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*TNGCTA உயர்மட்டக் குழு கூட்டத் தீர்மானங்கள்*
த ோழர்கதே, த ோழியர்கதே,

வணக்கம்...!

நமது கழகத்தின் *உயர்மட்டக்குழு கூட்டம், தநற்று (19.01.2019 - சனிக்கிழமம) மோமை 04.00 மணியேவில், *திருச்சி
த

ோட்டல் ஆனந்தில்*, தேக்தடோ - ஜிதயோ த ோரோட்ட ஆயத் ம் மற்றும் பிற கருதுப ோருள் ப ோடர் ோக நமடப ற்றது.

இக்கூட்டத்தில் நிமறதவற்றப் ட்டத் தீர்மோனங்கள் :
1. ேோக்தடோ-ஜிதயோ தகோரிக்மககமே வலியுறுத்தி நமடப றும் கோைவமரயமரயற்ற தவமைநிறுத் ப் த ோரோட்டத்தில்
மிழ்நோடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம்

ங்பகடுப் து என மோநிைச் பசயற்குழுவில் எடுக்கப் ட்ட முடிவின் டி

தீர்மோனிக்கப் ட்டது.

2. எதிர்வரும் 21.01.2019 அன்று கடலூர், திண்டுக்கல், கன்னியோகுமரி மோவட்டங்கள் மற்றும் இ ர சிை குதிகளில் உள்ளுர்
அரசு விடுமுமற என்

ோலும், கணிசமோன

கல்லூரிகள் ப ோங்கமை விடுமுமற முடித்து திங்கேன்று திறப்

ோலும்,

ப ரும் ோைோன மண்டைங்களின் தவண்டுதகோமே ஏற்று, எதிர்வரும் 22.01.2019 (பசவ்வோய்க்கிழமம) அன்று ப ோடங்கும்
*ேோக்தடோ-ஜிதயோ கோைவமரயமரயற்ற தவமைநிறுத் ப் த ோரோட்டத்தில், 23.01.2019 மு ல் முழுமமயோகப்

ங்தகற் து*

எனத் தீர்மோனிக்கப் ட்டது.

3. இப்த ோரோட்டத்ம திறம் ட நடத்தும் ப ோருட்டு, அமனத்து உறுப்பினர்கமேயும் ப ோடர்பு பகோண்டு * யோர் டுத்தும் டி
கிமேப்

ப ோறுப் ோேர்களும்*,

இ ற்கோன

*ஒருங்கிமணப்புப்

ணிகமே

தமற்பகோள்ளும் டி

மண்டைப்

ப ோறுப் ோேர்களும்* தகட்டுக் பகோள்ேப் டுகிறோர்கள்.

4. த ோரோட்டத்திற்கு முந்ம ய நோேோன பசவ்வோய்கிழமம (22.01.2019) அன்று, உறுப்பினர்கள் யோரும் எந் வி மோன விடுப்பு
(CL / ML / EL) அல்ைது மோற்றுப் ணி (த ர்வு விமடத் ோள் திருத்தும் ணி உட் ட) த ோன்றவற்றில் பசல்ைோமல் அவசியம்
ணிபுரிவம உறுதி பசய்யுமோறு கிமேப் ப ோறுப் ோேர்கள் தகட்டுக் பகோள்ேப் டுகிறோர்கள்.
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5. கோை வமரயமரயற்ற தவமை நிறுத் ப் த ோரோட்டத்தில் கழகம் ங்கு ப றும் மு ல் நோேோன *23.01.2019* அன்று மதியம்
*12.00 மணிக்குள்*, இப்த ோரோட்டத்தில் *கைந்து பகோள்ேோ உறுப்பினர்களின் விவரங்கமே* (கிமே - துமற - ப யர் நமது கழக இபமயில் முகவரிக்கு (tngcta1971@gmail.com) அனுப்

வி)

தவண்டுபமனவும், கைந் பகோள்ேோத ோர் மீது கழக

விதிப் டி நடவடிக்மக எடுக்கப் ட தவண்டுபமனவும் தீர்மோனிக்கப் ட்டது.

6. நோசகர CPS திட்டத்ம ஒழித்து * மழய ஓய்வுதியத் திட்டத்ம மீண்டும் அமல் டுத்து ல்*, 7-ஆவது ஊதிய *21 மோ
நிலுமவத் ப ோமக* ஆகிய இரண்டும் ேோக்தடோ-ஜிதயோ த ோரோட்டத்தின் *மு ன்மமக் தகோரிக்மககேோக* இடம் ப றுவது
குறித்தும், இ ர தகோரிக்மககளில் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கோன *CAS* கோைமுமறப் டி உடனடியோக *வழங்க தவண்டும்*
என் து தசர்க்கப் ட தவண்டுபமன் ம

20.01.2019 அன்மறய ேோக்தடோ-ஜிதயோ உயர்மட்டக் குழு கூட்டத்தில்

ஒருங்கிமணப் ோேரோன ப ோதுச்பசயைர் வலியுறுத் தவண்டுபமனத் தீர்மோனிக்கப் ட்டது.

7. இந்

2018-19 கல்வியோண்டில் * ணி ஓய்வு ப று வர்களுக்கு மட்டும்* கோை வமரயமரயற்ற தவமைநிறுத் ப்

த ோரோட்டத்திலிருந்து விைக்கு அளிப் ப னத் தீர்மோனிக்கப் ட்டது.

8. நிலுமவயிலுள்ே JAC தகோரிக்மககள் குறித்து எதிர்வரும் வோரத்தில் உயர்கல்வித்துமறச் பசயைமர அணுகி த ச்சுவோர்த்ம
மூைம் வலியுறுத் தவண்டுபமனத் தீர்மோனிக்கப் ட்டது.

9. சரித்திரம்

மடக்கவிருக்கும் இப்த ோரோட்டத்தில் நமது உறுப்பினர்கள் அமனவரும்

ன்னோர்வத்துடன்

ங்தகற்க

தவண்டுபமன வலியுறுத்தி தீர்மோனம் நிமறதவற்றப் ட்டது.

இரா. தாம ாதரன்
தோதுை ்தையலர ்,
TNGCTA

