மீண்டும் பழைய ஓய் வூதியத் திட்டம் ; பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் பணி ேிரே்தரம் - திமுக
அறிவிப் பு.
VEL 11:55 AM

ஆசிரியர்கள் , அரசு ஊழியர்களின் ஆதரழைத் தக்கழைக் கும் ைழகயில் திமுக ஆட்சிக் கு ைே் தால் , பழைய ஓய் வூதியத் திட்டம்
மீண்டும் ேழடமுழைக் குக் ககாண்டு ைரப் படும் , பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் பணி ேிரே் தரம் கெய் யப் படுைர் என்பன உள் ளிட்ட
பல் நைறு அறிவிப் புகழள அக்கட்சியின் தழலைர் ஸ்டாலின் கைளியிட்டுள் ளார்.
ெட்டப் நபரழைத் நதர்தழல முன்னிட்டு இன்று அைர் கைளியிட்டுள் ள நதர்தல் அறிக்ழகயில் ,

* ஆசிரியர்களின் கபாது மாறுதலுக் கான கலே் தாய் வில் தை் நபாது பல் நைறு முழைநகடுகள் ேழடகபறுைதால் திமுக ஆட்சி
அழமே் ததும் ஒளிவுமழைைை் ை கைளிப் பழடத் தன்ழமயுடன் கலே் தாய் வு ேடத்தப் படும் .
* 2013 முதல் ஆசிரியர் நதர்வு ைாரியத்தின் மூலம் ேடத்தப் படும் ஆசிரியர் தகுதித் நதர்வில் கலே் துககாண்டு நதர்ெ்சி கபை் று
இன்னும் நைழல ைாய் ப் பிழனப் கபைாத இழளஞர்களுக் கு நைழலைாய் ப் ழப ைைங் க உரிய ேடைடிக்ழக நமை் ககாள் ளப் படும் .
ஆசிரியர் நதர்வுக்கான தகுதிெ் ொன்றிதழை ஆயுட்காலத் தகுதிெ் ொன்றிதைாக ைைங் குைதை் குரிய ெட்ட ைழிைழககள் குறித்து
ஆராயப் படும் .
* ஊர்ப்புை நூலகர்களாகக் கிராமங் களில் பணியாை் றும் நூலகர்களுக்குக் கால முழையிலான பணி ைைங் கப் படும்
* பள் ளிக் கல் வித் துழையில் தை் நபாது பகுதி நேர ஆசிரியர்களாகப் பணியாை் றி ைரும் ஓவிய ஆசிரியர்கள் , இழெ
ஆசிரியர்கள் , உடை் பயிை் சி ஆசிரியர்கள் ஆகிநயாழரப் பணி ேிரே் தரம் கெய் ய ேடைடிக்ழக நமை் ககாள் ளப் படும் .
* மாேில அரசு ஓய் வூதியம் கபறுபைர்களுக் கு 80 ையது ேிழைே் தவுடன் 20 ெதவிகிதம் உயர்த்தி ைைங் கப் பட்டு ைருகிைது. இதழன
மாை் றி 70 ையது ேிழையும் கபாழுது 10 ெதவிகிதமும் , 80 ையது ேிழையும் கபாழுது நமலும் 10 ெதவிகிதமும் ஓய் வூதியம்
ைைங் கப் படும் .
* புதிய ஓய் வூதியத் திட்டம் ழகவிடப் பட்டு பழைய ஓய் வூதியத் திட்டம் மீண்டும் ேழடமுழைக் குக் ககாண்டு ைரப் படும் .
* தமிைக அரசு அலுைலர்களின் பணி கதாடர்பான பிரெ்சிழனகழளத் தீர்த்து ழைக் க மாேில ேிர்ைாகத் தீர்ப்பாயமும்
தழலழமெ் கெயலாளர் / துழைெ் கெயலாளர் / துழைத் தழலைர் தழலழமயிலான கூட்டு ஆநலாெழனக் குழுக் களும் மீண்டும்
அழமக் கப் படும் .
ெம நைழலக்கு ெம ஊதியம்
* ரூ.8000/- அடிப் பழட ஊதியத்தில் ேியமனம் கெய் யப் பட்ட இழடேிழல ஆசிரியர்கள் ெம நைழலக்கு ெம ஊதியம் ைைங் கப் பட
நைண்டும்

என அதிமுக ஆட்சியில்

பல ஆண்டுகளாகப்

நபாராடி ைருகிைார்கள் . அத்தழகய 20,000 ஆசிரியர்களின்

நகாரிக்ழகழய ஏை் று திமுக ஆட்சி, அைர்களுக் கு மை் ை ஆசிரியர்களுக் கு ைைங் குைது நபால் காலமுழை ஊதியம் ைைங் கும் .
ஆசிரியர் பணிக்காலத்தில் உயர்கல் வி கை் று பட்டம் கபறும் ஆசிரியர்களுக்கு திமுக ஆட்சியில் அறிஞர் அண்ணா அறிவித்து
ைைங் கி ைே் த

ஊக்கத்கதாழக

அதிமுக அரசினால்

ேீ க் கப் பட்டுவிட்டது.

இே் த

ஊக் கத்கதாழக

மீண்டும்

கதாடர்ே்து

ைைங் கப் படும் .
* பல் நைறு நகாரிக் ழககளுக் காகப் நபாராடிய ஆசிரியர்கள் மீது எடுக் கப் பட்ட ேடைடிக் ழகயின் காரணமாக ஏை் பட்ட ஊதிய
உயர்வு, மை் றும் பணி உயர்வு முரண்பாடுகள் குறித்து ஆய் வு கெய் ைதை் குக் குழு ஒன்று ேியமிக் கப் பட்டு, ஆசிரியர்களுக் குப்
பாதிப் பிலிருே் து விழரவில் ேிைாரணம் கிழடத்திட ஆைன கெய் யப் படும் .
* தமிைகத்தில் பணியாை் றும் ெத்துணவு மை் றும் அங் கன்ைாடி ஊழியர்கழள அரசுப் பணியாளர்களாகப் பணியமர்த்தி,
காலமுழை ஊதியம் ைைங் கப் படும் . அைர்களுக் குக் குழைே் தபட்ெ ஓய் வூதியமும் பணிக்ககாழடயும் ைைங் கப் படும் .
* அரசு அலுைலர்கள் , ஆசிரியர்கள் பணிக் காலத்தில் இைே் தால் அைர்களது குடும் பத்தினருக்குத் தை் நபாது ைைங் கப் பட்டுைரும்
குடும் ப ேலேிதி ரூபாய் 3 லட்ெம் என்பது 5 லட்ெம் ரூபாயாக உயர்த்தி ைைங் கப் படும் .
* அதிமுக அரசினால்
எய் தியிருே் தால்

பழிைாங் கும்

நோக் கத்தில்

நைழலேீ க் கம்

கெய் யப் பட்ட மக் கள் ேலப் பணியாளர்கள்

இயை் ழக

அைர்களது ைாரிசுக்கு அரசு நைழல ைைங் குைநதாடு, குடும் ப ேிைாரண ேிதியாக 5 லட்ெம்

ரூபாய்

ைைங் கப் படும் .
* பள் ளிக் கல் வித்துழையில் பகுதி நேரப் பணியாளர்களாகப் பணிபுரிே் து ேிரே் தரமாக் கப் பட்ட கதாழிை் கல் வி ஆசிரியர்கள்
உட்பட அழனைருக் கும் 50 விழுக்காடு பகுதிநேரப் பணிக் காலத்ழத ஓய் வூதியம் ேிர்ணயிப் பதை் குக் கணக் கில் எடுத்துக்
ககாள் ள ேடைடிக் ழக நமை் ககாள் ளப் படும் .
* கதர் கிராமத் கதாழில் ைாரியத் கதாழிலாளர்கள் , சுகாதாரத் துழையில் பணியமர்த்தப் பட்ட ககாசு ஒழிப் புப் பரிநொதகர்கள் ,
நைளாண்ழம

விழத

சுத்திகரிப் பு

ேிழலயத்

கதாழிலாளர்கள்

நபான்நைாரின்

நகாரிக்ழககள் பரிசீலிக்கப் பட்டு உரிய முழையில் ேிழைநைை் ைப் படும் .

பணி

மை் றும்

ஊதியம்

கதாடர்பான

* அரசுப் பணியாளருக்கான மருத்துைக் காப் பீட்டுத் திட்டத்தில் குடும் ப மருத்துைெ் கெலவு ைரம் ழப உயர்த்துைதுடன் , அறுழை
சிகிெ்ழெக் கு மட்டுமின்றித் தனியார் மருத்துைமழனயில்

உள்

நோயாளியாகெ் நெர்ே்து சிகிெ்ழெ கபறும்

அழனத்து

ைழகயான மருத்துை கெலவினங் களும் அடங் கும் ைழகயில் அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய மருத்துைக் காப் பீட்டுத் திட்டம்
மாை் றியழமக் கப் படும் என்று கதரிவிக் கப் பட்டுள் ளது.
கபாதுைாக ஆசிரியர்கள் , அரசு ஊழியர்களின் ஆதரவு திமுகவுக் கு அதிகமாக இருப் பது ைைக்கம் . இழதத் தக் கழைக் கும்
ைழகயில் திமுக தழலைர் ஸ்டாலின் நதர்தல் அறிவிப் புகழள கைளியிட்டுள் ளார்.

