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ரூ.7700 சம் பளம் , 8 வருைங் களுக் குமுன் ஜெயலலிதோ ேியமித்த பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் நகோரிக் டக.
இது குறித்து தமிழ் ேோடுஅடனத்து பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் கூை்ைடமப் பு மோேில ஒருங் கிடைப் போளர் ஜசே் தில் குமோர் ஜவளியிை்டுள் ள
அறிக்டகயில் கூறியதோவது:மடைே்த முதல் வர் ஜெயலலிதோ அவர்களோல் 16 ஆயிரத்து 549 பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் உைை் கல் வி, ஓவியம் , கைினி, இடச, டதயல் ,
நதோை்ைக்கடல, கை்டிைக்கடல, வோழ் வியல் திைன் கல் வி நபோன் ை கல் விஇடைச்ஜசயல் போடு போைங் களில் தை் கோலிகப் பைியிைங் கள்
உருவோக்கப் பை்டு 2011-2012 கல் விஆை்டில் ரூ.5ஆயிரம் ஜதோகுப் பூதியத்தில் ேியமிக்கப் பை்நைோம் .

ரூ.5ஆயிரம் ஜதோகுப் பூதியத்தில் பைியமர்த்தப் பை்ை எங் களுக்கு ஊதிய உயர்வு கைே்த 8 கல் வி ஆை்டுகளில் முதல் முடையோக 2014ல்
ரூ.2ஆயிரமும் , பின் னர் 2017ல் ரூ.700ம் உயர்த்தி ரூ.7 ஆயிரத்து 700 ஜதோகுப் பூதியமோக தரப் படுகிைது. 16549 பைியிைங் களில் மரைம் ,
பைிஓய் வு என 4ஆயிரத்துக்கும் நமலோன கோலியிைங் கள் ஏை் பை்டு தை் நபோது 12ஆயிரம் பகுதிநேர ஆசிரியர்கநள பைிபுரிே்து
வருகின் நைோம் .
பைியில் நசர்ே்து பின் னர் இைே் து நபோன ஆசிரியர்கள் குடும் பத்திை் கும் , 58 வயதோல் பைிமூப் பு பைிஓய் வு ஜபை் ை ஆசிரியர்களுக்கும்
தமிழகஅரசு சோர்பில் குடும் பேலேிதி ரூ.3லை்சம் வழங் க நவை்டுகிநைோம் .

26.08.2011ல் தமிழக சை்ைமன் ைத்தில் முதல் வரின் 110விதியின் கீழ் ேிதிஒதுக்கீடு ஜசய் தபடி நம மோதத்திை் கும் சம் பளம் தரநவை்டும் .
இதடன நகை்டு ஜதோைர்ே்து வலியுறுத்தி வருகின் நைோம் . ஆனோல் கைே் த 8 கல் விஆை்டுகளோக நம மோதங் களுக்கு ஊதியம் தரோமல்
மறுக்கப் பை்டு வருவதோல் ஒவ் ஜவோருவரும் ரூ.53ஆயிரத்து 400 இழே்து சிரமப் பை்டு வருகிநைோம் . சம் பள உயர்வும் கைே்த 2 ஆை்டுகளோக
உயர்த்திக் ஜகோடுக்கவில் டல. இதனுைன் 7வது ஊதியக்குழு 30 சதவீத உயர்டவ ஜகோடுக்கவில் டல. பள் ளிக்கு ஜசன் றுவரநவ இக்குடைே்த
சம் பளத்தில் போதித்ஜதோடக ஜசலவிை நேரிடுகிைது. நபோக்குவரத்துச் ஜசலவுகடள தவிர்க்க அருகில் உள் ள பள் ளிகளில் பைிமோறுதல்
வழங் கி விரும் பும் பள் ளிகளில் பைியமர்த்த நவை்டுகிநைோம் . குடும் ப ஜசலவுகடள கைன் வோங் கி ஜசய் கிநைோம் . விடலவோசி உயர்டவ
எங் களோல் சமோளிக்க முடியவில் டல. அரசோடை 177ன் படி கூடுதலோக பள் ளிகளில் பைிவழங் கி இருே்தோல் ஒவ் ஜவோருவருக்கும்
ரூ.15ஆயிரம் முதல் ரூ.30ஆயிரம் வடர சம் பளம் கிடைத்து குடும் பேிதிச்சுடம குடைே்திருக்கும் . இடதயும் அரசு ேடைமுடைப்
படுத்தவில் டல. நமலும் ஆே்திரோ மோேில பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு தரப் படும் ரூ.14ஆயிரத்து 203 ஜதோகுப் பூதியம் , மகளிருக்கு
மகப் நபறுகோல விடுப் பு, இபிஎப் , கர்ேோைக மோேில பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு ஜகோடுக்கப் பை்டுவரும் இஎஸ்ஐ நபோன் ைவை் டை
வலியுறுத்தி நகை்டும் தமிழகஅரசு வழங் க ேைவடிக்டக எடுக்கவில் டல. ஆசிரியர் பைி, அரசுப் பைி என ேம் பிவே்த எங் களுக்கு
பைிேிரே்தரம் ஜசய் தோல் மை்டுநம வோழ் வோதோரம் கிடைக்கும் . பைிேிரே்தரம் ஜசய் ய கோலதோமதம் ஆகுஜமனில் அதுவடர
மத்தியஅரசின் குடைே்தபை்ச ஊதியம் ரூ.18ஆயிரம் வழங் க நவை்டுகிநைோம் .

கைே்த 2017ம் ஆை்டு ஜீன் , ஜீடலயில் தமிழ் ேோடு சை்ைப் நபரடவயில் மோை்புமிகு பள் ளிக்கல் விஅடமச்சர் ஜசங் நகோை்டையன் அவர்கள்
பகுதிநேர ஆசிரியர்கடள பைிேிரே்தர ஜசய் ய அரசு பரிசீலித்து வருகிைது என அறிவித்து இருே்தோர். நமலும் பைிேிரே்தரம் ஜசய் ய 3
மோதத்திை் குள் கமிை்டி அடமக்கப் படும் எனவும் அறிவித்து இருே்தோர். அடனவருக்கும் அருகில் உள் ள பள் ளிகளில் விருப் ப மோறுதல்
வழங் கப் படும் எனவும் உறுதி அளித்து இருே்தோர். ஆனோல் 2 ஆை்டுகள் கைே்த ேிடலயில் சை்ைசடப அறிவிப் டப ேிடைநவை் ைோமல்
தை் நபோது மறுத்துவருவது பைிேிரே்தரத்டத ேம் பிஇருே் த எங் களுக் கு நபரதிர்ச்சியோக உள் ளது. இே்த ேிடலயில் ஊதிய உயர்வு மை் றும்
பைிேிரே்தரம் நகை்கும் நபோது மத்தியஅரசு நபோதுமோன ேிதிடய தரவில் டல என எங் களின் நகோரிக்டகடய ேிரோகரிப் பது
மனிதநேயமல் ல. இதடன மறுபரிசீலடன ஜசய் து சை்ைசடப அறிவிப் டப ேிடைநவை் றிை நவை்டுகிநைோம் .
ஊதிய உயர்வு மை் றும் பைிேிரே்தரம் நகை்டு போரதப் பிரதமர் மை் றும் மனிதவள நமம் போை்டுத்துடைக்கும் கடிதம் எழுதி உள் நளோம் .
எனநவ தமிழகஅரசு எங் களின் ேீ ை்ைகோல நகோரிக்டககளுக்கு உைனடி தீர்வு கோை நவை்டுகிநைோம் .
மத்தியஅரசு மனிதவள நமம் போை்டுதுடை (MHRD) மோைவர்களுக்கோன இலவச மை் றும் கை்ைோய கல் விடய நமம் படுத்த (RTE)
அடனவருக்கும் கல் வி இயக்கம் (தை் நபோது ஒருங் கிடைே்த கல் வி/SAMAGRA SHIKSHA) திை்ைநவடலயில் எங் கடள தமிழகஅரசு ஈடுபடுத்தி
உள் ளது. மோைவர்கள் கல் வி ேலனுக்கோக ேியமிக்கப் பை்ை ஆசிரியர்களின் ேலனும் நமம் பை அரசு புதிய ஜகோள் டகயிடன வகுத்து
திை்ைமிை நவை்டுகிநைோம் .

