பதொடர்பொன

படிலத்திலன

தக்க

லலகில்

லடிலலக்க

கல்லூொிக்கல்லி

இக்குநல ககட்டுக் பகொண்டுள்கரொம். கலும், புதி ஊதி லிகிதங்கலர அல்படுத்தும் பன்பு
தகுதியுலட அலனத்து ஆசிொிர்கலக்கும் பைிகம்பொடுகலர (CAS) உடனடிொக லறங்கிட
கல்லூொிக்கல்லி இக்குநல கஜ..சி பபொதுக்குல ககட்டுக் பகொள்கிமது
3.

அய்பபக்கடொ தகலல்கள்: 24.06.2018 அன்று பபங்கலருலில் கூடி அய்பபக்கடொ கதசிச்

பசற்குல அகிய இந்தி ற்றும் ொநிய நிலயலகலர பொிசீலித்தது. புதி UGC ஊதி
லிகிதங்கலர

அல்படுத்த

ொநியங்கலக்கு

100%

நிதியுதலி,

பகுதி

கந/பதொகுப்பூதி

ஆசிொிர்கலக்கொன ஊதிம் ற்றும் பலமொன பைி நிலயலகள், புத்தொக்க/புத்பதொரி பிற்சி
படிப்பதற்கொன கொயக்பகடுலல நீட்டித்தல் உள்ரிட்ட 11 அம்சக் ககொொிக்லககலர நிலமகலற்ம
த்தி னிதலர கம்பொட்டு அலச்சகத்திலன லலியுறுத்தி


01.07.2018 பதல் 15.07.2018 லல லகபலத்து இக்கம்,



19.07.2018 அன்று ொநிய அரலியொன தர்ைொ ற்றும்



03.08.2018 அன்று புதுபடல்லிில் பொொலன்மம் பன்னர் ஆர்ப்பொட்டபம் அன்லம
தினம் இந்திொ பலக்க mass casual leave இக்கபம் நடத்திட அய்பபக்கடொ கதசிச்
பசற்குல படிவு பசய்துள்ரது.

இதலனப் பொிசீலித்த கஜ..சி பபொதுக்குல திட்டிட்டப்படி லகபலத்து இக்கத்திலன
15.07.2018 க்குள் படித்து MHRD ற்றும் UGC க்கு அனுப்பிட கலண்டுபன தீர்ொனித்துள்ரது.
லகபலத்து
இப்படிலத்லத

படிலம்

பபொறுப்பொரர்கள்

TNGCTA

இக்ககொொிக்லககலர

பயம்

இலைதரத்திலும்

லலியுறுத்தி

கல்லூொிகள்

கிலரகலக்கு

பதிலிமக்கம்
பன்னர்

அனுப்பி

லலக்கப்படும்.

பசய்துபகொள்ரயொம்.

19.07.2018

அன்று

கலும்,

ஆர்ப்பொட்டம்

நடத்திடவும், 03.08.2018 அன்று ட்டு லங்கரில் பல்கலயக்கறகங்கள் பன்பு ொலய கந

3
தர்ைொ நடத்திடவும் படிவு பசய்ப்பட்டுள்ரது. லங்கள் ற்றும் பபொறுப்பொரர்கள் லிலம்
கீகற பகொடுக்கப்பட்டுள்ரது. இவ்லிக்கங்கலர பலற்மிகொக நடத்திட ண்டய ற்றும் கிலரப்
பபொறுப்பொரர்கள் தக்க நடலடிக்லக டுக்க கலண்டும். 04.08.2018 அன்று கூடும் அய்பபக்கடொ
கதசிச் பசற்குல அடுத்த கட்ட நடலடிக்லககள் பற்மி படிபலடுக்கும்.
4. இந்தி உர்கல்லி ஆலைம் (HECI): த்தி னிதலர கம்பொட்டு அலச்சகம் UGC லக்
கலயத்து லிட்டு அந்த இடத்தில் இந்தி உர்கல்லி ஆலைம் (Higher Education Council of
India) ன்ம பபொில் புதி அலப்பிலன ற்படுத்துலதற்கொன சட்ட லலலிலன க்கரின்
கருத்தமிலதற்கொக பலரிிட்டுள்ரது. இது உர்கல்லிலத் தனிொர் ப்படுத்துலலத கநொக்கி
த்தி

அசின்

நடலடிக்லகக.

(கல்லிொரர்கலரக்

பகொண்ட)

இந்திொலில்
UGC

ிலன

உர்கல்லி

லர

அகற்மிலிட்டு

பக்கிப்
அந்த

பங்கொற்மி

இடத்தில்

எரு

லப்படுத்தப்பட்ட (அசு அதிகொொிகலரக்பகொண்ட) உர்கல்லி ஆலைத்லதக் பகொண்டு
லருலது ஆபத்தொனது. கலும் இனிகல் ொைிம் அரிப்பலத MHRD அல்யது அதனொல்
ற்படுத்தப்படும்

கலபமொரு அலப்பு பசய்யும். உர்கல்லி ொனிம் அரிப்பது அசில்

ஆக்கப்படும். இந்த புதி சட்ட லலலல திர்த்து அதன் அபொத்திலன உறுப்பினர்கள் த்திில்
பகொண்டு பசல்லபதன்றும், அதற்கொக கற்பசொன்ன ட்டு லங்கரில் கற்பசொன்ன ண்டயப்
பபொறுப்பொரர்கள் ஜூலய 16 அல்யது17ஆம் கததி கஜ..சி சொர்பொக அங்கக் கூட்டங்கள்
ற்பொடு பசய்து நடத்திட படிவு பசய்ப்பட்டுள்ரது. அந்தந்த பகுதிகரில் உள்ர பல்கலயக்கறக
ஆசிொிர் சங்கங்கரின் பிதிநிதிகலரயும் கயந்து அலர்கலரயும் பங்ககற்கச் பசய்யொம். கலும்,
18.07.2018 அன்று நொம் இத்துடன் இலைப்பில் அனுப்பும் பசய்திிலன உறுப்பினர்கள் தங்கள்
இ-பில் பகலொிிலிருந்து MHRD க்கு பில் அனுப்ப

கலண்டும்.

திறகத்திலிருந்து

ஆிக்கைக்கொன இ-பில்கள் இந்த புதி அலப்பு கலண்டொம் ன்றும் UGC பதொட
கலண்டும் ன்றும் அனுப்புலலத உத்தலொதப்படுத்த கலண்டும்.
5. தனிொர் பல்கலயக்கறகங்கள்: திறக சட்ட ன்மத்தில் சிவ் நொடொர் பல்கலயக்கறகம் ற்றும்
சத் சொய் பல்கலயக்கறகம் ஆகி இண்டு தனிொர் பல்கலயக்கறகங்கள் பதொடர்பொன
கசொதொக்கள் நிலமகலமியுள்ரது. இப்பல்கலயக்கறகங்கரில் 35% இடங்கள் ட்டுக திறக
ொைலர்கலக்கு கிலடக்கும்.

ீதி

65%

இடங்கள்

பிம

ொநிய

அல்யது

பலரிநொட்டு

ொைலர்கலக்குப் கபொகும். உர்கல்லில லைிகொக்கும் திறக அசின் இத்தலக
பசலய கஜ..சி லன்லொகக் கண்டிக்கிமது.
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தே.ஏ.சி சார்ாை

HECI



திர்த்து

அபங்ைக்கூட்டங்ைள் நற்றும் 03.08.2018 அன்று

16/17.07.2018 அன்று கடசவுள்
கடசவுள்

நாக தப தர்ணா

தாபாட்டத்திற்கு கநனப் சாறுப்ார்ைாை ைீழ்க்ைண்ட சாறுப்ார்ைள் சசனல்டுயர்.
நினல் கநனம்
சசன்க

TNGCTA சாறுப்ார்

AUT/ MUTA சாறுப்ார்

தபா.அன்பு சசல்யன்
(9444158920)

தபா.P.பலங்ககடஷ் (9444032607)

கலலூர்

கபொ.லிக்கனஷ்

கபொ.சொந்தி

கசயம்

கபொ.இொகஜந்தின்

தபா.ஆந்த்

கபொ.பிகொஷ்

(9443551950
தைாகய

தபா.பதநஷ்

தபா.திருநொவுக்கசு

சசல்: 9842236446
தஞ்சொவூர்

கபொ.ககொலிந்தொஜ்

கபொ.கசலிர் பசல்லகுொர்

திருச்சி

தபா. தடயிட் லியிங்ஸ்டன்
சசல்:9865634340

தபா.லீொ கொஸ்

நதுகப

தபா.இபாேசட்சுநி
தபா.அதசாக்

சல்க

தபா.பதநஷ் பாஜ்
கபொ.பபொிசொி ொஜொ

தபா.அேித்
சசல்: 9443760196

கற்கண்ட

கஜ..சி

தபா.செய்ஸ் தாசன்

கபொொட்டங்கலக்கு

கதலலப்படும்

பசயவுகலர

அந்தந்த

லத்திலுள்ர சங்கங்கள் தங்கலக்குள் பகிர்ந்து பகொள்ர கலண்டும். கஜ..சி ககொொிக்லகப்
பட்டில் இத்துடன் இலைக்கப்பட்டுள்ரது. இப்கபொொட்ட இக்கங்கலக்கு அப்பகுதிில் உள்ர
கஜ..சி பபொறுப்பொரர்கள் ற்றும் கஜ..சி உறுப்பினர்கள் சிமப்புப் கபச்சொரர்கரொகக் கயந்து
பகொள்லர்.
தநற்ைண்டயாறு தே.ஏ.சி இனக்ை
டத்திட ஒத்துகமப்பீர். ன்ி!

ங்ைக ஒவ்சயாரு கநனத்திலும் சயற்ிைபநாை

ததாமகநயுடன்,

(தபா.தாதநாதபன்)
அகநப்ார், JAC
இலைப்பு: :

1. லகபலத்துப்படிலம்.
2. MHRD-க்கொன இபில் பசய்தி

