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ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற

அறிவிகறகைகைள்

�மிழநடாடு அரசி�ழ சிறபபு செளியீடு எண் 214, நடாள் 11 ஏபரல் 22-ல் ஆங்கிலத்தில் செளியடான  
அறிவிகறகையின் �மிழ அறிவிகறகை

ஊதியசெட்டத் ச�டாகுபபு (�மிழநடாடு) விதிகைள், 2022.

[ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் (H2) துறறயின் 11.04.2022 ஆம நடாளிட்ட 36 ஆம (நிறல) எண் 
 அரெடாறை, ்பங்குனி 28, பிலெ, திருெள்ளுெர் ஆண்டு-2053.]

(கைடி� எண். 7234/எச2/2022-4, நடாள் 14.09.2022)

No. SRO A-8(a)/2022.

2019 ஆம ஆண்டு ஊதியச ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்தியச ெட்டம 29/2019) 67 ஆம பிரிவு,  1897  ஆம ஆண்டு ச்படாது 
்பகுதிகைள் ெட்டத்தின்  (மத்தியச ெட்டம 10/1897) 24 ஆம பிரிவு ஆகியெற்றில் ெழங்கைப்படடுள்ள அதிகைடாரங்கைறளக சகைடாண்டும, 
மநர்விற்மகைற்்ப மமற்செடான்ன 2019 ஆம ஆண்டு ஊதியங்கைள் ெட்டத்ச�டாகுபபின் 69 ஆம பிரிவு ெடாயிலடாகை ரத்து செயயப்பட்ட  1936 
ஆம ஆண்டு ஊதியங்கைள் ெழங்கைல் ெட்டத்திலும (மத்திய ெட்டம 4/1936)   மற்றும 1948 ஆம ஆண்டு குறறந�்படெ ஊதியங்கைள் 
ெட்டத்திலும  (மத்தியெட்டம11/1948) ெழங்கைப்பட்ட அதிகைடாரங்கைறளக சகைடாண்டும �மிழநடாடடு ஆளுநரடால் இயற்றப்பட்ட, (i) �மிழநடாடு 
1937 ஆம ஆண்டு ஊதியங்கைள் ெழங்கைல் விதிகைள், (ii) �மிழநடாடு 1949 ஆம ஆண்டு ஊதியங்கைள் ெழங்கைல் (க�ோரப்படோத  
ததோக��ள்) விதிகைள், மற்றும (iii) 1953 ஆம ஆண்டு குறறந�ளவு ஊதியங்கைள் (�மிழநடாடு) விதிகைள் ஆகியெற்றற இரத்து 
செயதுவிடடு, அ�ற்குப ்பதிலடாகைவும அவெடாறு இரத்து செயெ�ற்கு முன்னர் மமற்சகைடாள்ளப்பட்ட அல்லது மமற்சகைடாள்ளப்படுெதிலிருநது 
விடடுவி்டப்பட்டறெ நீங்கைலடாகை,  �மிழநடாடு அரசு செயயக கைருதியுள்ள பின்ெரும ெறரவு விதிகைள், இ�னடால் ்படாதிககைப்ப்டககூடிய 
அறனத்து ந்பர்கைளின் �கைெலுககைடாகை, மமற்செடான்ன 67 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1)-உடபிரிவில் மகைடாரியுள்ளெடாறடாகை, இ�னடால் 
அறிவிகறகையி்டப்படுகிறது. இந� அறிவிகறகை செளியி்டப்படடுள்ள தமிழ்ோடு அரசிதழின் நகைல்கைள் ச்படாதுமககைளுககு கிற்டககைபச்பற்ற 
நடாளிலிருநது நடாற்்பத்ற�நது நடாடகைள் முடிெற்டந�ப பின்னர், மமற்செடான்ன ெறரவு விதிகைள் ்பரிசீலறனககு எடுத்துக சகைடாள்ளப்படும 
என இ�னடால் அறிவிககைப்படுகிறது. 

மறுபபுறரகைள் அல்லது கைருத்துறரகைள் எறெமயனுமிருபபின், அெற்றற சென்றன – 600 006, டி.எம.எஸ். ெளடாகைத்திலுள்ள 
ச�டாழிலடாளர் ஆறையர் ெடாயிலடாகை ’அரசு செயலடாளர், ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற, �றலறமச செயலகைம, 
சென்றன – 600 009’ என்ற முகைெரிககு அல்லது com.tnlabour@nic.in என்ற மின்னஞெல் முகைெரிககு அனுப்பப்ப்டலடாம.  
அவெடாறு அனுப்பப்படும மறுபபுறரகைள் அல்லது கைருத்துறரகைள் பின்ெரும விெரங்கைறள சநடும்பத்திகைளில் அறமயபச்பற்ற முறறயடான 
்படிெத்தில் (i) ந்பர் அல்லது அறமபபுகைளின் ச்பயர் மற்றும முகைெரி, (ii) திருத்தியறமககை கைரு�ப்பட்ட விதி அல்லது துறைவிதி 
குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும மற்றும  (iii) மடாற்றியறமககை கைரு�ப்படடுள்ள திருத்�ப்பட்ட விதி அல்லது துறைவிதிகைள் மற்றும அ�ற்கைடான 
கைடாரைங்கைறளயும குறிபபிடடு அனுப்ப மெண்டும.
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மமற்செடான்ன ெறரவு விதிகைள் குறித்� மநர்வில், மமற்குறிபபிட்ட கைடாலகசகைடு முடிெற்டெ�ற்கு முன்னர் யடாச�டாருந்பரி்டமிருநது 
ச்பறப்படும மறுபபுறரகைள் மற்றும கைருத்துறரகைறள �மிழநடாடு அரசு ்பரிசீலிககும.

ஊதியச ெட்டத் ச�டாகுபபு (�மிழநடாடு) விதிகைள், 2022

அத்தியடாயம - I

1. குறுகிய �றலபபு,  ெரமச்பல்றல, நற்டமுறறககுெரல்– (1) இந� விதிகைள் ஊதிய ெட்டத்ச�டாகுபபு (�மிழநடாடு) விதிகைள், 2022 
என்று அறழககைப்படும.

(2) அறெ �மிழநடாடு மடாநிலம முழுெ�ற்கும ச்படாருநதும.

(3) அறெ அரசி�ழில் இறுதியடாகை செளியடான நடாளுககு பிறகு, 2019 ஆம ஆண்டு ஊதிய ெட்டத் ச�டாகுபபு  
(மத்தியசெட்டம 29/ 2019) செயலுககு ெரும நடாளில் நற்டமுறறககு ெரும.

2. ச்படாருள் விளககைங்கைள்:– இவவிதிகைளில், ெந�ர்ப்பம மெறுச்படாருள் குறித்�டாலன்றி, மற்ற்படி,      

(a) “அதிகைடாரி’’ என்்பெர் �மிழநடாடு அரெடால் பிரிவு 45 உடபிரிவு (1) -இன் ெடாயிலடாகை நியமிககைப்பட்ட ஒரு  அதிகைடாரி ஆெடார்;

(b) “மமல்முறறயீடடு அதிகைடாரி’’ என்்பெர் பிரிவு 49 உடபிரிவு (1)-இன் ெடாயிலடாகை அரெடால் நியமிககைப்பட்ட ஒரு மமல்முறறயீடடு 
அதிகைடாரி ஆெடார்;

(c) “மமல்முறறயீடு’’ என்்பது பிரிவு 49  உடபிரிவு (1) -இன் கீழ அளிககைப்படும ஒரு மமல்முறறயீடு என ச்படாருள்்படும;

(d) “ெடாரியம’’ என்்பது அரெடால் பிரிவு 42 உடபிரிவு (4) -இன் ெடாயிலடாகை உருெடாககைப்பட்ட ஒரு மடாநில ஆமலடாெறன ெடாரியம 
என ச்படாருள்்படும ;

(e) “�றலெர்’’ என்்பது ெடாரியத்தின் �றலெர் அல்லது ெடாரியத்�டால் ஒரு குழுவிற்கு அல்லது ஒரு  துறைக குழுவிற்கு 
நியமிககைப்பட்ட �றலெர் என்்ப�டாகும;

(f) “ெட்டத்ச�டாகுபபு’’ என்்பது 2019 ஆம ஆண்டு ஊதிய ெட்டத் ச�டாகுபபு, (மத்தியச ெட்டம 29 / 2019) என ச்படாருள்்படும;

(g) “குழு’’ என்்பது ெடாரியத்�டால் 42-ஆம பிரிறெச மெர்ந� (5) –உடபிரிவின் ெடாயிலடாகை உருெடாககைப்பட்ட ஒரு குழு என 
ச்படாருள்்படும ;

(h) “நடாள்’’ என்்பது நள்ளிரவு துெங்கி 24 மணி மநர கைடாலமடாகும;

(i) “்படிெம’’ என்்பது இவவிதிகைளில் இறைககைப்படடுள்ள ்படிெம ஆகும;

(j) “அரசு’’ என்்பது �மிழநடாடு அரெடாகும;

(k) “உயர் திறன்மிகு ச�டாழில்’’ என்்பது ஒரு ச�டாழிலின் செயலடாககைத்தில், ஒரு குறிபபிட்ட அளவிலடான முழு நிறறவும செரிெடான 
ச�டாழில்நுட்ப அல்லது ச�டாழில்முறற ்பயிற்சியின் அல்லது குறிபபிட்ட கைடாலத்திற்கு நற்டமுறற ச�டாழில்முறற ்பட்டறிவு 
ெடாயிலடாகை ச்பறப்பட்ட ம�றெப்படும திறனும என ச்படாருள்்படும.  அத்ச�டாழிறல செயல்்படுத்துெதில் ெம்பந�ப்படடுள்ள  
தீர்வு அல்லது முடிவிற்கு ஒரு  ்பணியடாளரின் முழு ச்படாறுபபும  ம�றெப்படுகிறது;

(l) “ஆயெடாளர் மற்றும உ�வு்பெர்’’ என்்பெர் அரெடால் பிரிவு 51 உடபிரிவு (1)-இன்கீழ அறிவிகறகைெடாயிலடாகை நியமிககைப்பட்ட 
ஒரு ந்பர் ஆெடார்.

(m) “உறுபபினர்’’ என்்பெர் ஒரு ெடாரியத்தின் உறுபபினர் ஆெடார் அ�ன் �றலெரும இதில் அ்டங்குெடார்;

(n) “ச்பருநகைர ்பகுதி’’ என்்பது �மிழநடாடு 1920 ஆம ஆண்டு மடாெட்ட நகைரடாடசிகைள் ெட்டத்தின் கீழ (�மிழநடாடு ெட்டம 
5/1920) அல்லது  அந�ந�  மடாநகைரடாடசி ெட்டங்கைளின் கீழ அறமககைப்பட்ட, 10 இலடெத்திற்கும அதிகைமடான மககைள்ச�டாறகை 
சகைடாண்்ட ஒரு ்பகுதியடாகும;

(o) “ச்பருநகைரம அல்லடா� ்பகுதி” �மிழநடாடு 1920 ஆம ஆண்டு மடாெட்ட ெட்டத்தின் கீழ (�மிழநடாடு ெட்டம 5/1920) அல்லது  
அந�ந�  மடாநகைரடாடசி ெட்டங்கைளின் கீழ அறமககைப்பட்ட,  10 இலடெத்திற்கும குறறெடான மககைள்ச�டாறகை சகைடாண்்ட 
ஒரு ்பகுதியடாகும;

(p) “மககைள்ச�டாறகை’’ என்்பது கைற்டசியடாகை எடுககைப்படடு செளியி்டப்பட்ட மககைள்ச�டாறகை எண்ணிகறகை ஆகும;

(q) “்பதிவுச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம’’ என்்பது 1926 ஆம ஆண்டு ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் ெட்டத்தின்   (மத்தியச ெட்டம 16/1926) கீழ 
அல்லது 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத்ச�டாகுபபின் (மத்தியச ெட்டம 35/2020) இன் கீழ ்பதிவுபச்பற்ற  
ஒரு ச�டாழிற்ெங்கைம ஆகும;

(r) ‘’ஊரகைப ்பகுதி’’ என்்பது ’ச்பருநகைர ்பகுதி’ அல்லது ‘ச்பருநகைரம அல்லடா� ்பகுதி’ இவவிரண்டும அல்லடா� ஒரு ்பகுதியடாகும;

(s) “அட்டெறை’’ என்்பது இவவிதிகைளின் அட்டெறையடாகும;

(t) “பிரிவு’’ என்்பது ெட்டத்ச�டாகுபபின் ஒரு பிரிெடாகும;
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(u) “ஓரளவு ்பயிற்சி ச்பற்ற ச�டாழில்” என்்பது ்பயிற்சி ச்பற்ற ச�டாழிலடாளர் ஒருெரின் கைண்கைடாணிபபில் அல்லது ெழிகைடாடடு�லின் 
ம்பரில் ச�டாழில் அனு்பெம ெடாயிலடாகை ச்பற்ற திறறன ்பயன்்படுத்தி மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழில் என ச்படாருள்்படும. ்பயிற்சி 
ச்பறடா� ச�டாழிறல மமற்்படார்றெயிடுெதும இதில் அ்டங்கும.

(v) “்பயிற்சி ச்பற்ற ச�டாழில்” என்்பது ச�டாழில் அனு்பெம ெடாயிலடாகை அல்லது ச�டாழில்நுட்பம அல்லது ச�டாழில் ்பயிற்சி 
நிறுெனத்தில் ச�டாழில் ்பழகுநர் ்பயிற்சி ெடாயிலடாகை ச்பற்ற திறனும ்பட்டறிவும சகைடாண்டு சுயமுயற்சியு்டன் முறனப்படான 
முடிவுகைறள சகைடாண்டு மமற்சகைடாள்ளப்படும ஒரு ச�டாழில் என ச்படாருள்்படும.

(w) “துறைககுழு’’ என்்பது ெடாரியத்�டால் பிரிவு 42 உடபிரிவு (5)இன் ெடாயிலடாகை அறமககைப்பட்டஒரு  துறைககுழுெடாகும;

(x) “ச�டாழில்நுட்பககுழு’’ என்்பது திறன் ெறகை்படுத்�லுககைடாகை அரசிற்கு அறிவுறர ெழங்கை அரசினடால் உருெடாககைப்பட்ட ஒரு 
குழுெடாகும;

(y) “்பயிற்சி ம�றெயற்ற ச�டாழில்” என்்பது செறுமமன இயககுெதில் அனு்பெம ச்பற்றிருநது மமற்சகைடாண்டும திறன்கைள் 
ம�றெயிரடா� ஒரு ச�டாழில் ஆகும

(z) இவவிதிகைளில் ்பயன்்படுத்�ப்படடு ச்படாருள் விளககைம அளிககைப்ப்டடா� ஏறனய அறனத்து செடாற்கைளும  செடாற்சறடா்டர்கைளும 
ெட்டத்ச�டாகுபபில் முறறமய அெற்றுககு அளிககைப்படடிருககும ச்படாருள் விளககைத்ற�மய சகைடாண்டிருககும.

அ�்�ியடாயம் II

குறறந�்படெ  ஊதிய விகி�ங்கைள்

3. குறறந�்படெ ஊதிய விகி�ங்கைறள கைைககிடும முறற:- (1) கீழககைடாணும அளவு மகைடால்கைறள கைருத்தில் சகைடாண்டு பிரிவு 
(5) உடபிரிவு (6)-இன் மநடாககைத்திற்கைடாகை குறறந�ளவு ஊதியமடானது ‘நடாள்’ அடிப்பற்டயில் நிர்ையிககைப்படும, அறெயடாென:-

(i) ெருமடானம ஈடடும ச�டாழிலடாளியு்டன் அெரது ெடாழகறகை துறை மற்றும இரு குழநற�கைறளயும மெர்த்து அ்டங்கிய ஒரு 
நிர்ையிககைப்பட்ட குடும்பம மூன்று ச்பரியெரின் நுகைர்வு அளறெககு ெமமடான�டாகும;

(ii) ஒரு நடாளின் ஒரு நுகைர்வு அளறெயடானது 2700 நிகைர கைமலடாரி உைவு எடுத்துகசகைடாள்ளு�ல்;

(iii) ஒரு நிர்ையிககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளி குடும்பத்திற்கு ஆண்டு ஒன்றிற்கு 66 மீட்டர்துணி;

(iv) உைவு மற்றும துணிகைளுககைடான செலவில் 10 விழுககைடாடு வீடடு ெடா்டறகை செலவினமடாகை அறமயும;

(v) எரி ச்படாருள், மின்ெடாரம மற்றும இ�ர ெறகையினங்கைளுககைடான செலவினம குறறந�்படெ ஊதியத்தில் 20 விழுககைடா்டடாகை 
அறமயும; மற்றும

(vi) குழநற�கைளுககைடான கைல்வி செலவினம, மருத்துெத் ம�றெ, ச்படாழுதும்படாககு மற்றும எதிர்்படாரடா செலவினங்கைள் குறறந�்படெ 
ஊதியத்தில் 25 விழுககைடா்டடாகை அறமயும;

(2) ஒரு நடாளுககைடான ஊதிய விகி�ம நிர்ையிககைப்படும ச்படாழுது,   ஒரு மணி மநரத்தின் ஊதிய விகி�ம நிர்ையிப்ப�ற்கு 
அத்ச�டாறகை எட்டடால் ெகுககைப்படும. ஒரு மடா�த்தின் ஊதிய விகி�ம நிர்ையிப்ப�ற்கு அத்ச�டாறகை இரு்பத்து ஆறடால் ச்பருககைல் 
செயயப்படும. அவெடாறு மமற்்படி ெகுத்�லின் ம்படாது அல்லது ச்பருககைலின்  ம்படாது ஒரு ்படாதி அல்லது அ�ற்கு மமலடாகை ெரும 
�ெம எண்கைறள அடுத்� முழு எண்ைடாகை மடாற்ற மெண்டும ஒரு ்படாதிககு குறறெடான �ெம எண்கைறள கைைககில் சகைடாள்ள 
மெண்டியதில்றல.

4. குறறந�்படெ ஊதிய வீ�ங்கைறள நிர்ையிப்ப�ற்கைடான நியமங்கைள்:- (1) பிரிவு 6 இன் கீழ குறறந�்படெ ஊதிய விகி�த்ற� 
நிர்ையிககும ச்படாழுது,   அரசு ெம்பந�ப்பட்ட புவிெடார் ்பகுதிறய, ச்பருநகைரப ்பகுதி, ச்பருநகைரம அல்லடா� ்பகுதி மற்றும ஊரகை ்பகுதி 
என மூன்று ெறகைகைளடாகைப பிரிககை மெண்டும.

(2) திறன் ெறகைப்படாடு ச�டா்டர்்படாகை அரசிற்கு ஆமலடாெறன ெழங்குெ�ற்கைடாகை ஒரு ச�டாழில்நுட்பக குழுறெ அரசு அறமககை 
மெண்டும. அது கீழககைடாணும உறுபபினர்கைறள உள்ள்டககிய�டாகும;

(i) ச�டாழிலடாளர் ஆறையர் – �றலெர்;

(ii) ச�டாழிலடாளர் கூடு�ல் ஆறையர் (ெமரெம) – உறுபபினர்;

(iii) ச�டாழிலகைப ்படாதுகைடாபபு மற்றும சுகைடா�டார இயககுநர் – உறுபபினர்;

(iv) திட்ட இயககுநர், �மிழநடாடு திறன் மமம்படாடடுக கைழகைம – உறுபபினர்;

(v) இறை இயககுநர் ச்படாருளடா�டாரம மற்றும புள்ளியியல் துறற– உறுபபினர்; மற்றும

(vi) ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையர் (குறறந�்படெ ஊதியங்கைள்) – உறுபபினர் செயலர்.

(3) துறை விதி (2) இல் குறிபபி்டப்படடுள்ள ச�டாழில்நுட்பக குழுவின் ஆமலடாெறனயின் ம்பரில், அட்டெறை (A)-ல் குறிபபிடடுள்ள 
ச�டாழிலினங்கைளின் ெறகைப்படாடுகைறள மடாற்றியறமத்�ல், நீககு�ல் அல்லது ஏம�னும புதிய இனங்கைறள மெர்த்�ல் ெடாயிலடாகை அரசு, 
ச�டாழிலடாளர்கைள் செயயும ச�டாழில்கைறள ்பயிற்சி ச்பறடா�, ஓரளவு ்பயிற்சிப ச்பற்ற, ்பயிற்சிப ச்பற்ற, உயரளவு ்பயிற்சிபச்பற்ற ச�டாழில் 
என்று நடான்கு ெறகைகைளடாகை ெறகைப்படுத்தும.
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(4) துறை விதி (2) இல் குறிபபி்டப்படடுள்ள ச�டாழில்நுட்பக குழு, துறை விதி (3) இன் கீழ அரசிற்கு ஆமலடாெறன ெழங்கும 
ச்படாழுது,   ச�டாழிலினங்கைறள அற்டயடாளங் கைடாண்்ப�ற்கு அபம்படாற�ககு ெடிெறமககைப்படடுள்ள ம�சியத் ச�டாழில் ெறகைப்படாடு அல்லது 
ம�சிய திறன் �குதி கைட்டறமபபு அல்லது அம�ம்படான்ற பிற கைட்டறமபபுகைறள இயன்ற அளவிற்கு கைைககில் எடுத்துக சகைடாள்ள 
மெண்டும.

(5) ச�டாழில்நுட்பக குழு அரசுககு ஆமலடாெறன ெழங்குமம்படாது, ெடா�டாரைமடாகை ச்படாறுத்துக சகைடாள்ெ�ற்குக கைடினமடான 
�ட்பசெப்பநிறல அல்லது ஈரப்ப�ம, அ்படாயகைரமடான ச�டாழில்கைள் அல்லது செயல்முறறகைள் அல்லது நிலத்�டிப ்பணிகைள் ம்படான்ற 
்பணிகைளில் உள்ள கைடினத்�ன்றமறய கைருத்தில் சகைடாள்ள மெண்டும.

5.  ெடாழகறகைச செலவுப ்படியிறன திருத்தியறமப்ப�ற்கைடான கைடால இற்டசெளி:- குறறந�்படெ ஊதியத்தில் ்பணிபுரியும 
்பணியடாளர்கைளுககு ெழங்கைத்�ககை அகைவிறலப்படிறய திருத்தியறமப்ப�ற்கு, ஒவமெடாரடாண்டும ஏபரல் 1-ஆம நடாளிற்கு முன்னரும, அ�ன் 
பின்னர் அகம்டடா்பர் 1 ஆம நடாளிற்கு முன்னரும, ெடாழகறகைச செலவுப ்படிறயயும, ெலுறகை விறலயில் ெழங்கைப்படும அத்தியடாெசிய 
ச்படாருடகைளுககைடான ெலுறகையின் ்பை மதிபபிறனயும கைைககிடுெ�ற்கு முயற்சி மமற்சகைடாள்ளப்ப்ட மெண்டும.

இந� விதிகைளில் யடாது செடால்லப்படடிருபபினும, குறறந�்படெ ஊதிய வீ�ங்கைறள நிர்ையித்து அல்லது திருத்தியறமத்து 8ஆம 
பிரிவின் கீழ அறிவிகறகை செளியி்டப்படுெ�ற்கு முன்ன�டாகை, இந� விதிககூறுகைள் அல்லது அபம்படாது செயலிலுள்ள யடாச�டாருெட்டம 
அல்லது தீர்ெம அல்லது ஒப்பந�த்தின்கீழ செலுத்�த்�ககை ெடாழகறகைச செலவுப்படியடானது, அவெடாறு நிர்ையிககைப்பட்ட அல்லது 
திருத்�ப்பட்ட வீ�த்திற்கு அதிகைமடாகை இருபபினும, அத்�றகைய உயர்வீ�த்தில் ெடாழகறகைச செலவுப்படிறயமய ்பணியடாளர்கைளுககு 
ெழங்கைப்ப்ட மெண்டும. 

6. ஒரு ெழககைமடான ்பணி நடாளுககைடான ்பணி மநர அளவு:– (1) 13ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1)ஆம உடபிரிவின் (a) ்பகுதியின் 
கீழ ஒரு ெழககைமடான ்பணி நடாளடானது, எடடு மணி மநரப ்பணிறயயும மற்றும சமடாத்�மடாகை ஒரு மணி மநரத்திற்கு மிகைடா� ஒன்று 
அல்லது அ�ற்கு மமற்்பட்ட ஓயவு இற்டமெறளகைறளயும சகைடாண்டிருககும.

(2) ்பணியடாளரின் மமற்செடான்ன ்பணி நடாளடானது, யடாச�டாருநடாளிலும ஓயவு இற்டமெறளகைள் எறெமயனும இருபபின் அெற்றறயும 
மெர்த்து, ்பன்னிசரண்டு மணி மநரத்திற்கு மிகைடாமல் இருககுமடாறு அறமககைப்ப்ட  மெண்டும.

(3) மெளடாண் ்பணிகைளில் ்பணிபுரியும ்பணியடாளர் என்னும மநர்வில், துறை விதிகைள் (1) மற்றும (2)இன் விதிககூறுகைள்,  அரெடால் 
அவெபம்படாது நிர்ையிககைப்படும மடாற்றங்கைளுககு  உட்பட்டறெயடாகும.

(4) இந� விதியில் உள்ள எறெயும மத்திய 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழிலகைப ்படாதுகைடாபபு, சுகைடா�டாரம மற்றும ்பணி நிறலறமகைள் 
ெட்டத் ச�டாகுபபிறன (மத்தியச ெட்டம 37/2020) அல்லது அசெட்டத் ச�டாகுபபின் கீழ அறமககைப்படும விதிககூறுகைறள ்படாதிப்ப�டாகைக 
கைரு�ப்ப்டககூ்டடாது. 

7. ெடாரடாநதிர ஓயவு நடாள். (1) இவவிதிகைளின் விதிககூறுகைளுககு உட்படடு, ்பணியடாளர் ஒருெருககு ஒவசெடாரு ெடாரமும ஒரு 
நடாள் ஓயவு அனுமதிககைப்படும (இங்கு இனிமமல் ''ஓயவு நடாள்'' என்று குறிபபி்டப்படும), அது ச்படாதுெடாகை ஞடாயிற்றுககிழறமயடாகை 
இருககும, எனினும மெறலயளிப்பெர், யடாச�டாரு ்பணியடாளருககும அல்லது எந�ெறகை ்பணியடாளர்கைளுககும ெடாரத்தின் மெறு யடாச�டாரு 
நடாளிறனயும ஓயவு நடாளடாகை நிர்ையிககைலடாம.

இருபபினும, ்பணியடாளர் ஒருெர், ச�டா்டர்சசியடான ஆறு நடாடகைளுககுக குறறயடா� கைடாலத்திற்கு ஒமர மெறலயளிப்பெரின் கீழ 
்பணிபுரிநதிருககும மநர்வில்,  இந�த் துறை விதியின் கீழ ஓயவு நடாறளப ச்பறுெ�ற்கு உரிறமயுற்டயெர் ஆெடார்:

இருபபினும, மமலும, ஓயவு நடாளடாகை நிர்ையிககைப்படும நடாள் குறித்தும, மமற்செடான்ன ஓயவு நடாள் ச�டா்டர்்படாகை அ�ன் பின்னர் 
மமற்சகைடாள்ளப்படும யடாச�டாரு மடாற்றம குறித்தும, அத்�றகைய மடாற்றம செயலுககு ெரும முன்னர், இதுச�டா்டர்்படாகை, ்பணியி்டத்தில் 
ஆயெடாளர்- மற்றும- உ�வு்பெரடால் சுடடிக கைடாட்டப்படும இ்டத்தில் அதுகுறித்� அறிவிபபு ஒன்றறக கைடாடசிப்படுத்துெது மூலமமடா 
அல்லது மமற்செடான்ன நிறுெனத்தின் ெறலத்�ளத்தில் செளியிடுெ�ன் ெடாயிலடாகைப ்பணியடாளருககுத் �கைெல் ச�ரிவிககைப்ப்ட மெண்டும.  

விளககைம. மமற்செடான்ன துறை விதியின் மு�லடாம ெரமபு நி்பந�றனயில் குறிபபி்டப்படடுள்ள, ஆறு நடாடகைளுககுக குறறயடா� 
ச�டா்டர்சசியடான ்பணிககைடாலத்திறனக கைைககிடும மநடாககைத்திற்கைடாகை, ்பணியடாளர் ்பணிககுச செல்லமெண்டிய, ஆனடால் ெருறகைப்படி 
மடடுமம ெழங்கைப்படடு, ்பணிெழங்கைப்ப்டடா� யடாச�டாருநடாள், அல்லது 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத்ச�டாகுபபின் 
(மத்தியசெட்டம35/2020) கீழ இழபபீடு ெழங்கைப்படடு, ்பணியடாளர் ஒருெர் ்பணிபுரிெதிலிருநது நிறுத்தி றெககைப்படும (layoff) நடாள் மற்றும 
மமற்செடான்ன ஓயவுநடாளிற்கு முநற�ய ஆறு நடாடகைள் கைடாலத்தில் மெறலயளிப்பெரடால் ்பணியடாளருககு ெழங்கைப்படும ஊதியத்து்டனடான 
அல்லது ஊதியம அல்லடா�யடாச�டாரு விடுபபு அல்லது விடுமுறறநடாள் ஆகியறெ ்பணியடாளர் ்பணிபுரிநதுள்ள நடாடகைளடாகைக கைரு�ப்ப்ட 
மெண்டும. 

 (2) யடாச�டாரு அத்�றகைய ்பணியடாளரும, ஓயவு நடாளிற்கு முன்னர் அல்லது பின்னர் ச�டா்டர்நது ெருகின்ற ஐநது நடாடகைளில் 
ஏம�னும ஒரு முழுநடாளிறன மடாற்று ஓயவு நடாளடாகைக சகைடாண்டிருத்�ல் அல்லது சகைடாள்ெ�டாகை இருத்�ல் �விர, மமற்செடான்ன ஓயவுநடாளில் 
்பணிபுரிய மகைடாரடாப்ப்டமெடா அல்லது அனுமதிககைப்ப்டமெடா கூ்டடாது: இருபபினும, ஒருமுழு நடாள் ஓயவுநடாளடாகை இல்லடாமல், அடுத்�டுத்து 
்பத்து நடாடகைளுககு மிறகையடாகைப ்பணியடாளர் ்பணிபுரியும ெறகையில் மடாற்றுப்பணி அறமககைப்ப்டக கூ்டடாது.

(3) இவவிதியின் முநற�ய விதிககூறுகைளின்்படி ்பணியடாளர் ஒருெர், ஓயவுநடாளில் ்பணிபுரிநது, அ�ற்கு மடாற்றடாகை, அ�ன்முன் 
அல்லது பின்ெரும ஐநது நடாடகைளில் மடாற்று ஓயவுநடாள் அெருககு அளிககைப்படடிருபபின், ெடாரப்பணி மநரத்ற�க கைைககிடுமம்படாது, 
மடாற்று ஓயவுநடாள் அறமகின்ற அந� ெடாரத்தில் மமற்செடான்ன ஓயவுநடாள் மெர்ககைப்ப்ட மெண்டும. 

(4)  ்பணியடாளர் ஒருெருககுப பின்ெரு்பறெ அளிககைப்ப்ட மெண்டும-

(a) ஓயவுநடாளிற்கைடான ஊதியம, அ�ற்கு முநற�ய நடாளின் வீ�த்தில் கைைககி்டப்படடு ெழங்கைப்படும; மற்றும
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(b) அெர் ஓயவுநடாளில் ்பணிபுரிநது, அெருககு மடாற்று ஓயவுநடாள் ெழங்கைப்படடுள்ள மநர்வில், மடாற்று ஓயவுநடாளிற்கு 
முநற�ய நடாளிற்குப ச்படாருநதும வீ�த்தில், அெர் ்பணிபுரிந� ஓயவுநடாளிற்கைடான ஊதியமடாகை, மிறகை மநரவீ�ம மற்றும ஊதியம 
ெழங்கைப்படும.

இருபபினும - 

(i) ெட்டத் ச�டாகுபபின்கீழ அறிவிககைப்படடுள்ள குறறந�ளவு ஊதிய வீ�மடானது, குறறந�ளவு மடா�டாநதிர ஊதிய வீ�த்திறன 
இரு்பத்து ஆறடால் ெகுத்துக கைைககி்டப்படடிருககும மநர்வில்; அல்லது

(ii)  ்பணியடாளரின் உள்ள்படியடான நடாள் ஊதிய வீ�மடானது, மடா�டாநதிர ஊதிய வீ�த்திறன இரு்பத்து ஆறடால் ெகுத்துக 
கைைககி்டப்படடு, அத்�றகைய உள்ள்படியடான நடாள் ஊதிய வீ�மடானது ்பணியடாளரின் அறிவிகறகை செயயப்படடுள்ள குறறந�ளவு 
நடாள் ஊதிய வீ�த்ற�க கைடாடடிலும குறறெடாகை இல்லடா� மநர்வில், ஓயவுநடாளிற்கு யடாச�டாரு ஊதியமும ெழங்கைத் ம�றெயில்றல 
மமலும

(iii) ்பணியடாளர் ஓயவு நடாளில் ்பணிபுரிநது, அெருககு மடாற்று ஓயவுநடாள் அளிககைப்படடிருபபின், அெர் ்பணிபுரிந� ஓயவு 
நடாளிற்கு மடடும, மிறகை மநரவீ�த்தில் அெருககு ெழங்கைத்�ககை ஊதியத்திற்கு இறையடான ச�டாறகை ெழங்கைப்ப்ட மெண்டும; 
மமலும

(iv) இந� ெரமபு நி்பந�றனயின் விதிககூறுகைளின்்படி நடாள் ஊதியவீ�ம கைைககி்டப்படடுள்ள�டா என யடாச�டாரு ஐயமும 
ஏற்்படும மநர்வில், ச�டாழிலடாளர் ஆறையர் அல்லது ச�டா்டர்புற்டய அதிகைடார ெரமபிற்கைடான ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையர், 
இது ச�டா்டர்்படாகை அெருககு அளிககைப்படும விண்ைப்பத்தின் ம்பரில், ச�டா்டர்புற்டய �ரபபினர்கைளுககு எழுத்து ெடிவிலடான 
முறறயீடு அளிப்ப�ற்கு ெடாயப்பளித்� பின்னர் அது குறித்து முடிசெடுககைலடாம:

இருபபினும, மமலும ்பணியடாளர் எண்ணிகறகை அடிப்பற்டயில் செயயும மெறலகமகைற்ற ஊதியம ச்பறும முறறயில்்பணி செயயும 
மநர்வில், மமற்செடான்ன மெறலெடாயபபு ச�டா்டர்்படான இசெட்டத் ச�டாகுபபின்கீழ அவெபம்படாது அரெடால் நிர்ையிககைப்படும குறறந�்படெ 
ஊதிய வீ�த்திறனக ெரி்படார்த்து, மநர்விற்மகைற்்ப ஓயவுநடாள் அல்லது மடாற்று ஓயவு நடாளிற்கைடான ஊதியம ெழங்கைப்ப்ட மெண்டும. 

விளககைம – இந�த் துறைவிதியில் ‘முநற�ய நடாள்’ என்்பது மநர்விற்மகைற்்ப, ஓயவு நடாளிற்கு அல்லது மடாற்று ஓயவு நடாளிற்கு 
முன் ்பணியடாளர் ்பணிபுரிந� இறுதி நடாள் எனப ச்படாருள்்படும; மமலும, மடாற்று ஓயவு நடாளடானது ஓயவு நடாளிற்கு அடுத்� நடாளடாகை ெரும 
மநர்வில், முநற�ய நடாள் என்்பது, மமற்செடான்ன ்பணியடாளர் ஓயவு நடாளிற்கு முன் ்பணிபுரிநதுள்ள இறுதி நடாள் எனப ச்படாருள்்படும.

(5) ்பணியடாளர் ஒருெருககு, ஏறனய யடாச�டாரு ெட்டத்தின்கீழ அல்லது யடாச�டாரு தீர்ெம, ஒப்பந�ம அல்லது ்பணி உ்டன்்படிகறகையின் 
விதிமுறறகைளுககுககீழ ஏம�னும �னிசெலுறகைகைள் ச்பறத் �குதியுற்டயெரடாகை உள்ள மநர்வில், இவவிதியின் விதிககூறுகைள் ச்படாருந�டாது, 
மமலும அத்�றகைய மநர்வில், ்பணியடாளர், மமற்செடான்ன அதிகைப்படியடான �னிசெலுறகைகைள் ச்பறுெ�ற்கு உரிறமயுற்டயெரடாெடார். 

விளககைம – இவவிதியின் மநடாககைத்திற்கைடாகை, ‘ெடாரம’ என்்பது ெனிககிழறம இரவில் ெருகின்ற நள்ளிரவு ச�டா்டங்கி ெருகிற 
ஏழுநடாடகைள் கைடால அளறெக குறிககும.  

8. இரவுப்பணி:- ஒரு ்பணியில் ்பணியடாளர் ஒருெர் நள்ளிரறெக கை்டநது நீளுகின்ற கைடால மநரத்தில் ்பணிபுரியும மநர்வில், -

(a) இநமநர்வில் விதி 7 இன் மநடாககைங்கைளுககைடாகை, ஒரு முழு ஓயவு நடாள் என்்பது, அெரது ்பணி முறறமடாற்றம 
(ஷிபட) முடிெற்டகிற மநரம ச�டா்டங்கி, அ�றனத் ச�டா்டர்நது ெரும இரு்பத்து நடான்கு மணி மநரங்கைள் உள்ள கைடாலம எனப 
ச்படாருள்்படும; மமலும 

(b) அத்�றகைய மநர்வில், அடுத்� நடாளடானது, அத்�றகைய ்பணி முறற மடாற்றம முடிெற்டகிற மநரம ச�டா்டங்கி, அ�றனத் 
ச�டா்டர்நது ெரும இரு்பத்து நடான்கு மணி மநரங்கைள் கைடாலமடாகைக கைரு�ப்ப்ட மெண்டும, மமலும அத்�றகைய ்பணியடாளர் 
்பணியில் ஈடு்படடுள்ள கைடாலமடானது, நள்ளிரறெக கை்டநது செல்கிற மநர்வில், முநற�ய நடாளு்டன் கைைககி்டப்ப்ட மெண்டும.  

9. 13 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2) உடபிரிவின் மநடாககைங்கைளுககைடான ெரமபு மற்றும நி்பந�றனகைள்:- பின்ெரும மநர்வுகைளில் 
்பணியடாளர்கைள் -

(a) முன்னமர கைணித்திருககை இயலடா� அல்லது �விர்ககைத்திருககை இயலடா�யடாச�டாரு அெெரப ்பணியில் ்பணிபுரியும மநர்வில்; 

(b) ச�டா்டர்புற்டய  ்பணியில் ச்படாதுெடாகை ெறரயறுககைப்படடுள்ள ்பணிமநர ெரமபிற்கு செளிமய கைட்டடாயமடாகை மமற்சகைடாள்ளப்ப்ட 
மெண்டிய ஆயத்�ப்பணிகைள் அல்லது கூடு�ல் ்பணிகைள் ம்படான்றெற்றில் ்பணியடாளர் ்பணிபுரியும மநர்வில்;

(c) இற்டசெளிவிடடு  ்பணிபுரிெது அெசியம என்னும மநர்வில்;

(d) ச�டாழில்நுட்பக கைடாரைங்கைளுககைடாகை, ்பணிமநரம நிறறெற்டெ�ற்கு முன்னமர முடிககைப்ப்டமெண்டிய யடாச�டாரு ்பணியிலும 
ஈடு்படடுள்ள மநர்வில்;

(e) எதிர்்படாரடா� இயற்றகைச சீற்றங்கைள் கைடாரைமடாகை அசெமயங்கைளில் மடடுமம மமற்சகைடாள்ளத்�ககை ்பணி ஒன்றில் 
ஈடு்படடுள்ள மநர்வில்;

பின்ெரும நி்பந�றனகைளுககுட்படடு 6, 7 மற்றும 8 ஆம விதிகைறளச மெர்ந� விதிககூறுகைள் ச்படாருநதும–

(i) யடாச�டாரு நடாளிலும ்பணியடாளரின் ்பணிமநரப ்பரெல் 14 மணிமநரத்திற்கு மிகைடாமல் இருககை மெண்டும; மற்றும

(ii) ஓயவு இற்டமெறளகைள் மற்றும ்பணியடாளர் ்பணியிலிருநதும ்பணிககு அல்லது ெருறகைப ்பதிவிற்கு அறழககைப்ப்டடாமல் 
செயலற்றிருககும கைடாலங்கைள் ஆகியறெ நீங்கைலடாகை உள்ள உள்ள்படியடான ்பணி மநரம, யடாச�டாரு நடாளிலும 9 மணி மநரத்திற்கு 
மிகைடாமல் இருககை மெண்டும. 

10. நீண்்ட ஊதியக கைடாலம:- 14 ஆம பிரிவின் கீழ குறறந�்படெ ஊதிய மநடாககைங்கைளுககைடாகை நீண்்ட ஊதியக கைடாலம என்்பது 
ஒருமடா� கைடாலமடாகும.
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11. ெழககைமடான ்பணி நடாளுககுக குறறெடாகைப ்பணிபுரியும ்பணியடாளரின் ஊதியம:- ்பணியடாளர் ஒருெர், ச�டா்டர்புற்டய கைடாலத்தில் 
செயலிலுள்ள ஏறனய யடாச�டாரு ெட்டத்தின்கீழும ஊதியம ச்பறுெ�ற்கு �குதியற்றெரடாகை உள்ள மநர்வில், 10 ஆம பிரிவின் கீழ, 
ஒரு முழு ெழககைமடான ்பணி நடாளிற்கைடான ஊதியத்ற�ப ச்பறுெ�ற்கும அெர் �குதியற்றெர்ஆெடார்.

அ�்�ியடாயம் - III

ஊ�ியங்கைள் ெழங்கைல்

12. 18 ஆம பிரிறெச மெர்ந� 2–ஆம உடபிரிவின் (f) ்பகுதியின் (ii) உட்பகுதியின் கீழ பிடித்�ம:- ச�டாழிலடாளர்கைளின் 
நலனுககைடாகை அறமககைப்படடுள்ள யடாச�டாரு நிதியிலிருநதும அரெடால் நிர்ையிககைப்படுகிறெடாறு ெழங்கைப்படுகின்ற கை்டன் ச�டாறகையும, 
மற்றும அத்�றகைய கை்டன் ச�டா்டர்்படாகைச செலுத்�த்�ககை ெடடித் ச�டாறகையும இரு்பத்து நடான்கு மடா�ங்கைளுககு மிகைடா� கைடாலத்திற்குள் 
ஊதியத்திலிருநது �ெறைகைளடாகைப பிடித்�ம செயயப்ப்ட மெண்டும.

13. 18 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (4) உடபிரிவின் கீழ ச�டாறகை மீட்டல்–18 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2) உடபிரிவின்கீழ 
அங்கீகைரிககைப்படுகிற சமடாத்� பிடித்�ங்கைள் ்பணியடாளரின் ஐம்பது ெ�வீ� ஊதியத்திற்கு மிகுதியடாகை உள்ள மநர்வில், மமற்செடான்ன 
மிறகைத் ச�டாறகையடானது, பின்னர் எடுத்ச�ழு�ப்படடு, மநர்விற்மகைற்்ப அ�றனயடுத்� ஊதியக கைடாலம அல்லது ஊதியக கைடாலங்கைளிலிருநது, 
யடாச�டாரு மடா�த்திலும, ்பணியடாளரின் அந� மடா� ஊதியத்தில் ஐம்பது ெ�வீ�த்திற்கு மிகைடா� ெறகையில், அத்�றகைய �ெறைகைளில் 
பிடித்�ம செயயப்ப்ட மெண்டும. 

14. 19 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் கீழ அதிகைடாரி: ்பணியடாளரின் ்பணியி்டத்திறன அதிகைடார ெரம்படாகைக சகைடாண்டுள்ள 
ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையர், 19 பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் மநடாககைத்திற்கைடான அதிகைடாரி ஆெடார்.

15. 19 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2) உடபிரிவின் கீழ அறிவிபபு  செளியிடும முறற.- 19 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2)-ஆம 
உடபிரிவில் குறிபபி்டப்படடுள்ள அறிவிப்படானது, ்பணியி்ட ெளடாகைங்கைளில் நன்கு ச�ரிகிற இ்டங்கைளில் ெட்டடார சமடாழி மற்றும ஆங்கில 
சமடாழியில் கைடாடசிப்படுத்�ப்ப்ட மெண்டும, ச�டா்டர்புற்டய ஒவசெடாரு ்பணியடாளரும மமற்செடான்ன அறிகறகையின் உள்ள்டககைத்ற� 
எளி�டாகைப ்படிப்ப�ற்கு ஏதுெடாகை இருககை மெண்டும, மமலும மமற்செடான்ன அறிகறகையின் நகைல் ஒன்று, ெம்பந�ப்பட்ட ஆயெடாளர் 
மற்றும உ�வு்பெருககு அனுப்பப்ப்ட மெண்டும. மமற்செடான்ன அறிகறகைறய நிறுெனத்தின் ெறலத்�ளத்திலும செளியி்ட மெண்டும.

16. 19 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (3) –ஆம உடபிரிவின் கீழ நற்டமுறற:- 14 ஆம விதியில் குறிபபி்டப்படடுள்ள அதிகைடாரியி்டம, 
அ்பரடா�ம விதிப்ப�ற்கு ஒபபு�ல் ச்பறுெ�ற்கைடாகை,மெறலயளிப்பெர் எழுத்துெடிவில் அல்லது மின்னணு முறறயில், அ�ற்கைடான விரிெடான 
விெரங்கைறளக குறிபபிடடுக கைடி�ம அனுப்ப மெண்டும. மமற்செடான்ன அதிகைடாரி, ஒபபு�ல் அளிப்ப�ற்கு அல்லது மறுப்ப�ற்கு முன்னர், 
ெம்பந�ப்பட்ட ்பணியடாளர் மற்றும மெறலயளிப்பெருககு அெர்கைளின் கைருத்ற�க மகைட்ப�ற்கு ெடாயப்பளிககை மெண்டும.

17. 19 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (8)-ஆம உடபிரிவின் கீழ அ்பரடா�ம மற்றும ெசூல் குறித்துப ்பதிவு செயெ�ற்கைடான ்பதிமெடடின்்படிெம: 
(1) யடாச�டாரு மநர்விலும,  மெறலயளிப்பெர் ஒருெர், அ்படாரடா�ம விதிககைத்�ககை செயல்்படாடுகைள் மற்றும விடு்படாடுகைள் ச�டா்டர்்படாகை, 
19 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் கீழ ஒபபு�ல் ச்பற்றுள்ள மநர்வில், மமற்செடான்ன மெறலயளிப்பெர், அ�றன மின்னணு 
முறறயில் அல்லது இ�ரெறகையில் ்படிெம I-இல் அ்பரடா�ப ்பதிமெடு ஒன்றில் ்பரடாமரிககை  மெண்டும.

18. பிடித்�ங்கைள் குறித்து விெரம ச�ரிவித்�ல்: (1) மெறலயளிப்பெர் ஒருெர், 20 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2) உடபிரிவின்விதி
ககூறுகைளுககிைங்கை யடாச�டாரு பிடித்�மும மமற்சகைடாள்கிற மநர்வில், அத்�றகைய பிடித்�ம ச�டா்டர்்படாகை, மின்னணு முறறயில் அல்லது 
ஏறனய முறறயில், ெம்பந�ப்பட்ட ஆயெடாளர் மற்றும உ�வு்பவுருககு, அத்�றகைய பிடித்�ம செயயப்பட்ட நடாளிலிருநது 10 நடாடகைளுககுள், 
அத்�றகைய பிடித்�த்திற்கைடான கைடாரைத்தின் விளககைத்து்டன் �கைெல் ச�ரிவிககை மெண்டும.

(2) மமற்செடான்ன ஆயெடாளர்மற்றுமஉ�வு்பெர், துறைவிதி (1) இன் கீழ அத்�றகைய �கைெறலப ச்பற்ற பின்னர், அத்�றகைய 
�கைெறல ஆயவுசெயது, அதில் அளிககைப்படடுள்ளவிளககைம, இசெட்டத் ச�டாகுபபு அல்லது அ�ன் கீழ அறமககைப்பட்ட விதிகைளின் 
யடாச�டாரு ெட்டககூறுகைளுகமகைடா அல்லது அ�ன் கீழ உருெடாககைப்பட்ட விதிகைளுகமகைடா முரைடாகை உள்ள�டாகை அெர் கைண்்டறியும மநர்வில், 
இசெட்டத் ச�டாகுபபின் கீழ, மமற்செடான்ன மெறலயளிப்பெருககு எதிரடாகை உரிய ந்டெடிகறகைறயத் ச�டா்டங்கை மெண்டும. 

19. 21 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2)-ஆம உடபிரிவின் கீழ பிடித்�ம செயெ�ற்கைடான நற்டமுறற: மெ�ங்கைள் அல்லது இழபபுகைள் 
ச�டா்டர்்படாகை, 21 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் கீழ ்பணியடாளர் ஒருெரின் ஊதியத்தில் இருநது பிடித்�ம செயய விருமபும 
யடாச�டாரு மெறலயளிப்பெரும,-

(1) மமற்செடான்ன ்பணியடாளரின் ச்படாறுபபில் ஒப்பற்டககைப்பட்ட ச்படாருள்கைளின் மெ�ம அல்லது இழபபு, அல்லது அெர் 
்பதிலளிககைத்�ககை ்பை இழபபு குறித்தும, மமற்செடான்ன ்பணியடாளரின் அலடசியப ம்படாககு அல்லது �ெறு�ல் கைடாரைமடாகை, எவெடாறு 
அத்�றகைய மெ�ங்கைளும இழபபுமஏ ஏற்்ப்டக கைடாரைமடாகை இருந�து என்்பது குறித்தும மநரிலும, எழுத்து ெடிவிலும ்பணியடாளரி்டம 
விளககை மெண்டும; மற்றும 

(2) அ�ன் பின்னர், ்பணியடாளர் யடாச�டாரு விளககைமும அளிககை, அெருககு ெடாயபபு அளிககைப்படடு, யடாச�டாரு மெ�ம அல்லது 
இழபபு ச�டா்டர்்படாகை ஏம�னும பிடித்�ம செயயப்பட்ட மநர்வில், அத்�றகைய பிடித்�ம செயயப்பட்ட நடாளிலிருநது ்பதிறனநது நடாடகைளுககுள் 
மமற்செடான்ன ்பணியடாளருககுத் �கைெல் ச�ரிவிககைப்ப்ட மெண்டும.

20. 21 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (3)-ஆம உடபிரிவின் கீழ, மெ�ம அல்லது இழபபு ச�டா்டர்்படான அறனத்துப பிடித்�ங்கைள் 
அல்லது ெசூல் விெரங்கைறளப ்பதிவு செயெ�ற்கைடான ்பதிமெடடின் ்படிெம:-மெ�ம அல்லது இழபபு ச�டா்டர்்படாகை, 21 ஆம பிரிறெச 
மெர்ந� (1) உடபிரிவின் கீழ ்பணியடாளர் ஒருெரின் ஊதியத்தில் இருநது பிடித்�ம செயய விருமபும யடாச�டாரு மெறலயளிப்பெரும, 
்படிெம I இல் ்பதிமெடு ஒன்றிறனப ்பரடாமரிககை மெண்டும.
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21. 23 ஆம பிரிவின் கீழ முன்்பைத்ற� ெசூலிப்பது ச�டா்டர்்படான நி்பந�றனகைள்:- 

(i)  ்பணி ச�டா்டங்கிய பின்னர், ்பணியடாளர் ஒருெருககு 23 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (b) ்பகுதியின் கீழ முன்்பைம ெழங்கு�ல்; 
அல்லது 

(ii) ்பணியடாளர் ஒருெருககு, முன்னமர ஈட்டப்ப்டடா� நிறலயில் ஊதிய முன்்பைம ெழங்கு�ல்;

ஆகிய மநர்வுகைளில், ெம்பந�ப்பட்ட ்பணியடாளரின் ஊதியத்திலிருநது, மெறலயளிப்பெரடால் நிர்ையிககைப்படும �ெறைகைளில், ஒரு 
ஊதியக கைடாலத்தில் யடாச�டாரு �ெறையும அல்லது அறனத்துத் �ெறைகைளும, அந� ஊதியக கைடாலத்தில், மமற்செடான்ன ்பணியடாளரின் 
ஊதியத்தில் ஐம்பது ெ�வீ�த்ற� மிகைடாமல் இருககுமடாறு ெசூலிககைப்ப்ட மெண்டும, மமலும அத்�றகைய ெசூல் ச�டா்டர்்படான விெரங்கைள் 
்படிவம்-I இல் ்பரடாமரிககைப்படும ்பதிமெடடில் ்பதிவு செயயப்ப்ட மெண்டும.

22. 24 ஆம பிரிவின் கீழ பிடித்�ம:- வீடு கைடடு�ல் அல்லது அரெடால் ஒபபு�லளிககைப்பட்ட ஏறனய மநடாககைங்கைளுககு 
ெழங்கைப்படும கை்டன் ச�டாறகைகைறளயும, அெற்றுககைடான ெடடித் ச�டாறகைறயயும ெசூலிப்ப�ற்கைடான பிடித்�ங்கைள், அத்�றகைய கை்டன் 
ச�டாறகைகைள் ெழங்கைப்ப்டத்�ககை அளவு மற்றும அெற்றுககுச செலுத்�த்�ககை ெடடி வீ�ம ஆகியெற்றற முறறப்படுத்தி, அவெபம்படாது 
அரெடால் அளிககைப்படும யடாச�டாரு உத்�ரவிற்கு அல்லது செளியி்டப்படும சுற்றறிகறகைககு உட்படடு இருககை மெண்டும.  

அத்தியடாயம-IV

மடாநில ஆமலடாெறன ெடாரியம

 23. வோரிய அகைபபு:-(1) ெடாரியம, குழு மற்றும துறைககுழு ஆகியறெ 42ஆம பிரிறெச மெர்ந� (6)-ஆமஉடபிரிவின் (a) 
மற்றும (b) ்பகுதிகைளில் குறிபபி்டப்படடுள்ளமுறறயில் மெறலயளிப்பெர் மற்றும ்பணியடாளர்கைளின் ெடார்்படாகை அரெடால் முன்சமடாழியப்ப்ட 
மெண்டிய ந்பர்கைறளயும 42ஆம பிரிறெச மெர்ந� (6)-ஆமஉடபிரிவின் (c) ்பகுதியில் குறிபபி்டப்படடுள்ளெடாறடான �னிப்பட்ட ந்பர்கைறளயும 
சகைடாண்டிருககை மெண்டும. 

(2) இசெட்டத்தின் 42ஆம பிரிறெச மெர்ந� (6)-ஆமஉடபிரிவின் ்பகுதி (a)-இல் குறிபபி்டப்படடுள்ளெடாறு மெறலயளிப்பெர்கைளின் 
ெடார்்படாகை எடடு ந்பர்கைளும அந� உடபிரிவின் (b) ்பகுதியில் குறிபபி்ட்படடுள்ள ்பணியடாளர்கைளின் ெடார்்படாகை எடடு ந்பர்கைளும இ்டம 
ச்பற்றிருககை மெண்டும. 

   (3) அரெடால் முன்சமடாழியப்ப்ட / நியமிககைப்ப்ட மெண்டிய 42ஆம பிரிறெச மெர்ந� (6) உடபிரிவின் (c) ்பகுதியில் குறிபபி்டப்படடுள்ள 
�னிப்பட்ட ந்பர்கைள் பின்ெருெ்பெர்கைளடாெர். அ�டாெது:-

(i) �றலெர் (அலுெல் ெழி), மடாண்புமிகு ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத்துறற அறமசெர்;

(ii) இரண்டு ெட்டமன்ற உறுபபினர்கைள்;

(iii) ஊதியம மற்றும ச�டாழிலடாளர் ெடார்ந� பிரசெறனகைறளக றகையடாளுகிற துறறயிலுள்ள நிபுைத்துெம ெடாயந� இரண்டு 
உறுபபினர்கைள்;

1947ஆம ஆண்டு ச�டாழிற்�கைரடாறுகைள் ெட்டத்தின் (மத்தியச ெட்டம 14/1947) 7A ஆம பிரிவின் கீழ அல்லது மநர்விற்மகைற்்ப, 
2020ஆம ஆண்டு  ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்தியச ெட்டம 35/2020) 44ஆம பிரிவின் கீழ  அரெடால் அறமககைப்பட்ட 
ச�டாழிற் தீர்ப்படாயத்தில் �றலறம அலுெலரடாகை உள்ள அல்லது ஏற்கைனமெ அவெடாறு இருந� ஒரு உறுபபினர்.

24. ெடாரியக கூட்டம: �றலெர், விதி 25-ல் உள்ள விதிககூறுகைளுககுட்படடு, அெர் ச்படாருத்�மடான�டாகை நிறனககும எந� ஒரு 
மநரத்திலும ெடாரிய கூட்டத்ற�க கூட்டலடாம.

ஆனடால், சமடாத்� உறுபபினர்கைளின் எண்ணிகறகையில் ்படாதிககும குறறயடா� உறுபபினர்கைளி்டமிருநது ெரபச்பற்ற எழுத்துெடிெ 
மகைடாரிகறகையின்ம்பரில், அத்�றகைய மகைடாரிகறகை ெரபச்பற்ற நடாளிலிருநது முப்பதுநடாடகைளுககுள் ெடாரியத்�றலெர் கூட்டத்ற�க கூட்ட 
மெண்டும

25. கூட்டங்கைள் குறித்� அறிவிபபு: ஒவசெடாரு கூட்டம நற்டச்பறும நடாள், மநரம மற்றும இ்டம குறித்து �றலெர் முடிவு செயய 
மெண்டும. மமலும, அககூட்டத்தில் மமற்சகைடாள்ளப்ப்ட மெண்டிய ்பணிகைளின் ்படடியலு்டன் மமற்செடான்ன விெரங்கைறளயும உள்ள்டககிய 
எழுத்து ெடிவிலடான அறிவிபபு அத்�றகைய கூட்டம நற்டச்பறககூடிய நடாளுககு குறறந�து ்பதிறனநது நடாடகைளுககு முன்னர் ்பதிவு 
அஞெல் ெடாயிலடாகைவும மின்னணு �கைெல் ச�டா்டர்பு முறற ெடாயிலடாகைவும ஒவசெடாரு உறுபபினருககும அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.   

ஆனடால், அெெர கூட்டம குறித்� மநர்வில், ஏழு நடாடகைளுககு முன்ன�டாகை அறிவிபற்ப ெழங்கினடால் ம்படாதுமடான�டாகும.

26. �றலெரின் ்பணிகைள்: �றலெர்-

(i) ெடாரியக கூட்டங்கைளுககு �றலறம ெகிககை மெண்டும; 

ஆனடால், ஏம�னும கூட்டத்திற்கு �றலெர் ெர இயலடா�ம்படாது, அந� கூட்டத்திற்கு உறுபபினர்கைள் �ங்கைளுககுள் இருநது 
ச்பரும்படான்றம ெடாககுகைளடால் ம�ர்நச�டுககைப்பட்ட ஒரு ந்பர் �றலறம ெகிககை மெண்டும.

(ii) ெடாரியத்தின் ஒவசெடாரு கூட்டத்தின் நிகைழசசி நிரறலயும தீர்மடானிககை மெண்டும;

(iii) ெடாரியக கூட்டத்தில் ெடாகசகைடுபபின் ெடாயிலடாகை ஏம�னும ஒரு விெடா�பச்படாருள் குறித்து தீர்வு செயயப்ப்ட மெண்டியிருபபின், 
ெடாகசகைடுபபு ந்டத்தி ெடாககுகைறள எண்ை மெண்டும அல்லது ரகைசிய ெடாகசகைடுபபு ந்டத்தி ெடாககுகைறள எண்ை மெண்டும.
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27. கூட்டம ந்டத்துெ�ற்கைடான குறறந�ளவு உறுபபினர் எண்ணிகறகை: குறறந�ளவு மூன்றில் ஒரு ்பங்குஉறுபபினர் மற்றும 
அெர்கைளின் மெறலயளிபம்படார் �ரபபிலும கைட்டடாயம குறறந�ளடாவு ஒரு ந்பர் மற்றும ்பணியடாளர் �ரபபில் கைட்டடாயம குறறந�ளவு ஒரு 
ந்பர் கூட்டத்தில் கைலநது சகைடாள்ளவில்றலசயனில் யடாச�டாரு கூட்டத்திலும எத்�றகைய ்பணியும மமற்சகைடாள்ளப்ப்ட கூ்டடாது. 

இருபபினும, ஏம�னும ஒரு கூட்டத்தில் மூன்றில் ஒரு ்பங்கிற்கும குறறெடான உறுபபினர்கைள் கைலநது சகைடாண்டுள்ளடார்கைசளனில், 
�றலெர் அககூட்டத்ற� அன்றறய நடாளிலிருநது ஏழு நடாடகைளுககுள்ளடான மெறுநடாளுககு ஒத்திறெககைலடாம. மமலும,  அவெடாறு 
ஒத்திறெககைப்பட்ட கூட்டத்தில் எத்�றன உறுபபினர்கைள் கைலநது சகைடாண்்டடாலும அககூட்டத்ற� ந்டத்துெது ெட்டரீதியடான�டாகும.  

மமலும, ஆனடால் அவெடாறு ஒத்திறெககைப்பட்ட கூட்டம நற்டச்பறும நடாள், மநரம மற்றும இ்டம ஆகியறெ குறித்து அறனத்து 
உறுபபினர்கைளுககும மின்னணு முறறத்�கைெல் மற்றும ்பதிவு அஞெல் மூலம ச�ரிவிககைப்ப்ட மெண்டும.

28. ெடாரியத்தின் செயல்்படாடுகைறள செயது முடித்�ல்.- ெடாரியம, குழு, துறைககுழு ஆகியெற்றின் அறனத்து செயல்்படாடுகைளும 
அங்குள்ள உறுபபினர்கைள்கைளின் ச்பரும்படான்றமயிலடான ெடாககுகைறளக சகைடாண்டும ெடாகசகைடுபபின் ெடாயிலடாகைவும முடிவு செயயப்ப்ட 
மெண்டும.  ெம ெடாககுகைள் உள்ள மநர்வில், �றலெர் ெடாககைளிககை மெண்டும.

ஆனடால், �றலெர் ச்படாருத்�மடானச�ன கைருதினடால், ம�றெயடான ஆெைங்கைறள சுற்மறடாட்டம அனுபபி உறுபபினர்கைளின் 
எழுத்துெடிவிலடான கைருத்துகைறளப ச்பறுெ�ன் ெடாயிலடாகையடாச�டாரு விெகைடாரம குறித்தும தீர்மடானிககை அறிவுறுத்�லடாம.  

ஆனடால், மூன்றில் இரண்டு ்பங்கு அளவிற்கும குறறவில்லடா� உறுபபினர்கைளடால் ஆ�ரிககைப்பட்டடாலன்றி, முநற�ய விதிககூறுகைளின் 
கீழயடாச�டாரு விெடா�பச்படாருள் குறித்தும முடிசெடுககைப்ப்டகூ்டடாது.  

29. ெடாககைளிககும முறற:- ச்படாதுெடாகைக றகைகைறள உயர்த்திக கைடாடடுெ�ன் ெடாயிலடாகை ெடாரியத்தில் ெடாகசகைடுபபு ந்டத்�ப்ப்ட 
மெண்டும. ஆனடால், ஏம�னும உறுபபினர் ெடாககுசச சீடடின் மூலமடான ெடாககுப்பதிவிற்குக மகைடாரினடார் எனில், அல்லது அவெடாறு 
ெடாககுப்பதிவு ந்டத்� மெண்டுசமன்று �றலெர் முடிவு செய�டாசரனில், �றலெர் முடிவு செயயும வி�த்தில் இரகைசிய ெடாககு செலுத்தும 
முறறயிலும ெடாகசகைடுபபு ந்டத்�ப்ப்ட மெண்டும. 

30. கூட்ட ந்டெடிகறகைகைள்: (1) கூட்டம நிறறெற்டந�வு்டன் ஏறனய �கைெல்கைளு்டன் கூட்டத்தில் கைலநது சகைடாண்்ட உறுபபினர்கைளின் 
ச்பயர்கைறளயும ெடாரியத்தின் ஒவசெடாரு கூட்டத்தின் செயற்்படாடுகைள் குறித்தும இயன்றளவில் விறரெடாகைவும யடாச�டாரு மநர்விலும, 
அடுத்� கூட்டம நற்டச்பறும நடாளுககு ஏழு நடாடகைள் முன்ன�டாகைவும ஒவசெடாரு உறுபபினருககும அரசுககும ச�ரிவிககைப்ப்ட மெண்டும.  

(2) ஒவசெடாரு ெடாரியக கூட்டத்தின் ந்டெடிகறகைகைளும அடுத்� கூட்டத்தில், ்பரிசீலிககைப்படடு, அெசியசமன கைரு�ப்ப்டத்�ககை 
மடாற்றம ஏம�னுமிருபபின், அத்�றகைய மடாற்றத்ற� மமற்சகைடாண்டு உறுதிப்படுத்�ப்ப்ட மெண்டும. 

31. ெடாடசிகைறள ெரெறழத்�ல் மற்றும ஆெைங்கைறள அளிககை மகைடாரு�ல்: (1) �றலெர் �னது ்பணிகைறள செயயுமம்படாது 
அ�ற்கு அெசியமடானது என்றடால் எெறரயும ெடாடசியடாகை ெரெறழத்து அெரி்டம ம�றெயடான ஆெைங்கைறள அளிககுமடாறு மகைடாரலடாம.

(2) ெடாரியத்திற்கு ெடாடசியடாகை அறழககைப்படும மற்றும ெடாடசியடாகை ம�டான்றும ஒவசெடாரு ந்பரும, அெரடால் மமற்சகைடாள்ளப்பட்ட 
செலவுகைளுககைடான ்படியடாகை,  ஒரு உரிறமயியல் நீதிமன்றத்தில் ெடாடசியடாகை ெரு்பெருககு �ற்ம்படாது அத்�றகைய ்படிகைள் எவெளவு 
ெழங்கைப்படுகின்றனமெடா அம� அளவிலடான ்படிகைறளப ச்பற்றுகசகைடாள்ள �குதியுற்டயெரடாெடார்.

அத்தியடாயம – V

ெடாரிய உறுபபினர்கைளின் ்ப�விககைடாலங்கைள்

32.  ெடாரிய உறுபபினர்கைளின் ்ப�விககைடாலம: (1) 42 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (6)-ஆம உடபிரிவின் கீழ, மநர்விற்மகைற்்ப, �றலெர் 
உட்ப்ட ெடாரியத்தின் �ற்ெடார்பு உறுபபினர்கைள் அறனெரும அரசு விருமபுமெறர ்ப�வி ெகிககைலடாம.

(2) ெடாரியத்தின் அலுெல் ெடார்்பற்ற உறுபபினர் ஒருெர், அரசி�ழில் அெரது நியமனம மு�ன்மு�லடாகை செளியி்டப்பட்ட நடாளிலிருநது 
இரண்்டடாண்டு கைடாலத்திற்கு ்ப�வி ெகிககைலடாம.

இருபபினும, அத்�றகைய உறுபபினர், இரண்டு ஆண்டுகைடாலம முடிநதிருந�டாலும, அடுத்� உறுபபினர் புதி�டாகை நியமனம செயயப்படும 
ெறர ச�டா்டர்நது ்ப�வியில் இருககை மெண்டும.

(3) மமற்செடான்ன துறைவிதி (2)-ல் என்ன செடால்லியிருபபினும, ெடாரியத்தின் அறனத்து அலுெல் ெடாரடா உறுபபினர்கைளும அரசு 
விருமபும ெறர உறுபபினரடாகை ்ப�வி ெகிககைலடாம.

(4) ஒரு கைடாலி இ்டத்ற� நிரப்ப நியமனம செயயப்பட்ட ஆமலடாெறனக குழுவின் �ற்ெடார்்பற்ற உறுபபினர் ஒருெர் அத்�றகைய 
கைடாலிப்பணியி்டம உருெடாகைடாமல் இருநதிருபபின், அெருககு முன் அப்ப�வியில் இருந�ெர் எவெளவு கைடாலம ்ப�வியில் இருநதிருப்படாமரடா 
அத்�றகைய கைடால அளவிற்கு மடடுமம அப்ப�வியில்  இருப்படார்

(5) அரெடால் நியமிககைப்பட்ட ஒரு உறுபபினரடால், குழு அல்லது துறைக குழுவின் கூட்டத்தில் கைலநது சகைடாள்ள இயலவில்றலசயனில், 
அந� உறுபபினறர நியமனம செய� அரசு அல்லது அறமப்படானது, அ�ன் ெடார்்படாகை றகைசயடாப்பமி்டப்படடு மமற்செடான்ன குழுவின் 
அல்லது துறைககுழுவின் �றலெருககு எழு�ப்பட்ட எழுத்து ெடிவிலடான அறிவிபபு ெடாயிலடாகை அெருககுப ்பதிலடாகை மெறு ஒருந்பறர 
அந� கூட்டத்தில் கைலநதுகசகைடாள்ெ�ற்கைடாகை நியமனம செயயலடாம. அவெடாறு நியமனம செயயப்பட்ட மடாற்று உறுபபினர் அககூட்டத்தில் 
கைலநதுகசகைடாள்ளும உறுபபினர்கைளுககு உள்ள அறனத்து உரிறமகைறளயும ச்பற்றிருப்படார். மமலும கூட்டத்தில் எடுககைப்பட்ட எந� 
முடிறெயும, மடாற்று உறுபபினரின் கைருத்தின் அடிப்பற்டயில் எடுககைப்பட்ட முடிவு என்்ப�டால் செல்லு்படியடாகைடாது என கூற இயலடாது.

33. ்பயைப்படி: ெடாரியம, குழு மற்றும துறைககுழுவின் �றலெர் மற்றும ஒவசெடாரு உறுபபினரும, அரசின் மு�ல் நிறல 
குழுவிற்கு ச்படாருந�ககூடிய நி்பந�றனகைளுககுட்படடும அத்�றகைய வீ�த்திலும அெரின் ்பணி ச�டா்டர்்படாகை அெரடால் மமற்சகைடாள்ளப்படும 
யடாச�டாரு ்பயைத்திற்கைடான ்பயைப்படி மற்றும�ங்குமி்டத்திற்குரிய கைட்டைங்கைறளப ச்பற்றுகசகைடாள்ளலடாம.
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34. அலுெலர் மற்றும ்பணியடாளர்: ெடாரிய செயல்்படாடுகைளுககு ம�றெ என அரசு கைருதும மநர்வில், ச�டாழிலடாளர் இறை 
ஆறையர் ்ப�வித் �ரத்திற்கு குறறயடா� செயலடாளர் ஒருெறரயும ெடாரியத்தின் ்பணியடாளர்கைறளயும நியமிககைலடாம.

35. ெடாரிய உறுபபினர்கைறள மறு நியமனம செயெ�ற்கைடான �குதி: ்ப�விகைடாலம முடிெற்டந� உறுபபினர் ஒருெர் மீண்டும 
சமடாத்�மடாகை இரண்டு முறறககு மிகைடாமல் ெடாரிய உறுபபினரடாகை மறு நியமனம செயயப்ப்ட �குதியுற்டயெர் ஆெடார்.

36. �றலெர் மற்றும இ�ர உறுபபினர்கைள் ்ப�வி விலகு�ல்: (1) ெடாரியமகுழு அல்லது துறைககுழுவின் உறுபபினர் உரிய 
�றலெருககு எழுத்து ெடிவிலடான அறிவிபபிறன அறிவித்து உறுபபினர் ்ப�வியிலிருநது விலகைலடாம, மற்றும குழு அல்லது 
துறைககுழுவின் �றலெர் ெடாரியத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட கைடி�ம ெடாயிலடாகை ்ப�வி விலகைலடாம.

(2) ஒரு ்ப�வி விலகைலடானது, அது ஏற்றுகசகைடாள்ளப்பட்ட �கைெல் ச�ரிவிககைப்பட்ட நடாள்லிருநது அல்லது ்ப�வி விலகைறல 
அறிவித்� நடாளிலிருநது 30 நடாடகைள் நிறறெற்டயும நடாளன்று இெற்றில் எது முநற�யம�டா அந�நடாளில் நற்டமுறறககு ெரும.

(3) ெடாரியத்தின் உறுபபினர் ்ப�வியில் ஒரு கைடாலியி்டம ஏற்்பட்டடாமலடா அல்லது ஏற்்ப்ட ெடாயபபிருந�டாமலடா, அ�ன் �றலெர் 
உ்டனடியடாகை அரசுககு ஒரு அறிகறகைறய அளிககை மெண்டும. பின்னர், ெட்டவிதிமுறறகைளின்்படி கைடாலியி்டத்ற� நிரப்ப அரசுந்டெடிகறகை 
மமற்சகைடாள்ள மெண்டும.

37. உறுபபினர் நீககைம: (1) ெடாரியம, குழு அல்லது துறைக குழுவின் உறுபபினர் ஒருெர், �றலெரி்டம முன்னமர ச�ரிவிககைடாமல், 
ச�டா்டர்நது மூன்று கூட்டங்கைளில் கைலநது சகைடாள்ளத் �ெறினடால், அந� உறுபபினர் ச்படாறுபபில் இருநது அெர் நீககைம செயயப்ப்ட 
மெண்டும.

(2) துறை விதி(1) இன் கீழ நீககைம செயயப்பட்ட ந்பருககு, அத்�றகைய நீககைம செயயப்பட்ட நடாளில் இருநது, ்பதிறனநது 
நடாடகைளுககுள் ்பதிவு அஞெல் மூலம அனுப்பப்பட்ட கைடி�ம ெடாயிலடாகை அத்�றகைய நீககைம குறித்து �கைெல் அளிககைப்ப்ட மெண்டும. 
�னது உறுபபினர் ்ப�வி �னககு மீட்டளிககைப்ப்ட மெண்டுசமன அெர் விருமபினடால், அத்�றகைய கைடி�ம கிற்டககைபச்பற்ற 
நடாளிலிருநது முப்பது நடாடகைளுககுள் அெர் விண்ைபபிககைலடாம என அககைடி�த்தில் குறிபபி்டப்படடிருககை மெண்டும. உறுபபினர் 
்ப�விறய மீண்டும மகைடாருெ�ற்கைடான விண்ைப்பம, குறிபபிட்ட கைடாலத்திற்குள் ச்பறப்பட்டடால், மநர்விற்மகைற்்ப, குழு அல்லது ெடாரியத்தி்டம 
அவவிண்ைப்பம அளிககைப்ப்ட மெண்டும. ச�டா்டர்சசியடாகை மூன்று கூட்டங்கைளில் கைலநது சகைடாள்ளடா��ற்கு அெர் ச�ரிவித்திருககும 
கைடாரைங்கைள் ம்படாதுமடானறெ என அககூட்டத்தில் கைலநதுகசகைடாண்்ட உறுபபினர்கைளில் மூன்றில் இரண்டு ்பங்கு உறுபபினர்கைள் 
மனநிறறெற்டந�டார்கைசளனில், அது குறித்து தீர்மடானம நிறறமெற்றப்பட்டவு்டன் அெருற்டய உறுபபினர் ்ப�வி அெருககு திரும்ப 
அளிககைப்ப்ட மெண்டும.

38. �குதிநீககைம. (1) ெடாரியம, குழு அல்லது துறைக குழுவின் உறுபபினரடாகை நியமிககைப்படுெ�ற்கும உறுபபினரடாகை இருப்ப�ற்கும 
பின்ெரும ந்பருககு �குதி கிற்டயடாது:-

(i) �குதி ெடாயந� நீதிமன்றத்�டால் அெர் மனநிறல ெரியில்லடா�ெர் என அறிவிககைப்பட்டடால்; அல்லது

(ii) அெர் சநடாடிபபு  நிறலயிலிருநது விடுவிககைப்ப்டடாதிருந�டால்; அல்லது

(iii) இசெட்டத்ச�டாகுபபு செயலுககு ெருெ�ற்கு முன்ம்படா அல்லது அ�ற்குப பின்னமரடா, அெர் ஒழுககைசநறிமுறற �ெறிய 
குற்றத்திற்கைடாகை �ண்டிககைப்படடுள்ளடாசரனில், 

(2) துறைவிதி (1)ன் கீழ �குதி நீககைம செயயப்படடுள்ள�டா என்று ஏம�னும மகைள்வி எழுந�டால், அது குறித்து அரசு எடுககும 
முடிமெ இறுதியடான�டாகும.

அத்தியடாயம VI

நிலுறெத் ச�டாறகை மற்றும மகைடபுத்ச�டாறகைகைறள ெழங்கு�ல்

39. 44ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் (a) ்பகுதியின் கீழ ச�டாறகை ெழங்கு�ல்.- ்பணியடாளர் இறந� பிறகு அல்லது 
அெர் இருககும இ்டம ச�ரியடா� கைடாரைத்�டால் இசெட்டத்ச�டாகுபபின் கீழ அப்பணியடாளருககு ெழங்கைப்ப்ட மெண்டிய ச�டாறகை 
நிலுறெயடாகை இருநது, அத்�றகைய ச�டாறகை ெழங்கைப்ப்ட மெண்டிய நடாளிலிருநது மூன்று மடா�ம நிறறெற்டயும ெறரயில் அப்பணியடாளரின் 
நியமன�டாரருககு அத்ச�டாறகைய ெழங்கை இயலவில்றலசயனில், அந� ்பணி அதிகைடார ெரமச்பல்றலககுட்பட்ட ச�டாழிலடாளர் இறை 
ஆறையரி்டம மெறலயளிப்பெரடால் அத்�றகைய ச�டாறகை அளிககைப்ப்ட மெண்டும. அந� இறை ஆறையர் அவெடாறு அெரி்டம 
அத்ச�டாறகை ெழங்கைப்பட்ட நடாளிலிருநது இரண்டு மடா� கைடால அளவிற்குள் அப்பணியடாளரடால் முன்சமடாழியப்பட்ட ந்பரின் அற்டயடாளத்ற� 
உறுதி செய� பின்னர், அத்ச�டாறகைறய அந� ந்பரி்டம ெழங்குெடார்.   

40. 44ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் (b) ்பகுதியின் கீழ ெழங்கைப்ப்டடா� நிலுறெத் ச�டாறகைறய றெபபீடு செய�ல்: 
(1)இசெட்டத்ச�டாகுபபின் கீழ ்பணியடாளரடால் நியமன�டாரர் நியமிககைப்ப்டடாமல் இருந�மலடா அல்லது மெறு கைடாரைங்கைளுககைடாகைமெடா 
்பணியடாளருககு ெழங்கைப்ப்ட மெண்டிய ச�டாறகை ஏம�னும ெழங்கைப்ப்டடாமல் இருபபின், அத்ச�டாறகை ெழங்கைப்ப்ட மெண்டிய நடாளிலிருநது 
ஆறுமடா�ங்கைள் முடியுமெறர அத்ச�டாறகையிறன ்பணியடாளரின் நியமன�டாரருககு செலுத்� வியலடாது. அத்ச�டாறகைகைள் அறனத்தும 
்பணி அதிகைடார ெரமச்பல்றலககுட்பட்ட ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையரி்டம மெறலயளிப்பெரடால் மமற்செடான்ன ஆறு மடா�கைடாலத்தின் 
இறுதி நடாளுககுப பின்னர் ்பதிறனநது நடாடகைள் நிறறெற்டெ�ற்கு முன்னர் றெபபீடு செயயப்ப்டமெண்டும.
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(2) துறை விதி (1)ல் குறிபபி்டப்படடுள்ள ச�டாறகையடானது, ெங்கிப ்பரிமடாற்றம மூலமடாகைமெடா அல்லதுஅத்�றகைய ச�டாழிலடாளர் 
இறை ஆறையரின்ச்பயரில் இநதியடாவில் உள்ள யடாச�டாரு அட்டெறை்படுத்�ப்பட்ட ெங்கியிலிருநது ச்பறப்பட்ட குறுககு மகைடாடிட்ட 
ெறரமெடாறல ெடாயிலடாகைமெடா மெறலயளிப்பெரடால் ்பணிஅதிகைடார ெரமச்பல்றலககுட்பட்ட ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையரி்டம றெபபீடு 
செயயப்ப்ட மெண்டும.

41. 44ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் (b) ்பகுதியின் கீழ சகைடாடு்ப்டடா� நிலுறெத் ச�டாறகைகைறள றகையடாளும முறற:- 
(1) ்பணி அதிகைடார ெரமச்பல்றலககுட்பட்ட ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையரி்டம றெபபீடு செயயப்பட்ட விதி 41-இன் துறை விதி 
(1)ல் குறிபபி்டப்படடுள்ள ச�டாறகையடானது (இனிமமல் இந� விதியில் ச�டாறகை என குறிபபி்டப்படுகிறது) அெரி்டமம இருககை மெண்டும 
மற்றும அரசு கை்டன் ்பத்திரங்கைளில் மு�லீடு செயயப்படும அல்லது நடாடடு்டறமயடாககைப்பட்ட அல்லது அட்டெறையி்டப்பட்ட ெங்கிகைளில் 
நிரந�ர றெபபுத்ச�டாறகையடாகை றெபபீடு செயயப்ப்ட மெண்டும.

(2) ்பணி அதிகைடார ெரமச்பல்றலககுட்பட்ட ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையர், குறறந�ளவு ்பதிறனநது நடாடகைளுககு ச�டாழிலடாளர் 
இறை ஆறையர் ம்படாதுமடானச�ன கைருதுகிறெறகையில், அந�த் ச�டாறகை குறித்� விெரங்கைள் அ்டங்கிய அறிவிபற்ப, ெம்பந�ப்பட்ட 
அறனெரின் �கைெலுககைடாகை கைடாடசிப்படுத்� மெண்டும. மமலும, ெழங்கைப்படடிரடா� ஊதியம ஈட்டப்பட்ட ்பகுதியில் ச்படாதுெடாகைப புரிநது 
சகைடாள்ளப்ப்டககூடிய சமடாழியில் செளிெருகிற ஏம�னும இரண்டு உள்ளூர் செயதித்�டாள்கைளில் அத்�றகைய அறிவிபற்ப அெர் செளியி்ட 
மெண்டும. மமலும துறற இறைய�ளத்திலும அத்�றகைய அறிவிபற்ப அெர் ்பதிமெற்றம செயய மெண்டும.

(3) துறை விதி (4)-இன்விதிகைளுககு உட்படடு, ்பணி அதிகைடார ெரமச்பல்றலககுட்பட்ட ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையர், 
அந�த் ச�டாறகை மநர்விற்மகைற்்ப நியமன�டாரர் அல்லது அந�த் ச�டாறகைறயக மகைடாரிய ந்பர் இெர்கைளில் யடாருககு ெழங்கைப்ப்ட மெண்டும 
என ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையர் முடிவு செயகிறடாமரடா அந� ந்பருககு, அெர்கைளுற்டய �ரபபு விளககைத்ற� அளிப்ப�ற்கைடான 
ெடாயப்பளித்� பின்னர், அத்ச�டாறகைறய ெழங்கை மெண்டும.

(4) சகைடாடு்ப்டடா� ச�டாறகை ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையரி்டம றெபபீடு செய� நடாளிலிருநது ஏழு ஆண்டுகைள் ெறரயிலும 
மகைடாரப்ப்டடாமல் இருந�டால், அது «உரிறம மகைடாரு்பெர் இல்லடா� ச�டாறகை« எனககைரு�ப்படடு அ�ன் மீது மெர்நது ெந� ெடடித் 
ச�டாறகையு்டன் மெர்த்து ெங்கிப ்பரிமடாற்றம மூலமடாகைமெடா அல்லது மடாநிலத்திலுள்ள ஏம�னும நடாடடு்டறமயமடாககைப்பட்ட ெங்கியில் 
இருநது ச்பறப்பட்ட குறுககு மகைடாடிட்ட ெறரமெடாறல மூலமடாகைமெடா, �மிழநடாடு ச�டாழிலடாளர் நல ெடாரியத்தின் செயலடாளரின் ச்பயரில் 
எடுககைப்படடு, �மிழநடாடு ச�டாழிலடாளர் நலநிதியில் மெர்ககைப்ப்ட மெண்டும. அ�ன்பின் அத்ச�டாறகை �மிழநடாடு ச�டாழிலடாளர் நல 
ெடாரியத்திற்கு ெழங்கைப்பட்ட�டாகைக கைரு�ப்படும.

அத்தியடாயம VII

்படிெங்கைள், ்பதிமெடுகைள் மற்றும ஊதியசசீடடு

42. ஒறகறை விண்ணப்பப ்படிவம்: 45ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1)-ஆம உடபிரிவின் கீழ அறிவிகறகையி்டப்பட்ட அலுெலரி்டம 
்படிெம II–ல் மின்னணு ெடாயிலடாகை அல்லது ்படிெத்தில் குறிபபி்டப்படடுள்ள ஆெைங்கைளு்டன் மெறு முறறயில் ஒற்றற விண்ைப்பம 
�டாககைல் செயயப்ப்டலடாம, 

43. கைல்முகறையீடு:- (1) 45ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2)-ஆம உடபிரிவின் கீழ நியமனம செயயப்பட்ட அலுெலரடால் பிறபபிககைப்பட்ட 
ஆறையடால் ்படாதிபபுககுள்ளடான யடாச�டாரு ந்பரும 49ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் கீழ அரெடால் அறிவிகறகையி்டப்பட்ட 
மமல்முறறயீடடு அலுெலரி்டம அது ச�டா்டர்்படான ஆெைங்கைளு்டன் ்படிெம-III-இல் மின்னணு �கைெல் முறறயிமலடா மெறு முறறயிமலடா 
மமல்முறறயீடு செயயலடாம. 

44. ்பதிகவடு�ளின் ்படிவம் முதலியகவ: (1) 19ஆம பிரிறெச மெர்ந� (8) உடபிரிவில் குறிபபி்டப்படடுள்ள அறனத்து �ண்்டத்ச�டாறகைகைள் 
மற்றும அது ச�டா்டர்்படாகை ெசூலிககைப்பட்ட ச�டாறகைகைள் குறித்� விெரங்கைளும மின்னணு முறறயில் அல்லது மெறு முறறயில் ்படிெம-
I-இல் மெறலயளிப்பெரடால் ்பரடாமரிககைப்படும ்பதிமெடடில் ்பதிவு செயயப்ப்ட மெண்டும. ்பணி அதிகைடார ெரமச்பல்றலககுட்பட்ட மண்்டல 
ச�டாழிலடாளர் இறை ஆறையர் மமற்செடான்ன (8) உடபிரிவில் குறிபபி்டப்பட்ட அலுெலரடாகை இரு்படார். 

(2) 21ஆம பிரிறெச மெர்ந� (3) உடபிரிவில் குறிபபி்டப்படடுள்ள அறனத்து பிடித்�ங்கைளும ெசூலிககைப்பட்ட அறனத்து 
ச�டாறகைகைளும மெறலயளிப்பெரடால் ்பரடாமரிககைப்படும ்பதிமெடடில் ்படிெம-I-இல் மின்னணு முறறயில் அல்லது மெறுமுறறயில் ்பதிவு 
செயயப்ப்ட மெண்டும. 

(3) இசெட்டத்ச�டாகுபபு ச்படாருந�ககூடிய நிறுெனத்தின் ஒவசெடாரு மெறலயளிப்பெரும 50ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் 
கீழ ்படிெம IV–ல்மின்னணு முறறயிமலடா மெறுெறகையிமலடா ்பதிமெடற்டப ்பரடாமரிககை மெண்டும.

45. ஊதியச்சீட்டு:- மெறலயளிப்பெர் ஒவசெடாருெரும ஊதியங்கைறள ெழங்கும நடாளன்று அல்லது அநநடாளுககு முன்னர் 50ஆம 
பிரிறெச மெர்ந� (3)-ஆம உடபிரிவின் கீழ மின்னணு ெடிவில் அல்லது ஏறனய ெடிவில் ்பணியடாளர்கைளுககு ஊதியச சீடடிறன 
ெழங்கை மெண்டும. 

46. 53(1)ஆம பிரிவின் கீழ விெடாரறை ந்டத்தி �ண்்டத்ச�டாறகை விதிப்ப�ற்கைடாகைவும 56ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் கீழ 
ெரும குற்றங்கைளுககு இறெவுத்தீர்வு கைடாண்்ப�ற்கைடாகைவும அலுெலறர நியமித்�ல்: (1) அந�ந� ்பணி அதிகைடார ெரமச்பல்றலககுட்பட்ட 
அலுெலர், 53ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் கீழ விெடாரறை அலுெலரடாகைவும 54ஆம பிரிறெச மெர்ந� உடபிரிவு (2) மற்றும 
(1) உடபிரிவின் (a) மற்றும (c) ்பகுதிகைள் மற்றும 56ஆம பிரிறெச மெர்ந� (7) உடபிரிவின் கீழ விெடாரறை ந்டத்தி �ண்்டத்ச�டாறகை 
விதிப்ப�ற்கைடான உரிய அலுெலரடாகைவும இருப்படார்.
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(2) 56ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் கீழ குற்றங்கைளுககு இறெவுத்தீர்வு ச்பற விருமபும குற்றஞ ெடாட்டப்பட்ட ந்பர், 
்படிெம VI-இல் மின்னணு �கைெல் முறறயில் யடாச�டாரு ெழககு ச�டா்டரப்படுெ�ற்கு முன்னர் அல்லது பின்னர் அல்லது மமற்செடான்ன 
பிரிவின்கீழ அந� மநடாககைத்திற்கைடாகை அறிவிகறகையி்டப்பட்ட அலுெலரி்டம விண்ைப்பம அளிககைலடாம. 

(3) 56ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின்கீழ அறிவிகறகையி்டப்பட்ட அலுெலர், ்படிெம VI-இல் விண்ைப்பம ெரபச்பற்ற�ன் 
ம்பரில், இசெட்டத் ச�டாகுபபின்கீழ குற்றத்திற்கைடாகை இறெவுத் தீர்விறன அளிககை இயலுமடா இல்றலயடா என்்பது குறித்து மனநிறறெற்டெடார். 
குற்றத்திற்கு இறெவுத்தீர்வு அளிககை இயலுசமனில் மற்றும குற்றஞெடாட்டப்பட்ட ந்பர் இறெவுத் தீர்விற்கைடாகை மநரில் ஆஜடாரடானடாசரனில், 
அத்�றகைய அலுெலரடால் பிறபபிககைப்பட்ட இறெவுத்தீர்வு ஆறையில் குறிபபி்டப்பட்ட கைடாலத்திற்குள், இசெட்டத் ச�டாகுபபின் கீழ 
அத்�றகைய குற்றத்திற்கைடாகை விதிககைப்பட்ட உயரளவு �ண்்டத்ச�டாறகையில் ஐம்பது விழுககைடாடு ச�டாறகை குற்றத்திற்கைடான இறெவுத்தீர்வு 
ச�டாறகையடாகை குற்றஞெடாட்டப்பட்ட ந்பரடால் செலுத்�ப்ப்ட மெண்டும.

அத்தியடாயம VIII

்பல்ெறகை இனங்கைள்

47. குறிதத க்ரததில் ஊதியம் வழங்குதல்:- ஒப்பந��டாரர் மூலம ஒரு நிறுெனத்தில் ்பணியடாளர்கைள் ்பணியமர்த்�ப்படடுள்ள 
மநர்வில், 17ஆம பிரிவின் விதித் துறறகைளுககு இைங்கை ்பணியடாளர்கைளுககு முறறயடாகை ஊதியங்கைள் ெழங்கைப்படுெ�ற்கைடாகை அத்�றகைய 
ஊதியங்கைள் ெழங்கைப்படும நடாளுககு முன்னர் மநர்விற்மகைற்்ப ஒப்பந��டாரருககு அல்லது அத்�றகைய நிறுெனத்திற்கு  ெழங்கைப்ப்ட 
மெண்டிய ச�டாறகைறய அநநிறுெனம அல்லது அறமபபு அல்லது நிறுெனத்தின் உரிறமயடாளர் செலுத்� மெண்டும.   

விளககைம : இந� விதியின் செயல் மநடாககைத்திற்கைடாகை, “நிறுெனம” என்ற செடால்லடானது 1932ஆம ஆண்டு இநதிய கூட்டடாண்றம 
ெட்டம (மத்தியசெட்டம 9/1932) இல் அந� செடால்லுககு ெழங்கைப்படடுள்ள ச்படாருறளக சகைடாண்டிருககும.

48. குறறந�்படெ ம்படானஸ் ெழங்குெ�ற்கைடான ச்படாறுபபு: ஒரு நிறுெனத்தில், ஒப்பந��டாரர்கைள் ெடாயிலடாகை ்பணியடாளர்கைள் 
்பணியமர்த்�ப்படடு, 26ஆம பிரிவின்கீழ குறறந�்படெ ம்படானஸ் ெழங்குெ�ற்கு அந� ஒப்பந��டாரர் �ெறும மநர்வில், 43ஆம 
பிரிறெச மெர்ந� விதிககூறுகைளில் குறிபபி்டப்படடுள்ள நிறுெனம அல்லது அறமபபு அல்லது ஏறனய ந்பர்,   ்பணியடாளர்கைளடால் 
அல்லது அப்பணியடாளர்கைள் உறுபபினர்கைளடாகை உள்ள ஏம�னும ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ெங்கைங்கைளடால் அவெடாறு ம்படானஸ் 
ெழங்கைடா�து குறித்து அளிககைப்பட்ட எழுத்து ெடிவிலடான �கைெலின் ம்பரிலும அத்�றகைய மிறகை ஊதியம ெழங்கைப்ப்டடா�ற� உறுதி 
செய��ன் ம்பரிலும அந� ்பணியடாளர்கைளுககு அத்�றகைய மிறகை ஊதியத்ற� ெழங்கை மெண்டும.  

49. ஆய்வு திட்டம்: (1) இசெட்டத் ச�டாகுபபு மற்றும இந� விதிகைளின் செயல் மநடாககைங்கைளுககைடாகை, அரசின் ஒபபு�மலடாடு 
ச�டாழிலடாளர் ஆறையரடால் ஆயவிற்கைடான திட்டம ஒன்று ெகுககைப்ப்ட மெண்டும.

(2) துறை விதி (1) இல் குறிபபி்டப்படடுள்ள ஆயவு திட்டத்தில், ஏறனய கைட்டறமபபு ச்படாருண்றமகைறள �விரவும மமற்்படி 
ஆயவு திட்டத்தில் ஒவசெடாரு ஆயெடாளர் – மற்றும - உ�வு்பெர் மற்றும நிறுெனத்திற்கு ஒருஎண் ெழங்கைப்ப்டமெண்டும.

50. ஆணடறிகக�: ச�டாழிலகை ்படாதுகைடாபபு சுகைடா�டாரம மற்றும ்பணிநிறலறமகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபுககு உட்ப்டடா� நிறுெனங்கைளின் 
மெறலயளிப்பெர் ஒவசெடாருெரடாலும ்படிெம–VII-ல் மின்னணு முறறயில் ஆண்்டறிகறகை �டாககைல் செயயப்ப்ட மெண்டும.

்படிெம-I.

(17, 20, 21 மற்றும 44 (1) மற்றும (2)-ஆம விதிறய கைடாண்கை)

ஊதியம, மிறகை மெறல மநரம, அ்பரடா�ம, மெ�ம மற்றும இழபபிற்கைடான பிடித்�ங்கைள் ஆகியெற்றிற்கைடான ்பதிமெடு

நிறுெனத்தின்ச்பயர்   ்பணிபுரியும  சமடாத்� ்பணியடாளர் எண்ணிகறகை

மற்றும முகைெரி :            

மெறலயளிப்பெரின்ச்பயர்

மற்றும முகைெரி :  

மமலடாளர் / ச்படாறுப்படாளர் ச்பயர் :

்பதிவுச ெடான்றி�ழ எண்:

ஊதியம கைடாலம …………………………… இருநது ………………………………………… ெறர

(மடா�ம / அறர மடா� / ெடாரம / தினெரி / எண்ணிகறகை அடிப்பற்டயில்)

  

  

ஆண் ச்பண் இளம 
்பருெத்தினர்– 

ஆண்

இளம ்பருெத்தினர்– 
ச்பண்

மூன்றடாம 
்படாலினத்�ெர்
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்படிெம-II.

[ 42- ஆம விதிறய கைடாண்கை]

[ 45 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (5) இன் கீழ ஒற்றற விண்ைப்பம]

2019 ஆம ஆண்டு ஊதியங்கைள் ெட்டத் ச�டாகுபபில் (மத்திய ெட்டம 29/2019) 45 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு(1)- ன் கீழ அதிகைடாரி 
நியமனம)

கைடாரைம : - ………… (எ�ற்கைடாகை விண்ைப்பம என குறிபபி்டவும)     ்பகுதி…………

விண்ைப்ப எண்.......................................................................... ......................................(ஆண்டில்) ............

மற்றும

………………(ABC) மற்றும ஏறனய விண்ைப்ப�டாரர்கைள் (ெரிறெ எண் குறிபபி்டவும)

(ெம்பந�ப்பட்ட ஊழியர்கைள் அல்லது ்பதிவு செயயப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ஆயெடாளர் மற்றும உ�வு்பெர்)

முகைெரி…………………………………………

மற்றும

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(XYZ)

 முகைெரி......................................................

 விண்ைப்பம ச�ரிவிப்பது பின்ெருமடாறு 

(1) இறைககைப்படடுள்ள அட்டெறையில் உள்ள விண்ைப்ப�டாரர்(கைள்) ........................ மு�ல் .................... ெறர .................
.................. ஆகை ( பிரிவு )................................... எனும நிறுெனத்தில் திரு/திருமதி............................. அெர்கைளடால் ...................... 
்பணியில் (்பணியின் �ன்றம) ்பணியமர்த்�ப ்படடுள்ளடார்கைள்.  இது 2019-ம ஆண்டு ஊதியச ெட்டத் ச�டாகுபபு ெட்ட விதிகைளில் 
அ்டங்கும..

(2) 2019 ஆம ஆண்டு ஊதியங்கைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் பிரிவு 2(1)-இல் ெழங்கைப்படடுள்ளனெடாறு எதிர்�ரபபினர்(கைள்) �டான் 
இநநிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர்கைள் ஆெர்.

(3) (அ) விண்ைப்ப�டாரர்(கைள்), அெர்கைள் செயயும ்பணிககு இசெட்டத் ச�டாகுபபின்்படி ்பணியமர்த்�ப்பட்ட ்பணிபிரிவிற்கு 
நிர்ையிககைப்பட்ட குறறந�்படெ ஊதிய விகி�ங்கைறளக கைடாடடிலும நடாசளடான்றுககு ரூ்படாய ...................... வீ�ம ......................... 
ம�தி மு�ல் ........................................ ம�தி ெறர குறறெடாகை ச்பற்றுள்ளனர்.

(ஆ) விண்ைப்ப�டாரர்கைளுககு ெடாரடாநதிர ஓயவுகைளுககு ஒரு நடாறளககு --------- வீ�ம ------ம�தியிலிருநது ஊதியம 
ெழங்கைப்ப்டவில்றல.

(இ)..........மு�ல் ................. ெறரயிலடான கைடாலககைட்டத்தில் விண்ைப்ப�டாரர்கைளுககு மிறகை மநரப ்பணிககைடான ஊதியம 
ெழங்கைப்ப்டவில்றல.
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(ஈ) -----------மு�ல் ----------- ெறரயிலடான கைடாலககைட்டத்தில் விண்ைப்ப�டாரர்கைளுககு ஊதியம ெழங்கைப்ப்டவில்றல.

(உ) விண்ைப்ப�டாரரின் ஊதியத்தில் இசெட்டத் ச�டாகுபபிற்கு முரைடான பிடித்�ங்கைள் செயயப்படடுள்ளன. இந� விண்ைப்பத்து்டன் 
இறைககைப்பட்ட பின் இறைபபில் இ�ற்கைடான விெரங்கைள் குறிபபி்டப்படடுள்ளது.

(ஊ)  கைைககீடடு ஆண்டிற்கைடான குறறந�்படெ மிறகை ஊதியம விண்ைப்ப�டாரர்கைளுககு ெழங்கைப்ப்டவில்றல.

4.விண்ைப்ப�டாரர்கைள் ஒவசெடாரு ெறகையிலும அெர்/அெர்கைள் மகைடாரும நிெடாரைத்தின் மதிபற்ப பின்ெருமடாறு மதிபபிடுகின்றனர்:

(அ) .…………………………… ரூ. ………………………… 

(ஆ) …………………………… ரூ. ………………………… 

(இ) .…………………………… ரூ. …………………………..

சமடாத்�மரூ.  ………………………….

5.எனமெ 2019 ஆம ஆண்டு விண்ைப்ப�டாரர் (கைள்),  ஊதியங்கைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின்  (மத்திய ெட்டம 29/2019) பிரிவு 
45(2)-இன்கீழ கீழகைண்்டெற்றிற்கைடாகை ஆறைகைள் ெழங்கைப்ப்ட மெண்டும என்று பிரடார்த்திககிறடார்கைள்.

(அ)   ெட்டத் ச�டாகுபபின் கீழ செலுத்�ப்ப்ட மெண்டிய ஊதியத் ச�டாறகைககும உண்றமயில் செலுத்�ப்பட்ட ஊதியத் ச�டாறகைககும 
இற்டமய உள்ள வித்தியடாெத் ச�டாறகைறய ெழங்கைவும.

(ஆ) ஓயவு நடாடகைளுககைடான ஊதியம ெழங்கைவும.

(இ) மிறகை மநர விகி�த்தில் ஊதியம ெழங்கைவும.

(ஈ) இழபபீடு ச�டாறகை ரூ.……………………ெழங்கைவும.

(6) விண்ைப்ப�டாரர்(கைளடால்) இந� விண்ைப்பத்தில் கூறப்படடுள்ள �கைெல்கைள் அெரெர்/�ங்கைளின் அறிவு, நமபிகறகை மற்றும 
�கைெலுககு எடடிய ெறரயில் உண்றமயடானறெ என்று இ�ன் மூலம உறுதியளிககின்றனர்.

நடாள்:

்பணியமர்த்�ப்பட்ட ந்பர்(கைள்) அல்லது அங்கீகைரிககைப்பட்ட ்பதிவு செயயப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் அலுெலர் றகைசயடாப்பம அல்லது 
றகைச்பருவிரல் ்பதிவுஅல்லது ஆயெடாளர் மற்றும உ�வு்பெர் றகைசயடாப்பம.

குறிபபு: விண்ைப்ப�டாரர்(கைள்), ம�றெப்பட்டடால், இந� விண்ைப்பத்து்டன் உரிய விெரங்கைறளக சகைடாண்்ட  இறைபற்ப ெழங்கைலடாம.

்படிெம III

(43-ஆம விதிறய கைடாண்கை)

2019 ஆம ஆண்டு ஊதியச ெட்டத் ச�டாகுபபு,  (மத்திய ெட்டம 29/2019) 49(1) ஆம பிரிவின்இன் கீழ மமல்முறறயீடு

2019 ஆம ஆண்டு ஊதியச ெட்டத் ச�டாகுபபு, (மத்திய ெட்டம 29/2019)-ன் கீழ மமல்முறறயீடடு மன்றத்தின் முன்்படாகை

A.B.C.

மமல்முறறயீடு செய்பெரின்

முகைெரி…………………………………………………………எதிர்

C.D.E.

எதிர்மனு�டாரரின்

முகைெரி…………………………………………………………

மமல்முறறயீடடுவிெரங்கைள்:

1. எந� உத்�ரவிற்கு எதிரடாகை மமல்முறறயீடு செயயப்பட்டது என்்ப�ன் விெரங்கைள்:

எண் மற்றும நடாள்:

மறுத்துறரககைப்பட்ட  ஆறைறய ெழங்கிய அதிகைடாரி:

ெழங்கைப்பட்ட ச�டாறகை:

ெழங்கைப்பட்ட இழபபீடு, ஏம�னுமிருபபின்:

2. ெழககின் உண்றமகைள்:

(ஒரு கைடாலெரிறெப்படி உண்றமகைளின் சுருககைமடான அறிகறகைறய இங்மகை சகைடாடுககைவும, ஒவசெடாரு ்பத்தியிலும முடிந�ெறர 
�னித்�னியடாகை சிககைல்கைள் அல்லது, உண்றமகைறள அளிககைவும)
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3. மமல்முறறயீடடுககைடான கைடாரைங்கைள்:

4. மெறு எந� நீதிமன்றத்திமலடா அல்லது மமல்முறறயீடடு அதிகைடாரிகைளி்டமமடா முன்பு �டாககைல் செயயப்ப்டடா� அல்லது நிலுறெயில் 
உள்ள ச்படாருண்றமகைள்:

மமல்முறறயீடு செய்பெர், இந� மமல்முறறயீடு செயயப்பட்ட விெரம ச�டா்டர்்படாகை எந� நீதிமன்றத்திமலடா அல்லது மெறு எந� 
அதிகைடாரியி்டமமடா அல்லது மமல்முறறயீடடு அதிகைடாரி முன்ம்படா எந� ஒரு மமல்முறறயீடு/நீதிபம்படாரடாறை மனு அல்லது ெழககிறன 
�டாககைல் செயயவில்றல அல்லது அத்�றகைய மமல்முறறயீடடு நீதிபம்படாரடாறை மனு அல்லது ெழககு எதுவும நிலுறெயில் இல்றல 
என்றும உறுதியளிககிறடார்.

5. மகைடாரப்படடுள்ள நிெடாரைங்கைள்:

மமமல குறிபபி்டப்படடுள்ள உண்றமகைளின் ்படி, மமல்முறறயீடு செய்பெர் பின்ெரும நிெடாரைங்கைறள மகைடாருகிறடார்:-

[மகைடாரிய நிெடாரைங்கைறள கீமழ குறிபபி்டவும]

6. இறைபபு ்படடியல்:

(1)

(2)

(3)

(4)

 மனு�டாரரின் றகைசயடாப்பம

நடாள்:

இ்டம:

அலுெலகை ்பயன்்படாடடிற்கு

�டாககைல் செய� நடாள்

அல்லது

அஞெல் ெடாயிலடாகை ச்பறப்பட்ட நடாள்

்பதிவு எண்:           றகைசயடாப்பமி்ட அங்கீகைரிககைப்பட்டெர்

்படிெம IV

( 44(3)-ஆம விதிறய கைடாண்கை)

்பணியடாளர்்பதிமெடு

நிறுெனத்தின் ச்பயர்:  மெறலயளிப்பெரின் ச்பயர்: 

உரிறமயடாளரின் ச்பயர்:  மெறலயளிப்பெரின் PAN/TAN: 

ச�டாழிலடாளர் அற்டயடாள எண் (LIN):  

ச�டா்டர்எண் ்பணியடாளரின்  
அற்டயடாளஎண்

ச்பயர் குடும்ப 
ச்பயர்

்படாலினம �நற� /
கைைெரின்ச்பயர்

பிறந�ம�தி நடாடடினம கைல்விநிறல ்பணியில்  
மெர்ந�நடாள்

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 

480 நடாடகைள் 
்பணியிறன 
நிறறவு 

செய� நடாள்

்பணி நிரந�ரம 
செயயப்பட்டநடாள்

ஓயவுச்பறும 
நடாள் 

்ப�வி ெறகை (HS/S/SS/ 
US)* 

மெறலயின்  
ெறகை

றகைம்பசிஎண். மின்னஞெல்முகைெரி UAN PAN

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
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மடாநில 
ச�டாழிலடாளர் 

ஈடடுறுதி கைழகைம  
எண் ESIC IP 

No. 

ஆ�டார் ெங்கி 
கைைககு 
எண்

ெங்கி கிறள 
(IFSC)

�ற்ம்படாற�ய 
முகைெரி

நிரந�ர 
முகைெரி

்பணிப 
்பதிமெடு 
எண்

்பணியிலிருநது 
விடுவிககைப்பட்ட 

நடாள்

விடுவிககைப 
்பட்ட�ற்கைடான 
கைடாரைம

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
 

அங்கைஅற்டயடாளங்கைள் புறகைப்ப்டம மடாதிரி றகைசயடாப்பம / 
றகைவிரல் மரறகைப்பதிவு 

குறிபபுறர

(31) (32) (33) (34)

* (அதிகை திறன் ச்பற்மறடார்/திறன் ச்பற்மறடார்/அறரதிறன் ச்பற்மறடார்/திறன்ச்பறடாம�டார்)

்படிெம V

( 45-ஆம விதிறய கைடாண்கை)

ஊதியச சீடடு

 ெழங்கைப்பட்டநடாள்:

நிறுெனத்தின் ச்பயர்.................................................................................முகைெரி................................................................ கைடாலம ..........
...................................................................................

1. ்பணியடாளரின் ச்பயர்:

2. �நற�/கைைெர் ச்பயர்:

3. ்ப�வி:

4. ஆ�டார் எண்:

5. UAN:

6. ெங்கிகைைககுஎண்:

7. ஊதிய கைடாலம:

8. செலுத்� மெண்டிய ஊதிய விகி�ம: (a.) அடிப்பற்ட  ஊதியம (b.) அகைவிறலப்படி (c.) ஏறனய்படிகைள்

9. சமடாத்� ெருறகை நடாடகைள் /  மெறல செய�எண்ணிகறகையின்அளவு :-

10. சமடாத்� மிறகை மெறல மநரம:

மிறகை மநர ஊதியம:

11. ெழங்கைப்ப்ட மெண்டிய சமடாத்� ஊதியம:

12. சமடாத்� பிடித்�ங்கைள் : (a)  ெருங்கைடால றெபபு நிதி (b) மடாநில ச�டாழிலடாளர் ஈடடுறுதி (c) �மிழநடாடு ச�டாழிலடாளர் நல நிதி 
(d) ஏறனயறெ

13. ெழங்கைப்பட்ட நிகைர ஊதியம:

 மெறலயளிப்பெர் /ெம்பளம ெழங்கு்பெர்

 றகைசயடாப்பம
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்படிெம VI

( 46ஆம விதிறய கைடாண்கை)

56 ஆமபிரிவின்உடப பிரிவு (4) இன் கீழ குற்றத்திற்கைடாகை 

இறெவுத் தீர்வு விதிப்ப�ற்கைடான விண்ைப்பம

1. விண்ைப்ப�டாரரின் ச்பயர்:

2. �நற� / கைைெர் ச்பயர்:

3. விண்ைப்ப�டாரரின் முகைெரி:

4. குற்றத்தின் விெரங்கைள்: .........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

5. நிகைழத்�ப்பட்ட குற்றம ெட்டத்ச�டாகுபபின் எந� பிரிவின் கீழ ெரும : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

6.ெட்டத்ச�டாகுபபின் கீழ குற்றத்திற்கைடாகை விதிககைப்படும அதிகை்படெ அ்பரடா�ம. .......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

7 .  வி ண் ை ப ்ப � டா ர ரு க கு  எ தி ர டா ன  ெ ழ க கு  நி லு ற ெ யி ல்  உ ள் ள � டா  /  இ ல் றல ய டா  
......................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...............................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

8. குற்றமடானது மு�ல் முறறயடாகை இறழககைப்பட்ட�டா அல்லது இ�ற்கு முன் விண்ைப்ப�டாரர் மெறு ஏம�னும குற்றம இறழத்துள்ளடாரடா?  
ஆமஎனில் முநற�ய குற்றத்தின் முழு விெரம: .......................................................................................................................................

9. விண்ைப்ப�டாரர் அளிககை விறழயும பிற  �கைெல்கைள்

...............................................................................................................................................................................................

நடாள்:        
 விண்ைப்ப�டாரர்

                   (ச்பயர் மற்றும றகைசயடாப்பம)

்படிெம VII

ஆண்டு கைைககு விெரஅறிகறகை

( 50ஆம விதிறய கைடாண்கை)

1. டிெம்பர் 31 ஆம ம�தியு்டன் முடிெற்டயும ஆண்டிற்கைடான அறிகறகை:

(அ)நிறுெனத்தின் ச்பயர் மற்றும அஞெல் முகைெரி:

(ஆ)ச்பயர், ஆ�டார் எண், மின்னஞெல் முகைெரி மற்றும

உரிறமயடாளரின் / ஒப்பந��டாரரின் வீடடு முகைெரி:

(இ)நிறுெனம, குழுமம / ச்பரு நிறுெனம / ெங்கைம என ஒரு நிறுெனத்தின் அன்றடா்ட ்பணிகைறள கைெனிககும நிருெடாகை முகைெர் 
/ இயககுநர் / ்பங்கு�டாரரின் ச்பயர், ஆ�டார் எண், மின்னஞெல் முகைெரி மற்றும வீடடு முகைெரி:

(ஈ)ஊதியம செலுத்துெ�ற்கு ச்படாறுப்படான ந்பர் (ச்பயர், ஆ�டார் எண், முகைெரி, மின்னஞெல் முகைெரி மற்றும ச�டாறலம்பசி எண்.):

2. ஒரு நடாளின் மெறல மநரம:

3. ஒரு நடாளின் மெறல செயல்்படும முறற மடாற்றப ்பணியின் (shift) எண்ணிகறகை:

4. ந்டபபு ஆண்டில் மெறல செய� நடாடகைளின் எண்ணிகறகை:

5. ஒரடாண்டில் மெறல செய� மனி� நடாடகைளின் எண்ணிகறகை:

6. ஒரடாண்டில் ்பணிபுரியும ந்பர்கைளின் ெரடாெரி தினெரி எண்ணிகறகை:
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திறன் 
ெறகை

ெழககைமடான ச�டாழிலடாளர்கைள் ஒப்பந�த் ச�டாழிலடாளர்கைள் சமடாத்�ம

ஆண் ச்பண் திருநங்றகை ெளரிளம 
சிறுெர்கைள்

ெளரிளம 
சிறுமியர்கைள்

ஆண் ச்பண் திருநங்றகை ெளரிளம 
சிறுெர்கைள்

ெளரிளம 
சிறுமியர்கைள்

திறன் 
ச்பறடா�ெர்

அறர 
திறன் 

ச்பற்மறடார்

திறன் 
ச்பற்மறடார்

உயர் 
திறன் 

ச்பற்மறடார்
           

7. செலுத்�ப்பட்ட சமடாத்� ஊதியங்கைளின் விெரங்கைள்:

(அ) அடிப்பற்ட ஊதியம:

(ஆ) அகைவிறலப்படி:

(இ) ஏறனய ்படிகைள்:

(ஈ) சமடாத்� ஊதியம:

(உ) பிடித்�ங்கைள்:

(ஊ) ெழங்கைப்பட்ட நிகைர ஊதியம:

(எ) மிறகை மநர ஊதியம:

(ஏ) ்பகிர்வு இல்லடா� மிறகை ஊதியம:

(ஐ) ்பைமடாகை ஏறனய ்படிகைள்:

(ஒ) செலுத்�ப்ப்ட மெண்டிய எஞசிய ச�டாறகைறய இவெடாண்டில் செலுத்திய விெரம:

(ஓ) சமடாத்�ம:

8. பிடித்�ங்கைள்:

மநர்வுகைளின் எண்ணிகறகை சமடாத்� ச�டாறகை (ரூ)

(அ) அ்பரடா�ங்கைள்

(ஆ) மெ�ம அல்லது இழபபிற்கைடான பிடித்�ங்கைள்

(இ) ஒப்பந�த்ற� மீறுெ�ற்கைடான பிடித்�ங்கைள்
   

9. அ்பரடா�த்திலிருநது ்பைம செலுத்து�ல்:

மநடாககைம மகைடபு ெறரமெடாறல 
எண்

நடாள் ெங்கி ச�டாறகை (ரூ.)  
(ற்ப )

(a) 1ெது கைடாலடாண்டு

(b) 2ெது கைடாலடாண்டு

(c) 3ெது கைடாலடாண்டு

(d) 4ெது கைடாலடாண்டு
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10. ச�டாழிலடாளர் நலநிதிககு ்பைம செலுத்திய விெரங்கைள்

ச�டா்டர்எண். மகைடபு ெறரமெடாறல எண். நடாள் ெங்கி ச�டாறகை (ரூ) (ற்ப)

(1)

(2)

(3)
 

11. ஆண்டு இறுதியில் மீ�முள்ள அ்பரடா� நிதி இருபபு

12.ம்படானஸ் ச்பறத் �குதியடான ்பணியடாளர்கைளின் எண்ணிகறகை:

13. அறிவிககைப்பட்ட ம்படானஸ் விழுககைடாடு:

14. உண்றமயில் செலுத்�ப்பட்ட சமடாத்� ம்படானஸ் ச�டாறகை:

15. ்பைம செலுத்�ப்பட்ட நடாள்:

16. 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத்ச�டாகுபபு, (மத்திய ெட்டம 35/2020) 53(3) ஆம பிரிவு அல்லது 57(1) இன் கீழ 
மமற்சகைடாள்ளப்பட்ட ஒப்பந�ம ஏம�னும இருந�டால் அ�ன் ம�தியு்டன்:

மமமல சகைடாடுககைப்பட்ட �கைெல்கைள் எனககு ச�ரிந� ெறரயிலும எனது நமபிகறகைககு எடடிய ெறரயிலும ெரியடானறெ என இ�னடால் 
நடான் ெடான்றளிககிமறன்.

விவர அட்டவக்ண - A

(விதி 4(3) – ஐக கைடாண்கை)

ச�டா்டர் 
எண்.

I. திறன் ச்பறடா� ச�டாழிலடாளர்கைள்

1. நீர்ெடாழ கைறளசசெடிகைறள அகைற்று�ல்

2. துறையடாள்

3. ்பணிபச்பண்கைள்

4. ெரககுகைறள ஒப்பற்டப்பெர்

5. ஒலி எழுபபும உ�வியடாளர்கைள்

6. கூற்ட முற்டயும ச�டாழிலடாளர்கைள்

7. பிிஃயர்்டர்ஸ்  (Bearders)

8. அடிப்பெர் (Beater)

9. உமி அடிப்பெர்

10. ம�னீ ெளர்பபு ச�டாழிலடாளர்கைள்

11. பீடி சின்னம ஓடடு்பெர்கைள்

12. பீடி சுற்று்பெர்கைள்

13. மணி அடிப்பெர்

14. மிதிெண்டி ச்படாருத்து்பெர்

15. குபபிறய சுத்�ம செய்பெர்

16. குபபிறய நிரபபுெர் / கைழுவு்பெர்
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17. ச்படடி அகைற்று்பெர் (்பல்ெண்ை சமருகு �ன்றமக சகைடாண்்ட கைற்கைள்)

18. ெடாளிககைடாரர் ( Bucket Man )

19. சிப்பம கைடடு்பெர்

20. கைறி செடடு்பெர்

21. ச்படாத்�டான் மற்றும கைடாஜடாற�ப்பெர்

22. கைன்று குடடிகைள் ்பரடாமரிப்பெர் (Calf boy)

23. ெரககுகைள் மற்றும ச்படாருடகைறள ்பரடாமரிப்படாளர்

24. �ண்ணீர், கைல், உமி, அரிசி, ்பநதுற்ப மு�லியெற்றற தூககு்பெர்

25. அறனத்து ெறகையடான ்பந�ல் ச்படாருடகைறள தூககு்பெர்

26. ெண்டிககைடாரர்

27. கைடால் நற்டெளர்ப்பெர்

28. ெங்கிலி செய்பெர் (Chainman)

29. கைரி மெகைரிப்பெர்

30. ்பல்ெண்ை சமருகு�ன்றமக சகைடாண்்ட கைற்கைள் மநர்த்தியடாககு்பெர் (Mosaic Chips Sorenmers) 

31. கைளிமண் ெழங்கு்பெர் / பிறெ்பெர் / கைலறெயடாளர்

32. சுத்�ம செய்பெர்/்படாரம தூககி, ்படார ெண்டி, ெடாம்பல் குழி, இயநதிரப ்பணிமறன ம்படான்றெற்றற சுத்�ம செய்பெர் / 
உழுறெ இயநதிரம, கைடால்நற்ட, முற்றம, M.Tம்படான்றெற்றற சுத்�ம செய்பெர் மற்றும �றர உட்ப்ட அறனத்து ெறகைகைறளயும 
சுத்�ம செய்பெர்

33. ச�ன்னங் கீற்று முற்ட�ல் / மடற்ட உரித்�ல் ச�டாழிலடாளர்கைள்

34. கைடாபிசகைடாடற்ட குவிககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

35. தீெனம மெகைரிககும ச�டாழிலடாளர்கைள் (Fodder Workers)

36. சமடாறெக ெண்ைககைலறெ செய்பெர் (சமடாறெககைற்கைள்)

37. உரம �யடாரிப்பெர்

38. திண்கைடாறர றகைகைலறெயடாளர்

39. மின்ம�ககிறகையடாள்

40. ெறமயல் உ�வியடாளர்

41. கூலி

42. விற�, ஓடும்படான்றெற்றிலிருநது ்பருத்திறய பிரித்�ல் மற்றும அழுத்து�ல் – ம்படாரடாதிறப்படாளர்

43. விற�, ஓடும்படான்றெற்றிலிருநது ்பருத்திறய பிரித்�ல் மற்றும அழுத்து�ல் – ம்படாரடா உருடடு்பெர்

44. விற�, ஓடும்படான்றெற்றிலிருநது ்பருத்திறய பிரித்�ல் மற்றும அழுத்து�ல் – ம்படாரடா நிரபபு்பெர்

45. ்பருத்தி எடுககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

46. ்படால் ்பண்றைகைளிலுள்ள றெகமகைடால் ம்படார் ச�டாழிலடாளர்கைள்



20

47. ்படால்கைடாரர்

48. ம�டால் உரிப்பெர் (நிலககை்டறல தூககு்பெர், உமிதூககு்பெர், ெடாககுற்ப நிரபபு்பெர், ெடாககுற்ப ற�ப்பெர்)

49. விநிமயடாகைம செய்பெர்

50. அனுபபுறகை உ�வியடாளர்

51. புறகைப்ப்ட மமம்படாடடு உ�வியடாளர் (Developing Assistant)

52. ம�டாண்டு்பெர்

53. இருபபிறன கைறலககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

54. மருந�கை றகையடாள்

55. வீடடு மெறல ்பணியடாளர்

56. ெடிகைடால் செளிமயற்று்பெர்

57. இழுப்பெர் மற்றும செலுத்து்பெர் (Drawer and Reacher)

58. கைமபி இழுப்பெர்

59. ஆற்டசெளுப்பெர்

60. அலங்கைரிப்பெர்

61. கைடாறளமடாடு, ஒட்டகைம, கைழுற�, மகைடாமெறு கைழுற� ம்படான்றெற்றற ஓடடு்பெர்

62. ்பறற அடிப்பெர்கைள்

63. உலர்த்தும �ளத்தில் சுறமதூககு்பெர்

64. தூசி துற்டப்பெர்

65. இறல துகைள்கைள் விநிமயடாகிப்பெர்

66. மண்செடடி மெறலயடாள்

67. மின் உ�வியடாளர்

68. ெடாறனபிடிககும ெககைரத்ற� இயககு்பெர்

69. மண்றை ம�டாண்டும ச�டாழிலடாளர்

70. செளிமயற்றும உ�வியடாளர்

71. மரங்கைளுககு உரமிடு�ல் மற்றும பூசசிசசகைடால்லி மருநது அடிககும  ச�டாழிலடாளர்கைள்

72. விறகுமரம அறுப்பெர்கைள்

73. விறகு / மரம �றலயில் சுமப்பெர்கைள்

74. ்பட்டடாசு-இரெடாயனகைலறெ, அமிழது�ல், நிரபபு�ல், ெடார்ப்ப்டம, பியுஸ்பிகசிங் (Fuse fixing)

75. சகைடாடிஅறெப்பெர்

76. ம�டால் ்ப�னிடும ச�டாழிற்ெடாறலகைளில் ஒளிகைடாடடு்பெர்கைள் / பிரிப்பெர்கைள்

77. மடிப்பெர்கைள்
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78. ெட்டகைம அளிப்பெர்கைள் (frame givers)

79. எரிச்படாருள் சுமப்பெர்கைள்

80. �்டெடாள ்பணியடாளர்கைள் (Gangmen)

81. ம�டாட்டககைடார உ�வியடாளர்

82. ெடாயிற்கைடாெலர்

83. கி்டங்கு ச�டாழிலடாளர்கைள்

84. புல்செடடு்பெர்

85. மமயசெல்கைடாரர்

86. மகைடாணிபற்ப ற�ப்பெர்

87. துணிகைறள றகைகைளடால் மடிககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

88. றகையடால் துணி ம�யப்பெர்  / துணி ம�யப்பெர்

89. றகையடால் ச்படாருத்து்பெர் (Hand setters)

90. றகைபபிடிஆள் (Handle Man)

91. �றலசசுறம ச�டாழிலடாளர்கைள்

92. அடுமறன உ�வியடாளர்

93. விநிமயடாகைத்தில் உ�வு்பெர்கைள்

94. ஜவுளி ஆறல உ�வியடாளர்கைள்

95. தீபச்படடி மற்றும ்பட்டடாசு ச�டாழில் உ�வியடாளர்கைள்

96. ்படாத்திரம �யடாரிககும உ�வியடாளர்கைள்

97. துறளசெடடு்பெர்

98. வீடு்பரடாமரிப்பெர்

99. உமிநீககு்பெர்

100. நீர்ப்படாெனத் ச�டாழிலடாளர்கைள்

101. உறற கூழமம �யடாரிப்படாளர்

102. திருபபுளி ெடா�னம இயககு்பெர் (jumper man)

103. சூறள ்பழுது்படார்ப்பெர் / அறமப்பெர்

104. அடற்ட ஒடடு�ல் மற்றும சிப்பமடாககும ச�டாழிலடாளர்

105. சகைடாதிகைலன், கைடால்நற்டசகைடாடடில், ெடாகு்படி, ச்படாதுெடாகை ஏற்று�ல் மற்றும இறககு�ல், கைடடு�ல், உரங்கைறள ெண்டியில் 
ஏற்று�ல்,அறுெற்ட  மற்றும ்பல்ெறகை ச�டாழிலடாளர்கைள்

106. விளககு ஏற்று்பெர் (Lamp Man)

107. அடுககும உ�வியடாளர்  (Layer Helper)
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108. உற்்பத்தி ெரிறெ இயககு்பெர் (line operator)

109. ்பஞசு சுத்�ம செய்பெர்கைள்

110. ஏற்று�ல் மற்றும இறககு�ல் ஆகியெற்றில் ்பணிபுரியும ச�டாழிலடாளர்கைள்

111. ஒப்பறன உ�வியடாளர்

112. ்படாய சநயயும சநெெடாளர்

113. செயதிகைறள எடுத்துச செல்்பெர்

114. மிககைல்கைள் (Mikkals)

115. �றரறய துற்டப்பெர், �றரறய சுத்�ம செய்பெர், �றரறய ச்பருககு்பெர்

116. அசசுெடார்ககும உ�வியடாளர்கைள்

117. மெறு குறழப்பெர் (mud pastor)

118. எண் எடுப்பெர் (Number taker)

119. அலுெலகை உ�வியடாளர் / றகையடாள்

120. அலுெலகை ஏெலடாளர் (office boy)

121. விறெத்�றி ச�டாழிலில் எண்சைய இடு்பெர்

122. எரிச்படாருள் விற்்பறன நிறலயத்ற� இயககு்பெர்

123. கைடால் நற்டககு உைெளித்�ல், கைடால்நற்டகைறள சுத்�ம செய�ல், மடாடடு ச�டாழுெத்திலிருநது ெடாைம நீககு�ல் மற்றும 
சுத்�ம செய�ல், கைடால்நற்டகைள் ெளர்பபு, கைடால்நற்ட சகைடாடடிறல சுத்�ம செய�ல், றெகமகைடால் உலர்த்து�ல், கைடால்நற்ட 
தீெனங்கைறள ஏற்று�ல், புல் மற்றும உரங்கைள், மண்செடடி மெறல மற்றும, உைெளிககும இ்டங்கைள், புல் மெமிபபுக 
குழிகைள் மற்றும கைடால்நற்ட சகைடாடடில் ஆகியெற்றில் றகையடால் மெறல செய்பெர்கைள் ம்படான்ற ச்படாது ச�டாழிலடாளர்கைள்.

124. செளிபபுற ச்படடி �யடாரிப்படாளர் (Outerbox Maker)

125. சித்திர ற�யல் மெறலறய ஓரங்கைளில் றகையடால் செய்பெர்

126. கூடு�ல் சுறமறய அகைற்று்பெர்

127. சநல் உலர்த்து்பெர்கைள் /அரறெயடாளர்கைள் / ஊறறெப்பெர்கைள்/ சகைடாதிககை றெப்பெர்கைள்

128. �டடு மெகைரிப்படாளர்கைள் (Pallet Collectors)

129. �டடு ெழங்குமெடார் (Pallet Suppliers)

130. ெறமயலறறயடாளர் (Pantry Man)

131. கைடாகி�ம �்டமறி�ல் & ெடாயமிடு�ல் உ�வி செய்பெர் (Paper Tracing & Dyeing Helper)

132. ்படற்ட உரிககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

133. எரிச்படாருள் நிரபபு்பெர் (Petrol Man)

134. மறலத் ம�டாட்டத் ச�டாழிலடாளர்

135. ந்டவு, சநல் மூடற்டயிடும ச�டாழிலடாளர்கைள்

136. மகைடாழி ்பண்றை ச�டாழிலடாளர்கைள்
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137. அசெகை ்பணியடாள்

138. அசெகை இயநதிரம இயககு்பெர்கைள்

139. அசெகை ச�டாழிலடாளர்கைள்

140. செயலடாககை உ�வியடாளர் (Processing Assistant)

141. உநதி �ள்ளு்பெர் (Pumping Man)

142. �ள்ளுெண்டி ச�டாழிலடாளர்கைள்

143. எலிபிடிப்பெர் / நடாயபிடிப்பெர்

144. சு்டடா� செங்கைற்கைள் மற்றும ஓடுகைள் தூககு்பெர்கைள்

145. அசசிலிருநது சு்டடா� ஓடுகைறள அகைற்று்பெர் (Raw tiles removers from frame)

146. நடாற்றுகைறள மறுந்டவு செயயும ச�டாழிலடாளர்கைள்

147. மரடாம்டடா றமன் நறனத்�ல் ச�டாழிலடாளர்கைள்

148. அரிசி அளவிடு்பெர்கைள்

149. ெறுத்�ல் ச�டாழிலடாளர்கைள்

150. ெருறகை ெரி்படார்ப்பெர் (Roll Checking man)

151. அறற ஏெலடாள்

152. ரப்பர்்படால் ெடிப்பெர் (Rubber Tapers)

153. மைல் மற்றும ற்பஞசுற� கைலறெயடாளர்

154. மைல்அகைற்று்பெர்

155. மைல்ெழங்கு மெடார்கைள்

156. சுகைடா�டார ச�டாழிலடாளர்கைள்

157. ம�டால் செடடு்பெர்கைள்

158. ம�டு்பெர்

159. ்ப�ப்படுத்து்பெர்கைள்

160. ்படாதுகைடாபபு கைடாெலர்கைள்

161. விற� நீககு்பெர் அல்லது சுமப்பெர் (Seed remover or carrier)

162. விற�நடு�ல் / விற�த்�ல் / ஓறலயிடு�ல் / மறு ந்டவுசெய�ல் / கைறளசயடுத்�ல் ச�டாழிலடாளர்கைள்

163. ்பணிபச்பண்

164. இயநதிரத்ற� ச்படாருத்தும இயககுநர்

165. கைழிவுநீர்அளவீட்டடாளர், �ண்ணீர்அளவீட்டடாளர்

166. மழிககும மெறலகைற்்பெர்கைள்(Shaving Learners)

167. ்பட்டறற எழுத்�ர்
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168. கிளிஞெல் மெகைரிப்பெர் (Sheller Man)

169. கைற்ட உ�வியடாளர்

170. இயநதிரத்ற� நிறுத்து்பெர்கைள் (Shunters)

171. ெமிகறஞ செய்பெர்

172. ்பலறகைதூககு்பெர் / செடடு்பெர் / அடுககு்பெர்

173. ெறகைப்படுத்து்பெர், எண்ணிகறகையிடு்பெர், பிரிப்பெர் மற்றும அறனத்து ெறகை சிப்பமடாககு்பெர்

174. ஒலி உ�வியடாளர்

175. ச�ளிப்பெர்கைள் (Sprayers)

176. கைடாபிகசகைடாடற்டறய உலர்த்து்பெர் (Spreading – coffee curing workers)

177. குதிறர ்பரடாமரிப்பெர்

178. குவியல் ்பணிசெய்பெர்

179. முத்திறரயிடு�ல் ச�டாழிலடாளர்

180. நீரடாவி உ�வியடாளர் ( Steam Road )

181. ற�யல் செய்பெர்கைள் (சிப்பம கைடடு�ல் அல்லடா�ெர்)

182. ்பண்்டகை உ�வியடாளர்

183. அடிப்பெர்கைள் (Strikers)

184. உரித்�ல் ச�டாழிலடாளர்கைள்

185. மமற்்பரபபில் ஏற்று்பெர் (Surface loader)

186. துபபுரவு செய்பெர்

187. ்டடால் ்படாய (Tall Boy)

188. �்படால்கைடாரர்

189. கூறர சுமப்பெர் மற்றும ெழங்கு்பெர் (Thatch carrier cum giver)

190. கூறர அகைற்று்பெர்

191. ஓடு சுமப்பெர்கைள்

192. ஓடுெடாநதுபூசசு (்பல்ெண்ைசமருகு�ன்றமகசகைடாண்்டகைற்கைள்)

193. மரத்துண்டு சுமப்பெர்கைள்

194. மநரககைடாப்படாளர்

195. ்பறற அடிப்பெர் (Tom – Tom Wallah (village))

196. அமிழ�ண்டூர்தி ஓடடுநர் (Trammer)

197. �ண்்டெடாள �ள்ளுெண்டி இயககு்பெர்

198. �ண்்டெடாள �ள்ளுெண்டி ெமிகறஞசெய்பெர் (Trolly Triper)
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199. மெகைசசுழலி சுத்�ம செய்பெர் (Trubo cleaner)

200. உதிரியடானறெக மகைடால் கைடடு�ல் மற்றும சுமககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

201. நிலத்�டி முகைர் (Under Ground Mukar)

202. நடாற்றங்கைடால்கைளில் ்பணிபுரியும ்பயிற்சி ச்பறடா� ச�டாழிலடாளர்கைள்

203. ெகஸ் கைடடுப்படாட்டடாளர் (Vaks Controller)

204. அற்டப்படான் ச�டாழிலடாளர் (�ண்ணீர் விநிமயடாகைம) (Valve Man)

205. அற்டப்படான் ச�டாழிலடாளர் (�ண்ணீர் விநிமயடாகைம அல்லடா�) (Valveman other than water supply)

206. ெருகை்டறல ச�டாழிலடாளர்

207. கைடாயகைறி செடடு்பெர்

208. மருத்துெமறன ெடார்டு ற்பயன்

209. துணிகைறள ெலறெ செய்பெர்

210. ்படாத்திரங்கைள் கைழுவு்பெர்

211. கைழிவுகைறள அகைற்றும ச�டாழிலடாளர்

212. கைடாெலடாளி

213. எற்டயடாளர் (சிப்பம, ்பல்லி) (Bales, Pally)

214. அசெகைத்தில் ெககைரம இயககு்பெர்

215. செள்றளயடித்�ல் மற்றும ெர்ைம பூசு்பெர்

216. �டானியங்கைறள தூற்று்பெர் (Winnower)

217. கைமபி ெ்ட உ�வியடாளர் (Wireman helper)

218. மரம செடடு்பெர்

219. மரசெடடி ச்பண்/ மரசெடடி ஆண்

220. ெடாறலகைள் அறமககும ்பணியில் ஈடு்படடுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள் (்படாறறகைள் உற்டப்பற�த் �விர்த்து)

221. உலர்த்தும ்பணியில் ஈடு்படடுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள்

222. குழி எடுத்�ல் ம்படான்ற மண் மெறலகைளில் ஈடு்படடுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள்

223. கைழுவு�ல் / ச்படாருத்து�ல்மெறலகைளில் ஈடு்படடுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள்

224. அப்பளத் ச�டாழிற்ெடாறலகைளிலுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள்

225. ெனம, நடாற்றங்கைடால் மற்றும ம�டாட்டங்கைளில் ்பணிபுரியும ச�டாழிலடாளர்கைள்

226. ்பட்டறற கைருவிகைடாப்படாளர்

227. கைளத்தில் மெறல செய்பெர்

228. ஏறனய  திறன் ம�றெ அல்லடா� ெறகையில் உள்ள மெறு எந� ச�டாழிலடாளியும
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ச�டா்டர் 
எண்.

II. ்பகுதி திறன்ச்பற்றெர்கைள் 

1 அறனத்து ரம்பம இயககு்பெர்கைள், உ�வியடாளர்கைள்

2 ச�டாழிற் ்பயிற்சி நிறலயம (�ரம I) உட்ப்ட அறனத்து ச�டாழிற் ்பயிற்சி ெடான்றி�ழ றெத்திருப்பெர்கைள்

3 அலுமினியம, இருமபு, துருபபிடிககைடா� எிஃகு ம்படான்றெற்றில் ்படாத்திரங்கைள் செய்பெர்

4 ெறளவு அறமப்பெர்

5 செங்கைல் மற்றும ஓடுகைள் ச�டாழிலில் செயற்றகை முறறயில் தீயிலிடடு உலர்த்து்பெர்கைள்

6 கைல்நடார் / கைண்ைடாடி / இலகுெடான  கூறர ம்படாடு்பெர்கைள்

7 ஒன்றிறைப்பெர்

8 ஒன்றிறைபற்ப இயககு்பெர்

9 சகைடால்லரின் உ�வியடாளர் / உ�வியடாள்

10 உ�வி �செர்

11 உ�வி ெறமயலர் / ெறமயலறற உ�வியடாளர் / கைடாயகைறி செடடு்பெர்

12 உ�வி துறளயிடு்பெர்

13 உ�வி மின்விறனஞர்(Electrician)

14 உ�வி செதுககு்பெர்

15 உ�வி ச்படாருத்து்பெர்

16 உ�வி இயநதிர விறனஞர்

17 உ�வி ெர்ைம பூசு்பெர்

18 உ�வி புறகைப்ப்ட கைறலஞர்

19 உ�வி புறகைப்ப்டககைடாரர்

20 உ�வி ்பதிெடாளர் / அறற உ�வியடாளர்

21 உ�வி விற்்பறனயடாளர்

22 உ�வி ம�நீர் �யடாரிப்படாளர் (ம�நீர்ச�டாழிற்ெடாறலயில்)

23 உ�வி துறள அற்டப்பெர்

24 உ�வி உருளி ்படற்டயடாளர்  (Assistant Tyre Man)

25 உ�வி மின்கைமபியடாளர்

26 உ�வி குழடாய்பணியடாளர்

27 ெருறகைகைடாப்படாளர் / ஏெலடாள்

28 ற்பஎற்ட ம்படாடு்பெர்

29 சரடாடடி சுடு்பெர்

30 சிப்பம ற�ப்பெர்

31 மதுககூ்டப  ்பணியடாளர்

32 முடிதிருத்து்பெர்

33 சகைடாைர்்பெர், எடுத்துச செல்்பெர், ்பணியடாள்

34 ெறளப்பெர்

35 புத்�கைம கைடடு்பெர் (Binder)

36 ்ப்டமகைடாடடி

37 சகைடாதிகைலன் உ�வியடாளர்

38 சகைடாதிகைலன் இயககு்பெர் / கைலறெ / மெதியியல் நிபுைர்

39 எல்றல சுத்�ப்படுத்து�ல் மற்றும தீ�டுபபு ்பணியடாளர்

40 ச்படடி �யடாரித்�ல் (கைடடு�ல்)/ கைடடு்பெர்

41 கைமபி அடுபபு மெறல (Brander)
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42 சரடாடடி அசசு ெடார்ப்பெர்கைள்

43 இயநதிர / றகைமுறற உ்பகைரைங்கைறளக சகைடாண்டுகைல்,  ்படாறற, ்படாறறககைல், உமலடாகைம ஆகியெற்றறஉற்டப்பெர்

44 உற்டப்பெர்

45 செங்கைற்கைள் அல்லது ஓடுசெய்பெர்

46 சமருகூடடும இயநதிரம இயககு்பெர்

47 ெண்டி இழுப்பெர்

48 சரடாடடி கைற்டகைளில், சரடாடடி ெடிெடாககு்பெர் மற்றும சரடாடடி அசசுெடார்ப்பெர்கைள்

49 அடுககு முறறயில் கைடாளடான் ெளர்ககும ச�டாழிலடாளர்

50 உைவு ்பரிமடாறு்பெர் /ெறமயல்கைடாரர்

51 செண்றை �யடாரிப்பெர்

52 புறகைப்ப்டககைருவி உ�வியடாளர்

53 ெடாகைன ம்படாககுெரத்து ஆ�ரவு திரடடு்பெர்

54 பிரமபு முற்ட்பெர்

55 ெயது முதிர்ந�ெர் அல்லது மநடாயடாளி அல்லது மடாற்றுதிறனடாளி அல்லது குழநற�கைறள ்பரடாமரிப்பெர்

56 கைடாளடான் ெளர்ப்ப�ற்கைடான உறற / நீர்்படாெனம / கைழிெகைற்று�ல் ஆகிய ச�டாழில்கைளில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

57 ்பற்றறெப்பெர்

58 சிசமண்ட ஓடுகைள் அழுத்து்பெர்

59 �றலறம ெங்கிலி பிறைப்பெர் (Chain Man (Head)

60 மதிபபீடடு ச்படாறுப்படாளர் (Charge-Man)

61 ெரி்படார்ப்பெர் / மமலடாள் / பிரிப்பெர் / மமற்்படார்றெயடாளர்

62 இரெடாயன கைலறெயடாளர்

63 இரெடாயனம இயககு்பெர்

64 �றலறம கைடாெலடாளி / முதுநிறல கைடாெலடாளி

65 குழநற� ்பரடாமரிபபு – குழநற�கைறள ்பள்ளிககு அறழத்து சென்று மீண்டும அறழத்து ெருெது

66 ெறகைப்படுத்து்பெர்

67 கைளிமண் துண்்டடாககு்பெர் மற்றும இ்டமடாற்று்பெர்

68 இயநதிரங்கைளின் உள்்படாகைங்கைள் மற்றும பிறெற்றற சுத்�ம செய்பெர்

69 சுத்�மசெய�ல் / சமருமகைற்றும ச�டாழிலடாளர்கைள்

70 ்பயிற்சியடாளர்

71 செருபபு ற�ப்பெர்

72 கையிறு திரிககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

73 மூங்கில், கைருமபு மற்றும நடாைல் மெகைரிககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

74 ெர்ை அறமப்படாளர்

75 ெர்ைம பூசு்பெர்

76 அசசு மகைடார்ப்பெர்

77 உரம �யடாரிபபு மமலடாள்

78 மருநது கைலப்பெர்

79 கைடடுப்படுத்து்பெர்

80 கூற்ட முற்ட்பெர்

81 உ்டல் உறழப்படாளர்/கைடாெல்வீரர் / உ�வி ்படாதுகைடாபபு அலுெலர்

82 கைடடில் கையிறு பின்னு்பெர்

83 ்பட்டடாசு �யடாரிப்பெர்

84 குழநற�கைள் கைடாப்பகை ்பணிபச்பண் / ்பணிபச்பண் / ்பயிற்சி ச்பறடா� குழநற�கைள் கைடாப்பகை துறையடாள்
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85 கசரளல்்டர்மமன் (Crowlder Man)

86 சநடாறுககு்பெர்

87 விெெடாயம செய்பெர்

88 மண் / ்படாறற / கைல் இெற்றற செடடும ச�டாழிலடாளர்கைள்

89 நடார் உரிபபு இயநதிரவியலடாளர்

90 விநிமயடாகைமசெய்பெர்

91 கி்டங்கு மமலடாள்

92 ெடாயம ஏற்று்பெர்

93 மநடாயகைடடுப்படாடடு மமலடாள்  (மமலரியடா ச்டங்கு மற்றும இ�ர)

94 ்டடாலிமமன் (Dollyman)

95 மடாவு �யடாரிப்படாளர்

96 ஒப்பறனயடாளர் �ரம II

97 துறளயிடு்பெர்

98 உ�வி ஓடடுநர்

99 இழுககும கையிறுகைளுககு ெடாயமமற்றும ச�டாழிலில் ஈடுப்படடுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள்

100 மின்னியல் ்பழுது்படார்ப்பெர்

101 மின் விறனஞர்(Electrician)

102 கைற்டகைளில் எிஃகு மற்றும அலுமினிய ்படாத்திரங்கைளில் ச்படாறிப்பெர்

103 மண்ம�டாண்டு்பெர்

104 தீெனமிடு்பெர்

105 ச்பண் செவிலியர் மெறலயடாள் மற்றும ஆண் செவிலியர் மெறலயடாள்

106 இருமபு மெறலயடாள் (Ferro man)

107 நிரபபு்பெர் / எண்சைய அளவிடு்பெர்

108 ெடிகைடடு்பெர்

109 சநருபபு றெப்பெர்/செங்கைல்சூறள, நீரடாவி ெடாறலஉருறளகைளில் சநருபபு றெப்பெர்

110 விறகு / மரம ஏற்று�ல் மற்றும இறககு�ல் ச�டாழிலடாளர்கைள்

111 விறகு கைற்டகைளில் விறகு செடடு்பெர்

112 ச்படாருத்துநர் (ஓரளவு ்பயிற்சி ச்பற்ற உ�வியடாளர்)

113 ச்படாருத்துநர் / உ�வியடாளர் (ச்படாருத்துநரின் உ�வியடாளர்)

114 ்படாத்திரங்கைளிலுள்ள றகைபபிடிகைள் மற்றும இ�ர்படாகைங்கைறள ச்படாருத்து்பெர்

115 விளிமபுதுருத்�ல் / சுருடடு�ல் / துறளயிடு�ல் / ஆணியறற�ல் ஆகிய ச�டாழில்கைளில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

116 ்பளிசசெடாளி கைடாடடு்பெர்கைள் (Flashers)

117 பூ அலங்கைடாரம செய்பெர்

118 ச�டாழிலடாளர் மமன்முறறயடாள் / மமற்்படார்றெயடாளர் / சகைடாதிகைலன் இயககு்பெர் / இயநதிர கைமமியர் / �யடாரிபபு 
உ�வியடாளர்

119 கைறெமகைடால் தூககி இயககு்பெர் (Fork lift Operator)

120 பிரடாஸ் (Frash)

121 கைற்டகைளில் ்பழசெடாறு மற்றும இனிபபு �யிர் �யடாரிப்பெர்

122 உறல இயககு்பெர்

123 �்டெடாளப ்பணியடாளர்

124 ம�டாட்டககைடாரர்

125 ெடாயிற்கைடாப்படாளர்

126 மின்னியற்றி இயககு்பெர்
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127 கூறர மெய்பெர்

128 நூற்்படாறலயில் இடு்பெர் (Gin Feeder)

129 இறழ நீககைம மற்றும அழுத்�ம சகைடாடுப்பெர்

130 சமருகூடடுகிற இயநதிரம இயககு்பெர்

131 ஆடடுத் ம�டாலுரிப்பெர்

132 கிட்டங்கி ச்படாறுப்படாளர்

133 கிட்டங்கி கைடாப்படாளர்

134 �ரம பிரிப்பெர்

135 ம�ங்கைடாய �ரம பிரித்�லில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

136 துருவு்பெர்

137 எண்சைய ்பறெ ச்படாருள் பூசு்பெர்

138 எண்சைய ்பறெ ச்படாருள் பூசு்பெர் – தீயறைபபு வீரர்

139 அறரப்பெர்

140 றம�டான ்படாதுகைடாெலர் (விறளயடாடடுப ்பகுதி)

141 சுத்தியல் அடிப்பெர்

142 றகைபபிடி துறளப்படாளர்

143 �றலறம ச�டாழிலடாளி

144 உ�வி செய்பெர் / உ�வி றகைவிறனஞர், சகைடால்லர், ெரககு ெண்டியில்  ்படாரமதூககிறய இயககு்பெர், சகைடாத்�னடார், 
�செர், மரமஅறுப்பெர்

145 திறரப்ப்டத் ச�டாழிலில் உ�வு்பெர்

146 ஆ்பரைங்கைள் மற்றும அ�ன் ச�டா்டர்புற்டய ச�டாழிலில் ஈடு்படு்பெருககு உ�வி செய்பெர்

147 குடிறெ கைடடு்பெர்

148 ச்பரிய கைடடுமடானம மற்றும ்படாலம கைடடுமடான ்பணிகைளில் ெடாரம ம்படாடு்பெர்கைள் மற்றும கைலடாசி

149 ெடாவி கைடாப்படாளர் (Key man)

150 நிலககைரி சூறளயில் மெறல செய்பெர்

151 முகைபபு சீடடு / ச்பயர்ச சீடடுஒடடு்பெர்கைள்

152 ஆயெகை உ�வியடாளர்

153 சமன்�கைடு மெறலயடாள் (Lamination workers)

154 உறழயர் / சிற்மறெலர்

155 கைற்டெல் ச்படாறி இயககு்பெர்

156 நூலகை உ�வியடாளர்

157 மின்தூககி இயககு்பெர்

158 மின் கைமபியடாள்

159 மரத்ற� துண்்டடாககை உ�வி செய்பெர்

160 ெரககுநது சுத்�ம செய்பெர்

161 மெகு, மெசகைண்சைய பூசு்பெர்

162 இயநதிர உ�வியடாளர்

163 இயநதிர துறையடாளர்

164 இயநதிரம இயககு்பெர்

165 யடாறனப ்படாகைன்

166 சீர்செயயும மெறல ்படார்ப்பெர்

167 முழுமநர கைடாெலர் (Masalchi)

168 சகைடாத்�னடார் உ�வியடாளர்
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169 ்படாய சநெெடாளர் (விறெத்�றிசநெவு / றகைத்�றி சநெவு)

170 கைனமடான ்பணி செயயும ச�டாழிலடாளி (Mazdoor Heavy -Weight)/்படித்� ச�டாழிலடாளி (Mazdoor literate)

171 சகைடாத்�னடார் ச�டாழிலடாளி (Mazdoor mason)

172 இயநதிரம ்பழுது்படார்ப்பெர்

173 இயநதிர ச�டாழில் நுட்பவியலடாளர்

174 ஒலிபச்பருககி இயககு்பெர்

175 ஒலிச்பருககி அறமப்படாளர் / அலங்கைடார ச�டா்டர்விளககு அறமப்படாளர்

176 அசசு இயககு்பெர்

177 குவித்�ல் ச�டாழிலடாளர்கைள்

178 இரவு கைடாெலர்

179 உ�வி செவிலியர் / ச்படாது செவிலியர்

180 எண்சைய பூசும ச�டாழிலடாளர்கைள்

181 எண்சைய இடு்பெர்கைள்

182 எண்சையயடாளர் / எண்சைய ஊற்று்பெர்

183 ஆ்பரைங்கைறள அலங்கைரிப்பெர்

184 துணி அடுககி அலங்கைரிப்பெர்

185 அடுககைலன் கைடாப்படாளர்

186 மமல்நிறல ச�டாடடி இயககு்பெர்

187 சிப்பமிடு்பெர்

188 சிப்பமிடடு எற்டம்படாடும ச�டாழிலடாளர்கைள்

189 சநல் அவிப்பெர்

190 விறெத்�றி ச�டாழிற்ெடாறலயில் ்படாவு பின்னு�ல், பூ சநெவு, சித்திர சநெவு செயயும ச�டாழிலில் ஈடு்படு்பெர்கைள்.

191 மின்திறன் விநிமயடாகை கைடடுப்படாடடு கைருவிறய இயககு்பெர்

192 உரித்�ல் ச�டாழிலடாளி

193 புறகைப்ப்ட ெட்டகைம �யடாரிப்பெர் மற்றும செடடு்பெர்

194 கைடாளடான் ெளர்பபில் குவியல் உருெடாககு்பெர்

195 குழடாய ச்படாருத்து்பெர்

196 குழிம�டாண்டு்பெர்

197 ந்டவு ஒருங்கிறைப்படாளர்

198 �டடுசெய்பெர்

199 உழெர்

200 குழடாய்பழுது ்படார்ப்பெர்கைள்

201 கைம்பமநடு்பெர்

202 சமருமகைற்று்பெர்

203 ்படாத்திரங்கைளில் சமருகூட்டல், துறளயிடு�ல், மூலடாமபூசும ச�டாழிலடாளர்கைள்

204 அசசு இயநதிரப ்பணியடாளர்

205 அசசு இயநதிரம இயககு்பெர்

206 ்படாத்திரங்கைள் செயய அழுத்�ம சகைடாடுப்பெர், சுற்று்பெர், �டாள் �யடாரிப்படாளர்கைள்

207 உ�வி அசெகைர்

208 ்ப�ப்படுத்து்பெர்

209 ்ப்டம கைடாடடும கைருவி இயககு்பெர்

210 அசசுபபிறழ ெடாசிப்படாளர்

211 விளம்பர அறற ச்படாறுப்படாளர்
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212 கூழடாககு்பெர்

213 கைடாகி� ச�டாழிற்ெடாறலயில் கூழடாககு்பெர்

214 கைடாற்றழுத்� விறெககுழடாய உ�வியடாளர்

215 கைடாற்றழுத்� விறெககுழடாய இயககு்பெர்

216 துறளயிடு்பெர்

217 சகைடாள் மு�ல் உ�வியடாளர்

218 சூறளயில் நிலககைரி மற்றும விறகிடும ச�டாழில் செய்பெர்கைள்

219 கைல்சுரங்கை ச�டாழிலடாளி (Quarry)

220 கைற்சுரங்கைத்ற� இயககு்பெர்

221 ச�ப்பம அறமப்பெர்

222 கைடாகி� ச�டாழிற்ெடாறலயில் செமறமப்படுத்து்பெர்

223 கைற்டகைளில் உருளிப ்படற்ட புதுபபிககும மற்றும கைடினமடாககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

224 விளிமபு இயககு்பெர்

225 ெறுப்பெர்கைள்

226 ெறுத்�ல் அல்லது ச்படாறிககும ச�டாழிலடாளர்கைள்

227 கூறர மெய்பெர்

228 அளப்பெர்

229 �்படால் எடுத்து செல்்பெர்

230 விற்்பறன உ�வியடாளர்

231 ்பகுதி திறன் ச்பற்ற இறழப்பெர்

232 ம�டால் உரிப்பெர்கைள்

233 ம�டாட்டங்கைளில் விற� விற�ப்பெர்கைள்

234 துணி்பந�ல் ம்படாடு்பெர்

235 நூல் �யடாரிபபில் �டாள் மற்றும ெட்டம செடடு்பெர்

236 செங்கைல் மற்றும ஓடு செயயும ச�டாழில்ெடாறலயில் ்பலறகை றெப்பெர்கைள்

237 சகைடால்லர்

238 உமலடாகைங்கைறள ்பற்றறெப்பெர்

239 கைறரப்படான் ஆறல இயககு்பெர்

240 ெறகைப்படுத்து்பெர்கைள்

241 ஒலி ்பதிெடாளர்

242 ம�டாட்டங்கைளில் விற� விற�த்�ல் / செடி நடும ச�டாழிலடாளர்கைள்

243 கைடாளடான் ெளர்பபிற்கைடான விற� கைலககும ச�டாழில் செய்பெர்கைள்

244 பிரிப்பெர்கைள்

245 ற�யல் மற்றும சிப்பமிடும  ச�டாழிலடாளர்கைள்

246 இருபபு றெப்பெர் (Stocker)

247 கைல்லுற்டப்பெர்

248 கி்டங்கு துறையடாள்

249 விநிமயடாகிப்படாளர்

250 குதிறரககைடாரர்  (Syce)

251 மமறெயடாள்

252 ற�யல்கைடாரர் (ற�த்�ல்மடடும)

253 ம�டால் ்ப�னிடும ச�டாழிலடாளர்கைள் (புழககைற்ட ்பகுதி)

254 ம�டால் ்ப�னிடுமெடார்கைள் (புழககைற்ட ்பகுதி)
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255 ச�டாழில்நுட்ப உ�வியடாளர்

256 மமஸ்திரி

257 ச�டாழில் ெல்லுநர் (trades man)

258 சீர்்படுத்தும ச�டாழிலடாளர்கைள் (Trimming)

259 �ள்ளுெண்டி �ள்ளு்பெர் (�றலறமஇயககி)

260 கைற்டெல்  செய்பெர்

261 ெடாயமிடும ச�டாழிற்ெடாறலயில் பிழி�ல், உலர்த்து�ல் மற்றும ச�டாகுத்�ல் மெறல செய்பெர்கைள்

262 உருளிப்படற்ட புதுபபித்�ல்

263 உருளிப்படற்ட �யடாரிப்பெர்

264 குற்ட ச்படாருத்து்பெர்

265 கைடாபி ம�டாட்டத்தில் ெரககு ஊர்தியில் ்ப�னி்டப்ப்டடா� கைடாபி சகைடாடற்டறய ஏற்று�ல் மற்றும இறககு�ல் ச�டாழிலில் 
ஈடு்படு்பெர்கைள்

266 ெடால்வுமமன் / ெடால்வுமமன் (சீனியர்)

267 ரப்பர் ெலுவூடடு�ல் மற்றும அது ம்படான்ற ்பணிகைள்

268 முறுககு்பெர்

269 ்படடு முறுககும ச�டாழில் செய்பெர்கைள்

270 எற்டயிடு்பெர்

271 ெடாயமிடும ்பணிசெய்பெர்கைள்

272 திருகு்பெர்

273 முறுககு்பெர் (�ரம- II) (winder)

274 மின் கைமபியடாள்

275 கைமபி ெ்டங்கைறள ச்படாருத்தும மின்கைமபியடாள்

276 கைம்பளி சநெெடாளர்கைள்

277 தீபச்படடி ச�டாழிற்ெடாறல மற்றும ்பட்டடாசு ச�டாழிற்ெடாறலயில் மெறல செயயும ச�டாழிலடாளர்கைள்

278 ்படடு ெளர்பபில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

279 ஊடுகைதிர்்ப்ட சமடுப்பெர்

280 மமமல குறிபபி்டப்ப்டடா� யடாச�டாரு ்பயிற்சி ச்பற்ற ்பணியடாளர்கைள்
 

ெ. 
எண்.

II. திறைன் த்பறறைவர�ள் 

1. ெரிறகை மெறலப்படாடு ெடிெறமப்படாளர் (Aari worker)

2. கைைககைடாளர்

3. விெெடாயக கைருவிகைள் �யடாரிப்படாளர் (கைடால்நற்ட லடா்டம �யடாரிப்படாளர் உட்ப்ட)

4. ம�டாண்டு�ல், ஏற்று�ல், கைடடுமெறல, மமடுஅறமத்�ல், மண்மெலி அறமத்�ல், மறழ குழி ம�டாண்டு�ல், விெெடாய 
மநடாககைத்திற்கைடாகை குளம ம�டாண்டு�ல், ்பசுறம உரம �யடாரித்�ல் மற்றும மரங்கைறள சீரறமத்�ல் ம்படான்ற கைடினமடான 
விெெடாயத் ச�டாழில்கைளில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

5. கைடாற்று அமுத்தி உ�வியடாளர்

6. குளிர்ெடா�ன ஆறல இயககு்பெர்

7. குளிர் ெடா�ன ஆறல ்பழுது்படார்ப்பெர்

8. சீரறமப்பெர்
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9. மருத்துெ அெெர ஊர்தி ஓடடுநர்(Ambulance Driver)

10. ்பகுப்படாயெடாளர்

11. கைமபிச சுருள் சுற்று்பெர்கைள் �ரம-II மற்றும III

12. றகைவிறனஞர்

13. கைறலஞர்

14. உ�வி மு�லடாள் (Assistant Foreman)

15. உ�வி மமலடாளர் / மமற்்படார்றெயடாளர்

16. உ�வி ஒடடு்பணியடாள்(Tinkers)

17. உ�வி ஒளிப்பதிெடாளர்

18. ஒலி மற்றும கைடாசைடாளி இயநதிர ச்படாறிமுறறயடாளர் / ்பழுது்படார்ப்பெர்

19. �டானியங்கி இயநதிரம இயககு்பெர்

20 கைடடுமடான திட்டமடாதிரி உருெடாககு்பெர் (B.I.M. Modeler)

21. திரள்்படுத்தும இயநதிரம இயககு்பெர் (Batching plant Operator)

22. மின்கைலன் ்பரடாமரிப்படாளர்

23. அழகுக கைறலநிபுைர்

24. ச்பஞசிஃபிட்டர் /ெடாகைன நிறுத்துமி்டம கைடடுப்படுத்து்பெர் (ெடாகைனநிறுத்து�ல், மமற்்படார்றெ செய�ல் கைழுவு�ல் மற்றும 
எண்றையிடு�ல் ஆகியெற்றற ஒழுங்கு்படுத்து்பெர்)

25. ்பற்றுசசீடடுஎழுத்�ர்

26. ெரித்�ண்்டலர்

27. ்பற்றுசசீடடுஎழுது்பெர்

28. ஊது உறலயில் ்பணிபுரிமெடார்(Blaster)

29. செளுத்�ல் அல்லது ெடாயமமற்றும ச�டாழிற்ெடாறலயில் செளுப்பெர்

30. செளுத்�ல் மற்றும ெடாயமமற்றும ்படடு ச�டாழிலில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

31. அசசு ெடிெறமப்பெர்

32. ம்படாபகைடாட ெடாகைன / எநதிரத்ற� இயககு்பெர் (Bobcat Operators)

33. சகைடாதிகைலன் மமற்்படார்றெயடாளர்�ரம II

34. சகைடாதிகைலன் இயககு்பெர் �ரம II மற்றும III

35. கைைகசகைழுத்�டாளர்  (Book Keeper)

36. முன்்பதிவு எழுத்�ர்

37. துறளயிடும மெறல செயமெடார்(Boreman)

38. துறளயிடு்பெர்
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39. பித்�றள, செமபு ்படாத்திரங்கைள் �யடாரிககும ச�டாழிலடாளர்

40. ்படாறற உற்டத்�ல் ச�டாழிலில் ஈடு்படுமெடார்

41. நிலசெமன் செயயும இயநதிரம ஓடடுநர்

42. நிறலபச்படடி செய்பெர்

43. புறகைப்ப்டகைருவி ச்படாறிமுறறயடாளர்

44. புறகைப்ப்டகைருவி ச�டாழில்நுட்பவியலடாளர்

45. மகைன்மமன் (Cane man)

46. �செர்/ சகைடால்லன்/ மரமசெதுககு்பெர்/அறரத்�ல் (ஒடடு்பலறகைமெறலகைள்)

47. முநதிரி சகைடாடற்ட ம�டால் உரிப்பெர்

48. சிமலடா ச்டகஸ் �யடாரிபபில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

49. சிசமண்ட ஓடுஅழுத்து்பெர்

50. ச்படாறுப்படாளர்

51. செக்டர் (இளநிறல) (checkder)

52. மெதியியலர்

53. மூங்கில் ஓறல �டடி செய்பெர் (Chick Maker)

54. கைடான்கிரீட கைலறெ �யடாரிப்பெர் – சிகமமன்

55. சிறு துண்டுகைளடாககு்பெர் மற்றும அறரப்பெர் (Chipper cum grinder)

56. திறரப்ப்டத்ற� திறரயிடும கைருவிறய இயககு்பெர்

57. ்பற்றுக கைவவியு்டனடான அடுககைகைத்ற�  ச்படாருத்து்பெர் (Clamp Shelf Operator)

58. எழுத்துெடார் ்பணி உ�வியடாளர்

59. எழுத்�ர்கைள்

60. கைடாபி/ம�நீர் �யடாரிப்படாளர்/ சரடாடடி / ம�டாறெ �யடாரிப்படாளர்

61. �ங்கை ஆ்பரைங்கைள் ெண்ைம தீடடு�ல் ச�டாழிலில் ஈடு்படுமெடார்

62. அழுத்தும கைருவிறய / கைமபரெர் ெறகை ெடாகைனத்ற� இயககு்பெர்

63. கைணினி இயககு்பெர்

64. கைடான்கிரீட கைலறெ இயககு்பெர்

65. ந்டத்துனர்

66. ஆமலடாெகைர்

67. �ங்கைத்ற� தூய�ங்கைமடாகை மடாற்றும ச�டாழிலில் ஈடு்படுமெடார்

68. தூய�ங்கைத்ற� �ங்கைமடாகை மடாற்றும ச�டாழிலில் ஈடு்படுமெடார்

69. ெறமயலடாளர்
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70. உமலடாகை ெடார்பபில் ஈடு்படுமெடார்

71. உற்டககும மெறலயில் ஈடு்படுமெடார்

72. கைணினி திறரபிம்பத்ற� அசசுப்படாளத்தில் ெடிமெற்றம செயயும ்பணிறய மமற்சகைடாள்்பெர்

73. திறரசசீறல �யடாரிப்படாளர்

74. ெடாடிகறகையடாளர் மெறெ நிர்ெடாகி / ெரமெற்்படாளர்

75. செடடு்பெர்

76. அளவு குறித்து செடடு்பெர்

77. மடாதிரி ெறரநது செடடு்பெர்

78. செடடு�ல் இயநதிரம இயககு்பெர்

79. �ங்கைம செடடு�லில் ஈடு்படுமெடார்

80. மரப்படற்ட செடடு�ல் மற்றும குவித்�ல் ச�டாழிலில் ஈடு்படுமெடார்

81. உருறளகைடால் மிதி அடிப்பற்டயிலடான இயநதிரத்ற� இயககு்பெர்

82. �ரவுகைறள உள்ளீடு செயயும ச�டாழிலில் ஈடு்படுமெடார்

83. கைனிமநீககி �ண்ணீர் ஆறல இயககு்பெர்

84. கி்டங்கு ஒருங்கிறைப்படாளர்

85. அசசு �யடாரிப்படாளர்கைள்

86. அசசு ெடார்பபு �யடாரிப்படாளர்கைள்

87. டீெல் இயநதிரம இயககு்பெர்

88. டீெல் இயநதிரம �ரம II இயநதிர கைமமியர்

89. டிஸ்ச்டமபரர்

90. ம்டடாரிக இயககு்பெர்

91. ெமன் எநதிரத்ற� இயககு்பெர்

92. ெறர்ப்டங்கைள் �யடாரிப்பெர்

93. டிரடாக றலன்டிரில் ்டம்பர் இயககு்பெர் (Dragline Drill Dumber Operator)

94. ெறரெடாளர்

95. அலங்கைரிபபு ்பணி செய்பெர் �ரம-I றமககைடா

96. துறளயிடும ச்படாறி முறறயடாளர்

97. கிைறு ம�டாண்டு்பெர்

98. ஓடடுநர் (என்ஜின் டிரடாக்டர், M.T. motor)

99. இயநதிரம, நிறலயடான கைல்சநடாறுககி, இழுறெ இயநதிரம, நிலசெமன் செயயும இயநதிரம, நீரடாவி ெடாறல உருறள, �ண்ணீர் 
்பமப, இயநதிரவியல் ெடாறல உருறள, இயநதிரவியல் / நீரடாவிகிமரன், நிலசெமன் செயயும இயநதிரத்து்டன் கூடிய டிரடாக்டர் 
ஆகியறெ ஓடடு்பெர்
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100. ஆடம்டடா ஓடடுநர்

101. கைனரகை ெடாகைன ஓடடுநர்

102. நீரடாவி எஞசின்/�டாங்குநது ஓடடுனர் (Loco/Truck Driver)

103. ஆடம்டடாரிக்டாககைள் ஓடடுநர்கைள் (மீட்டர் ச்படாருத்�ப்பட்டது)

104. ெடா்டறகைகைடார் ஓடடுநர்கைள் (மீட்டர்ச்படாருத்�ப்பட்டது)

105. சுற்றுலடா ்பயணி/உரிறமயடாளர் மூலம ்பணியமர்த்�ப்பட்ட ஓடடுநர்கைள்

106. ஓடடு�ல் ம்பண்டூமகைள் உ்டன் சகைடாதிகைலன் (Driving Pantooms with Boiler)

107. டிடிபி இயககு்பெர் (DTP Operator)

108. ்டம்பர் டிரடாக்டர் இயககு்பெர்

109. ெடாயப ்பட்டறறத் ச�டாழிலடாளர்கைள் (Dye House Workers)

110. ெடாயம �யடாரிப்படாளர் (Dye Maker)

111. �றலறம ெடாயமிடு்பெர்(Dyeing Master)

112. �ங்கை நறகைகைறள அசசிடு�ல் ்பணியில் ஈடு்படடுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள்

113. மின் கைமபியர் (்பட்டயப்படிபபு)

114. மின் முலடாம பூசு்பெர்

115. இயநதிர ஓடடுநர்

116. செதுககு்பெர்

117. ம�டாண்டும இயநதிர ச்படாறிஇயககுநர்

118. செளிமயற்றும இயநதிரஓடடுனர்

119. செளிமயற்றும இயநதிரமமலடாள் / மமற்்படார்றெயடாளர்

120. செளிமயற்றும இயநதிரச�டாழிலடாளர்கைள்

121. ்படாலிதீன் ச�டாழிலில் உநது ெகதியினடால் செளிமயற்றும ெடா�னத்ற� இயககு்பெர் (Extruder Operator)

122. மீஉைர் உபபுப பூசசு ஒளிப்ப்ட அசசுப ச்படாறி மற்றும �ணிப்படான்

123. ்ப்டமகைடாடடி (Ferry Driver)

124. நடார் இறழகைள் சிப்பம கைடடு�லில் ஈடு்படடுள்ளத் ச�டாழிலடாளர்கைள்

125. கைள அலுெலர்

126. முழுறமயடாககு்பெர்

127. தீயறைபபு வீரர்

128. சுரங்கைத்தில் சநருபபு மெறலயடாள் 

129. ச்படாருத்து்பெர்

130. �ள மமற்்படார்றெயடாளர்
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131. கைறெமகைடால் தூககி இயககு்பெர் (Fork lift Operator)

132. ெட்டகைம ச்படாருத்தி மற்றும ச்படாருத்து�ல் ச�டாழிலடாளி

133. ்பழப்படாகு மற்றும ்பழககூழ உற்்பத்தியடாளர்கைள்

134. குறறயடா்டற்றெற்றற ம�ர்நச�டுககும ்பணியின் மமலடாள்(Garbling Masitry)

135. மின்னியற்றி இயககு்பெர் (Generator Operator)

136. மண்ணியலடாளர்

137. கிட்டங்கிகைடாப்படாளர்

138. ச்படாற்சகைடால்லர்

139. ெமப்படுத்தும எநதிர இயககு்பெர் (Grader Operator)

140. சுறமதூககி இயககு்பெர்

141. அறரப்பெர் (ஒடடு்பலறகை்பணிகைள்)

142. ெளர்ப்பெர்கைள்

143. மனி�ெள நிர்ெடாகி

144. முடி திருத்து்பெர்

145. ெரககு ெடாகைன ஓடடு்பெர்

146. �றலறம சரடாடடி �யடாரிப்படாளர் (Head Backer)

147. மின்மனற்றி இயககு்பெர் (Hoist Operator) 

148. செடித்�லுககைடான துறளயிடு்பெர் (Hole Driller for Blasting)

149. ்பனிககூழ �யடாரித்�ல்

150. IMCE ஓடடுநர்

151. திணிப்பெர் (Imposer)

152. ஆயெடாளர்�ரம II

153. உள் அலங்கைடாரம செய்பெர்

154. ச்படாருத்துத் �்டத்தில் இயங்கைக கூடிய ெடாகைனத்ற� ஒதுககீடு செய்பெர்(issuer loco)

155. இறழச சுற்று திருகு ச்படாறி ெடா�னத்ற� இயககு்பெர் (Jack Hammer Operator) 

156. செல்லம �யடாரிப்படாளர்கைள்

157. JCB ெடாகைனத்ற� இயககு்பெர்

158. ்படாலிதீன் ச�டாழில் ஈடு்படுமெடார்

159. இறைப்படாளர் /இறைப்படாளர் (கைமபிெ்டம, கைமபிெ்டம�ரமII)

160. இளநிறல ச்படாறியடாளர்

161. ஆயெகை ச�டாழில் நுட்பவியலடாளர்
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162. கைற்டெல் ச்படாறி இயககு்பெர் /கைற்டெல் ச்படாறி ஆள் (்டர்னர்)

163. சநமபுமகைடால் இயககு்பெர்

164. நூலகைர்

165. லிமமகைடாமலடா்டர் இயககு்பெர்

166. கைமபியடாளர்

167. “சுறமமயற்றி” இயககு்பெர் (Loader Operator)

168. ச்படாருத்துத் �்டத்தில் நகைரககூடிய ெடாகைனத்ற� இயககு்பெர்

169. மெகுத் �ன்றமறய ஆயவு செய்பெர்

170. M.C. எழுத்�ர்

171. இயநதிரம சுத்�ம செயயப்பட்ட இறழ முறுககுகைள் (Machine Cleaned Fibre Twistings)

172. றகை இயநதிரம(ெகுபபு II,III,IV)

173. இயநதிரம இயககு்பெர்

174. இயநதிர ெல்லுநர்

175. இ�ழ எழுத்�ர்

176. இயநதிரங்கைள் ்பரடாமரிப்படாளர் (மின், மின் இயநதிரவியல், இயநதிரவியல் மற்றும மின்னணுவியல்)

177. மமலடாள்கைள்

178. �ங்கை கைமபி மற்றும �ங்கை இறழ �யடாரிககும ்பணியில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

179. �ங்கை முலடாம / செள்ளி முலடாம பூசிய ஆ்பரைங்கைள் �யடாரிககும ்பணியில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

180. குறியிடு்பெர் மற்றும ்படிசயடுப்பெர்கைள்

181. சகைடாத்�னடார்

182. ்படாய �யடாரிப்படாளர்

183. இயநதிர ்பணியடாளர்/ (குளிர் ெடா�னம, குளிர் ெடா�னம�ரம II)/கைமமியர் (குழடாயக கிைறு)/ இயநதிர ெல்லுநர்

184. இயநதிர ெடாறல உருறள I.C. மற்றும சிசமண்ட கைலறெ இயநதிரம மு�லியன இயககு்பெர்

185. இயநதிரம சகைடாண்டு அறுககும ச�டாழிலில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

186. கைைககு அளவு எடுப்பெர் (Meter Reader)

187. ெடானிறல ஆயெடாளர் ( (Meteorological Observer)

188. றமககைடா செடடு்பெர் �ரம – I 

189. மலெடான உருககு ்படாத்திரங்கைள் �யடாரிப்படாளர்

190. ஆறலத் ச�டாழிலடாளி

191. மின்னணு ஆறலத் ச�டாழிலடாளி

192. மமலடாள்
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193. மமலடாள் / மமலடாள் �ரமII, குளிர் ெடா�னம �ரமII, P.ெழி, கைைகசகைடுபபு, ெடாண்டரடாஸ்/ மமலடாள் (ஸ்ச்டல், குழடாய-கிைறு, 
ச�டாறலம்பசி)

194. கைலறெ இயநதிரம இயககு்பெர்

195. கைடான்கிரீட கைலறெ உட்ப்ட கைலறெ இயநதிரம இயககு்பெர்

196. ெடார்ப்பெர்

197. மமடாமனடா–கைடாஸ்்டர்

198. மமடாமனடா–ஆ்பமரட்டர்

199. மமடாமனடா கைடாஸ்்டர், மமடாமனடா ஆ்பமரட்டர், சலமனடா ஆ்பமரட்டர், அசசிடும ச�டாழிலில் ஆிஃப செட பிரிண்்டர்கைள்

200. ்பல்ெண்ை சமருகுத் �ளம சமருகூடடு்பெர்

201. அசசு ெடார்ப்பெர்(செங்கைல்,ஓடு)

202. அசசு ெடார்பபு – மமலடாள்

203. கைடாளடான் ெளர்ப்பெர்கைள்

204. ச�ன்னம ்ப�நீர் இறககு்பெர்

205. திறரப்ப்ட ச�டாழிலில் எதிர்மறற / மநர்மறற ெரி்படார்ப்பெர் (Negative/Positive Checker)

206. ெறல�ள நிர்ெடாகி (Net work)

207. செவிலியர் (டிபளமமடா)

208. ஆிஃப-செட அசசுபச்படாறி இயககு்பெர்

209. ெடாயுறெ அற்டத்து/ கைடாற்றறயற்டத்தும செயல்்படுகிற கைருவிகைறள இயககு்பெர்

210. ஒளியியல் இயநதிர ெல்லுநர் / ஒளிபுகும கைருவிகைளுககு ்படற்ட தீடடு்பெர்/சகைடாள்மு�ல் செய்பெர்

211. மற்ற ச�டாழில் நுட்ப ெல்லுநர்கைள் (டிபளமமடா)

212. ெண்ைம தீடடு்பெர் /ச�ளிபபு ெண்ைம தீடடு்பெர் 

213. கைடாகி� இயநதிரம இயககு்பெர்

214. கைடாகி� ்படிசயடுத்�ல் /ெடாயமிடு்பெர்

215. வீடடில் மநடாயடாளிறய ்பரடாமரிப்பெர் (ம்படாதிய கைல்வி �குதி அல்லது ்பயிற்சி ச்பற்றிருப்பது)

216. நற்ட்படாற�உற்டப்பெர், சுறம ஏற்று்பெர், இயககு்பெர்

217. ஒரு ந்பர் குறிபபிட்ட ச�டாழில் ெர்ககைத்தில் 5 ஆண்டுகைள் அனு்பெர் ச்பற்றுள்ளெர், ச�டாழில்துறற ்பயிற்சி நிறுெனத்தில் 
ெடான்றி�ழு்டன் கூடிய ்பயிற்சி ச்பற்று, 3 ஆண்டுகைள் அனு்பெம உற்டயெர்.

218. மருந�டாளும உ�வியடாளர்

219. புறகைப்ப்ட கைறலஞர்

220 ஊறுகைடாய மற்றும மெடாலடாதூள் உற்்பத்தியடாளர்கைள்

221. குவியல் ஓடடு�ல் இயககு்பெர்

222. குழடாய ச்படாருத்துநர்
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223. ஆறலஇயககு்பெர்

224. பூசசு மெறல செய்பெர்

225. டிரடாக்டர் / டிரில்லர் உ�வியு்டன் உழு�ல் மெறலயில் ஈடு்படும ச�டாழிலடாளர்கைள்

226. குழடாய ச்படாருத்து்பெர்

227. குழடாய ்பணி ெல்லுநர்

228. ெடாகைன ெணிகைர்கைள் கைற்டயில் முலடாம பூசு்பெர்

229. �ங்கைம மற்றும செள்ளி சமருகூட்டலில் ஈடு்படுமெடார்

230. விறெ மற்றும நீமரற்று நிறலயம இயககு்பெர்

231. இயநதிர மண்செடடி இயககு்பெர் 

232. அழுத்தி ச்படாருத்து்பெர் /ச்படாதுெடான ச்படாருத்து்பெர் / ்பருத்தி இறழ நீககி  ச்படாருத்து்பெர்

233. அசசு ச�டாழில் நுட்ப ெல்லுநர்

234. உற்்பத்தி மமற்்படார்றெயடாளர்

235. திறரப ்ப்டத் ச�டாழிலில் ்ப்டம கைடாடடும கைருவி இயககு்பெர் (Projection Operator in Motion Picture Industry)

236. கைடாகி�ககூழ இயநதிர இயககுநர் 

237. நீமரற்று குழடாய இயககு்பெர் / விறெக குழடாய ச்படாறி இயககு்பெர்

238. விறெககுழடாய ்பணியடாளர் (உ�வி)

239. சகைடாள் மு�லடாளர்

240. �ர ஆயெடாளர்

241. செப்படாற்றும அறமவு  ச்படாருத்து்பெர் (Radiator)

242. ெடாசனடாலி மற்றும ச�டாறலககைடாடசி  ்பழுது்படார்ப்பெர்

243. ெடாசனடாலி உ�வியடாளர்

244. ெடாசனடாலி ச்படாறிமுறறயடாளர்/்பழுது்படார்ப்பெர்

245. கைதிர்்ப்டப ்பதிெடாளர்

246. பிரமபுச�டாழிலடாளி

247. ்பதிவுரு கைடாப்படாளர்

248. சுத்திகைரிபபு இயநதிரம இயககு்பெர்

249. எண்சைய ஆறலகைளில் சுத்திகைரிபபு இயநதிர இயககு்பெர்

250. ஒளிவிலகைல் ச்படாறி இயககுநர்

251. ெலுவூட்டல் மற்றும ச்படாறிமுறறயடாளர் / ச்படாறிமுறறயடாளர் மற்றும குழடாய செப்பனிடு்பெர் (Reinforcement Cum-mechanic, 
Mechanic and Plumber)

252. மீள்யுறுத்துனர் (Reverter)
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253. கைற்டயடாணி செடடு்பெர் (உ�வியடாளர்)

254. ஆணியறற்பெர்/ ஆணியறற்பெர் (செடடு்பெர்)

255. ெடாறல ஆயெடாளர் �ரம II, ரயில்மெ இருபபுப்படாற� அறமப்பெர்

256. ெடாறல உருறள இயககு்பெர் �ரமII

257. கைமபிெறளப்பெர்

258. உருறளஇயககு்பெர்

259. கையிறு திரிப்பெர்

260. எண்றை பிரித்ச�டுப்பெர் (Rotary Man)

261. எண்சையஆறலகைளில் எண்றை பிரித்ச�டுப்பெர் எண்றைஅறரப்பெர் (Rotary Man, Pint Man in oil Mills)

262. விற்்பறன பிரதிநிதி

263. விற்்பறனயடாளர் 

264. மரம இறழப்பெர்

265. மரம அறுககும மனி�ன்

266. மரம அறுப்பெர்

267. குபற்ப அகைற்றும இயநதிரம இயககு்பெர்

268. திறர்பட்டறற இயககு்பெர் (Screening Plant Operator) 

269. ்படாதுகைடாபபு கைடாெலர் (ஆயு�ங்கைள் இல்லடா�) மற்றும மற்ற ெறகைகைள் மூலம எந� ச்பயரில் அ�னடால் அறழககைப்பட்டடாலும

270. முதுநிறல இயநதிர ெடிகைடடி ெல்லுநர்

271. முதுநிறல இயககு்பெர்

272. முதுநிறல  ்படாதுகைடாபபு ஆயெடாளர் / ்படாதுகைடாபபு அலுெலர்

273. அறமப்படாளர்  மற்றும இயககு்பெர்

274. கூரடாககு்பெர்/ துறளயிடு்பெர் (Sharper /Slotter)

275. மண்செடடி இயககு்பெர்

276. செள்ளி செடடு்பெர்

277. மின்தூககி (lift) ச்படாருத்தும நிறுெனத்தில் உள்ள ்பயிற்சி ச்பற்ற ச�டாழிலடாளர்

278. ்பயிற்சிச்பற்ற ச�டாழிலடாளி

279. துளிர்த்�ர், ஒடடு�ல், புல்செளி �யடாரித்�ல், ம�டாட்டம ெடிெறமபபு, செயற்றகை மகைரந�ச மெர்கறகை ம்படான்ற மற்ற திறறமயடான 
ச�டாழிலடாளர்கைள் ( Budding, grafting, preparation of lawn, Garden designing, artificial pollination such other 
skilled workers)

280. கைடாகி�த் ச�டாழிலில் ஈடு்படடுள்ள சகைடால்லர்

281. ்பற்ற றெப்பெர்

282. கைறரப்படான் பிரித்ச�டுககும  ஆறல இயககு்பெர் 
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283. திறரப்ப்டத் ச�டாழிலில் ஈடு்படும ஒலிதுறற ச�டாழிலடாளர்கைள்

284. ச�ளிபபு ெண்ைம தீடடு்பெர் (Spray Painter)

285. ச�ளிப்பெர் (Sprayer - Ashalt)

286. ச�ளிப்பெர்

287. ச�ளிப்பெர் அல்லது  கைலப்பெர் (ெடாறல மமற்்பரபபு/ஒடடு�ல் ஆறல இயககு்பெர்) (Sprayman or Mixture man (Road 
surfacing / Patching Plant Operator)

288. நிறலயிலுள்ள மற்றும ெடாறல உருறள சகைடாதிகைலன் உ�வியடாளர் (Static and Road Roller Boiler Attendant)

289. நிறலயிலுள்ள இயநதிரம உ�வியடாளர்

290. சுறமமயற்றும மமற்்படார்றெயடாளர் (loading foreman)

291. குற்டயில் ற�த்�ல் மற்றும செடடும ச�டாழிலில் ஈடு்படுமெடார்

292. கைல்செடிப்படாளர்

293. கைல்உளியடாளர்

294. கைல்சநடாறுககி இயககு்பெர்

295. கைல் செடடு்பெர் 

296. ்பண்்டகை எழுத்�ர்

297. ்பண்்டகை எழுத்�ர் (கைல்லூரியில் மெர �குதி ச்பற்றெர்/ ச்பறடா�ெர்)

298. ்பண்்டகை கைடாப்படாளர்

299. கைறலப்பட்டறற கைறலஞர்

300 கைறலப்பட்டறற  உ�வியடாளர்/ஆயெகை உ�வியடாளர்/ஒளி கைடாடடு்பெர்

301. கைறலப்பட்டறற றகையடாள் /புத்�கை ஏடு கைடடு்பெர்/கைட்டறமப்படாளர்

302. றகைபச்படடி / ம�டால் �விர அறனத்து ெறகையடான ற்பகைள் மற்றும ்பைபற்ப செய்பெர்

303. மமற்்படார்றெயடாளர்

304. தீயறைபபு மமற்்படார்றெயடாளர்

305. இயநதிர மமற்்படார்றெயடாளர்

306. மமற்்பரபபு மமற்்படார்றெயடாளர்

307. நிலமளபம்படார் (மண்)/ நிலமளபம்படார்(உ�வியடாளர்)

308. இனிபபு மற்றும சுறெயடான ்பண்்டங்கைள் �யடாரிப்படாளர்

309. ற�யல்கைடாரர் (செடடு�ல் மற்றும ற�யல்)

310. Tally எழுத்�ர்

311. �டார் ஊற்று்பெர்

312. ம�நீர் �யடாரிப்படாளர் (ம�யிறல ச�டாழிற்ெடாறலயில்)
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313. ச�டாழில்நுட்ப ஆமலடாெகைர்

314. ச�டாழில்நுட்ப  ரீதியடாகை �குதி ச்பற்றது அழுத்தி உ�வியடாளர் /அழுத்தி துறளயிடு்பெர் / அழுத்திஓடடுநர் / அழுத்தி 
இயககு்பெர்

315. ச�டாழில்நுட்ப ெல்லுநர்

316. இறெ கைருவிகைள் கைற்டயில் ச�டாழில் நுட்ப  ெல்லுநர்

317. ச�டாழில்நுட்பவியலடாளர்

318. கைடாெடாளர்

319. ஓடு ்பதிககும ச�டாழிலடாளி

320. ஓடு செய்பெர்

321. மரமஅறுப்பெர்/மர மமஸ்திரி (Timber Man / Timber Mistry)

322. மநரம கைடாப்படாளர்(�்டகைளம)

323. �கைரம செய்பெர்

324. துறள மூடு்பெர் (Tinker)

325. �கைரக சகைடால்லர்

326. கைருவி கைடாப்படாளர்

327. ்படிசயடுப்பெர்  (Tracer)

328. இழுறெ இயநதிர ஓடடுனர்

329. இயககு்பெர் (டிரடாக்டர், அதிர்வி, எற்ட ச�டாகுப்பெர், ரயில்மெ கைடாெலர்கைள் ,்பழுது்படார்ப்பெர் (மின்கைலம)

330. ெர்த்�கைர்

331. இழுறெயடாளர்

332. ்படிசயடுப்பெர்

333. சமடாழிச்பயர்ப்படாளர்

334. டிரடான்ஸ்பிமரயர் (Transprayer)

335. மரம ஏறும மற்றும ம�ங்கைடாய ்பறித்�ல் ச�டாழிலடாளர்கைள்

336. �ட்டசெர் மற்றும இ�ர ெறகைறயச மெர்ந� ச�டாழிலடாளர்கைள், ்பயிற்சி ச்பற்ற �ன்றமயுற்டய மெறு ச்பயரடால் ெழங்கைப்படும 
்பணிகைள்

337. உரிளிப்படற்ட ெலுவூடடு்பெர் (Tyre Vulcaniser)

338. உரிளி்படற்டயடாளர் (Tyremen)

339. சமத்ற� செய்பெர்

340. சமருமகைற்று்பெர் (Varnisher)

341. ெடாகைனம ஓடடுனர்

342. சமன்்பலறகை இயநதிர இயககி (Veneering Machine Operator)
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343. சமன்்பலறகை அழுத்து்பெர் (ஒடடு ்பலறகை) (Veneering Pressing (Plywood))

344. கைடாசைடாளி ்பதிப்படாசிரியர் 

345. ஒளிப ்பதிெடாளர்

346. ச�டாழிற்கைல்வி ்பயிற்சி ்பயிற்றுவிப்படாளர் /ஆசிரியர்

347.  ்பற்ற றெப்பெர்

348. கைடிகைடாரம ்பழுது்படார்ப்பெர்

349. நீர் சுத்திகைரிபபு நிறலயம இயககு்பெர்

350. சநெெடாளர்

351. எற்ட மமற்டஇயககு்பெர்

352. எற்டயிடு்பெர் 

353. உமலடாகைத்ற�ப ்பற்றறெப்பெர் 

354. உமலடாகைத்ற�ப ்பற்றறெப்பெர் (எரிெடாயு)

355. கிைற்றில் ெண்்டல் மண் அகைற்று்பெர் (Well Diver for removing silt)

356. கிைறு ம�டாண்டு்பெர் 

357. ெககைரமசுறம இயககு்பெர்

358. வில்மலடா ஓடடுநர் (Willow Driver)

359. திருகு இயநதிர இயககு்பெர்

360. கைமபியில்லடாத் �நதி இயககு்பெர்

361. மின்கைமபியடாளர் 

362. கைம்பளி கைம்பளம சநெவு ச�டாழிலடாளர்கைள்

363. மரம செதுககு்பெர்

364. மரம இறழப்பெர்

365. மரத்�டால் அல்லது கைல்லடால் சிப்பமிடு்பெர்

366. மூககுப ச்படாடி �யடாரித்�ல் ச�டாழில் ச�டா்டர்்படான அறனத்து ்பணிகைளில் உ்டல் ரீதியடாகை ஈடு்படுமெடார்

367. ஜவுளி ஆறலகைளில் மெறல செயமெடார்

368. செள்ளி சுத்�கைரிபபு / செள்ளி ஆ்பரைம �யடாரிபபில் ஈடு்படடுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள் 

369. ்பணிமறன ஓடடுனர்

370. ்பணிமறன கைருவி கைடாப்படாளர்

371. கைப்பல் கைடடுமி்ட கைண்கைடாணிப்படாளர்

372. ெர்ம�டாசி ச�டாழிலடாளி (Zardosi Worker)

373. ்பயிற்சி ச்பற்ற மற்றெறகை ச�டாழிலில் ஈடு்படுமெடார்
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ெ. 
எண்.

IV. உயர்திறன் ச்பற்றெர்கைள்

1. உ�வி கைைககு மமலடாளர்

2. நிர்ெடாகைமமலடாளர்

3. நிர்ெடாகை அலுெலர்

4. மருநது உற்்பத்தித் துறறயில்  ஆயெடாளர்

5. மின்ன்னகைம சுற்று்பெர் �ரம - I (Armature Winder Grade I)

6. செயற்றகையடாளர் ெறகை – I

7. உ�வி கைைககு மமலடாளர்

8. உ�வி நிதி மமலடாளர்

9. உயிர் மெதியியலடாளர்

10. சகைடால்லர் ெறகை – I

11. சகைடாதிகைலன் ்பணியடாளர் �ரம I

12. செங்கைல் அடுககு்பெர் ெறகை- I

13. மகைபிள் இறைப்படாளர் �ரம I

14. அடற்ட அறுப்பெர், ெடிெறமப்படாளர்

15. �செர் ெறகை -I/�செர்�ரம-I

16. செமலடாச்டகஸ் அறுப்பெர் மற்றும  அலங்கைரிப்பெர் (Celotex Cutter and Decorator)

17. ச்படாறுப்படாளர்ெறகை-I (Chargeman Class I)

18. ெடார்்பர்/ஸ்சலட்டர்�ரம-I (Charper  / Sletter Grade I)

19. ெரி்படார்ப்பெர், லடாரி ஓடடுநர் �ரம-I

20 �றலறமக கைைககைடாளர்

21. �றலறம ஆயெடாளர்

22. �றலறம சகைடாதிகைலன் இயககு்பெர்

23. �றலறம கைடாெடாளர்

24. �றலறம மெதியியலடாளர்/�ரமகைடடுப்படாடடு ஆயெடாளர்

25. �றலறம இயககு்பெர்

26. �றலறம மருந�டாளுனர்

27. கிளடாமபசஷெல் �ரமI (Clamp Shell Grade – I)

28. அமுககு்பெர் �ரம I/ அழுத்து்பெர்

29 ஒருங்கிறைப்படாளர்
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30 ்பளுதூககும இயநதிரம இயககு்பெர் (Crane)

31. றெரம அறுப்பெர்

32. டீெல் விறெபச்படாறி இயககு்பெர்�ரம-I

33. உைவியல் நிபுைர்

34. ம்டடாெர்�ரம-I (Dozer Grade – I)

35. இழுறெக கையிறு இயககு்பெர் �ரம  I (Dragline Operator Grade I)

36. ஜடாக சுத்தியல் �ரம I நீங்கைலடாகை பிற  துறளயிடும எநதிரங்கைறள இயககு்பெர் �ரம - I (Drill Operator other than 
Jack Hammer Grade I)

37. சகைடாடடு்பெர் �ரம-I (Dumper Grade- I)

38. ஆசிரியர்/முதுநிறல எழுத்துபிறழ ெரி்படார்ப்பெர்

39. மின்ெடார மமற்்படார்றெயடாளர்

40. திறன் ெடான்றி�ழ ச்பற்ற மின்ெடாரம மமற்்படார்றெயடாளர்

41. மின்  கைமமியர் �ரம-I

42. ச்படாறியடாளர்

43. அகைழடாயவுப  ்பணியடாளர் �ரம-I

44. தீயறைபபு மமற்்படார்றெயடாளர் / �றலெர்

45. ச்படாருத்துநர் �ரம-I (foreman)

46. மு�லடாள் �ரம-I

47. கைறெகமகைடால் தூககி இயககு்பெர் �ரம-I (Fork Lift Opertator  Grade -I)

48. �ரம பிரிப்பெர் �ரம-I (Grader Grade-I)

49. ெறர்ப்ட ெடிெறமப்படாளர் (Graphic designer)

50 அறரப்பெர் (கைருவி)�ரம-I

51. �றலறம அடுமறனயடாளர்

52. �றலறம ெறமயல்கைடாரர்

53. �றலறம மின் கைமமியர்

54. �றலறம ச்படாறி முறறயடாளர்

55. �றலறம மமலடாள் (Head Mistry)

56. கைண்கைடாணிபபு ச்படாறுப்படாளர் (Incharge of Watch and Ward)

57. ஆயெகைம ச�டாழில்நுட்ப ெல்லுநர் (்பட்ட�டாரி)

58. நூலகைர் (முதுநிறலப்பட்டம)/முதுநிறலநூலகைர்

59. கைமபியடாளர் / மின் ்படாற�யடாளர் �ரம I
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60 இயநதிரக கைருவி ச்படாறிமுறறயடாளர் �ரம I

61. மமலடாளர்

62. சகைடாத்�னடார் �ரம I

63. மடாஸ்டரிககைர் ச்படாறி முறறயடாளர் (Mast Rigger Mechanic) / கைமபி கையிற்றறமவு ஒழுங்கு செய்பெர்

64. இயநதிரக கைமமியர் ெர்ககைமI/ இயநதிரக கைமமியர் (டீெல்)- �ரமI/ ெடாறலஉருறள-�ரம I,ச்படாறிமுறறயடாளர்/குளிர்ெடா�ன 
ச்படாறிமுறறயடாளர் �ரம I (Mechanic Class I / Mechanic (Diesel) – Grade I / Road Roller – Grade I, Mechanic 
/ Air Condition Mechanic Grade I)

65. மருநது உற்்பத்தி அல்லது ெநற�ப்படுத்து�ல் அலகுகைள் / விநிமயடாகை அலகுகைளில் உள்ள மருநது மற்றும விற்்பறன 
பிரதிநிதிகைள் (Medical and sales Representatives in Pharmaceutical Manufacturing or marketing Units / 
Distribution units)

66. நுண்ணுயிரியலடாளர்

67. சுரங்கை மமற்்படார்றெயடாளர்

68. செவிலியர் (்பட்டம ச்பற்றெர்)

69. இயககு்பெர் (கைலறெ இயநதிரம �ரம-I, விறெ மிககை மண்செடடி & நிலசெமன் ச்படாறி) (Operator (Batching Plant 
Grade I, Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)

70. இ�ர ச�டாழில்நுட்ப  ெல்லுநர்கைள் (ச்படாறியியல்்பட்டம)

71. மமற்்படார்றெயடாளர் (முதுநிறலெர் மற்றும இளநிறல)

72. ெர்ைம தீடடு்பெர்/ெர்ைம ச�ளிப்பெர் �ரம-I,ெறகை I, பூசசுமெறல செய்பெர் ெறகை I (Painter (Grade I, Class I, 
Spray, Plasterer (Mason) Class.

73. ெறரயுறு �யடாரிப்படாளர் (Pattern Maker)

74. �ங்கை நறகைகைளில் பிரத்மயகைமடாகை ெடிெறமககைப்பட்ட றகைவிறன ஆ்பரைங்கைறள �யடாரிப்பதில் ஈடு்படடுள்ள ந்பர்கைள்

75. மருந�டாளுனர் / மெதியியலடாளர் (்பட்டம ச்பற்றெர்கைள்)

76. இயன்முறற மருத்துெர்

77. நிலத்தூண் ஓடடுநர் �ரம ெறகை-I

78. குழடாய ்பணியடாளர் ெறகை-I (�றலறம)

79. ஆறல மு�லடாளர்

80. உற்்பத்தி ச்படாறுப்படாளர் (Plant foreman)

81. உற்்பத்தி மமலடாளர்

82. கைணிபச்படாறியியலடாளர் / சமன்ச்படாருள் ச்படாறியடாளர் / ெரி்படார்ப்பெர் (Programmer / Software Enginneer / Proofer)

83. திட்டத் �றலெர்

84. சகைடாள்மு�ல் அலுெலர்

85. �ரப ்பரிமெடா�கைர்

86. கைதிர்ப்ப்டப ்பதிெடாளர்

87. ரிககைர் �ரம-I (Rigger Grade-I)/ கையிற்றறமவு ஒழுங்கு செய்பெர்
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88. ெடாறல ஆயெடாளர் �ரம-I 

89. ெடாறல உருறள �ரம -I(Roade Roller Grade I)

90 ்படாதுகைடாபபு அலுெலர் 

91. சமடாத்� விற்்பறன அல்லது விநிமயடாகைஸ்�ர் அலகுகைளில் மருநது விற்்பறனயடாளர்

92. ்பரிமெடா�றன ஆறல இயககு்பெர் �ரமI (Screenging Plant Operator grade I)

93. பிரிவு �றலெர்

94. ்படாதுகைடாபபு கைடாெலர்(ஆயு�த்து்டன்)

95. முதுநிறல கைைககைடாளர்

96. முதுநிறல, குளிர்ெடா�ன (அல்லது) குளிரூடடி ச்படாறி முறறயடாளர்

97. முதுநிறல ்பகுப்படாயெர்

98. முதுநிறலஆமலடாெகைர்/முதுநிறலநிர்ெடாகி

99. முதுநிறல ச்படாருத்து்பெர்

100 முதுநிறல மு�லடாளர்

101. முதுநிறல மண்ணியலடாளர்/ புவித்�றரத் ம�டாற்றவியலடாளர்

102. முதுநிறல சகைடாத்�னடார்

103. முதுநிறல மமலடாள் (Senior Mistry)

104. முதுநிறல குழடாய ச்படாருத்து்பெர்

105. முதுநிறல சமன்ச்படாருள் ச்படாறியடாளர்

106. முதுநிறல சுருகசகைழுத்து �ட்டசெர்

107. முதுநிறல நிலமளப்பெர்

108. மண்செடடி மற்றும இழுத்�ல் இயககு்பெர் �ரம-I (Shovel and Dragline Operator Grade I)

109. 7 ஆண்டுகைள் ்பணி அனு்பெம உள்ள சுருகசகைழுத்து �ட்டசெர்

110. கைண்கைடாணிப்படாளர் / �றலறம எழுத்�ர்

111. அறமபபு்பகுப்படாளர் (System Analyist)

112. குழுமமலடாளர் / நிதிநிபுைர் / உ�வித் திட்டம மமலடாளர்

113. ச�டாழில் நுட்ப �றலெர்

114. ச�டாழில் நுட்ப மமலடாளர் (மெதியியல்/இயநதிரவியல்/மின்ெடாரம/கைடடுமடானம/கைருவியியல்)

115. ச�டாழில் நுட்ப மமற்்படார்றெயடாளர்

116. ஓடு ்பதிப்பெர் ெறகை I

117. �கைரக சகைடால்லர்  �ரம I மற்றும ெறகை- I

118. ெர்த்�கைப ்பணியடாளர் ெறகை I (Tradesman Class I)
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119. ச்படாதியுறற  செய்பெர் (Upholstery Maker)

120 உமலடாகைங்கைள் ்பற்ற றெப்பெர் (ெடாயு) ெறகை I / உமலடாகைங்கைள் ்பற்ற றெப்பெர் மற்றும ச்படாருத்து்பெர் மற்றும குளிர்ெடா�ன 
ச்படாறிமுறறயடாளர் �ரம-I (Welder (Gas) Class I / Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic Grade I)

121. கைமபியடாளர் �ரம I, ெறகை I

122. ்பணிமறன மமற்்படார்றெயடாளர்/ஒன்றிறைககும மமற்்படார்றெயடாளர்

123. மெறு எந� ச்பயரடாலும அறழககைப்படும உயர்திறன் உற்டய பிற ்பணிகைள் செய்பெர்கைள்

 

 ஆர். கிர்மலடாஷ் குமடார்,
 அரசுச செயலடாளர்.

�மிழநடாடு அரசி�ழ சிறபபு செளியீடு எண் 215, நடாள் 11 ஏபரல் 22-ல் ஆங்கிலத்தில் செளியடான அறிவிகறகையின் �மிழ 
அறிவிகறகை

2022ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் (�மிழ நடாடு) விதிகைள், 

[அரெடாறை நிறல எண். 37, ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற (எச2), 11.04.2022, ்பங்குனி 28, பிலெ, 
திருெள்ளுெர் ஆண்டு 2053]

(கைடி� எண் 7235/எச2/2022-5, நடாள் 7-9-2022)

No.SRO A-8(b)/2022 

2020ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபற்பச மெர்ந� (மத்திய ெட்டம 35/2020) 99 பிரிவு மற்றும 1897ஆம ஆண்டு 
ச்படாது கூறுகைள் ெட்டத்ற�ச மெர்ந� (மத்திய ெட்டம 10/1897) 24-ஆம பிரிவு ஆகியெற்றில் ெழங்கைப்படடுள்ள அதிகைடாரங்கைறளக 
சகைடாண்டும, பின்ெருெனெற்றற அ�டாெது, 

(i) 1927ஆம ஆண்டு �மிழநடாடு ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் ஒழுங்குமுறற விதிகைள்;

(ii) 1947ஆம ஆண்டு �மிழநடாடு ச�டாழிலகை ்பணிகைள் (நிறலயடாறைகைள்) விதிகைள்; 

(iii) 1958ஆம ஆண்டு �மிழநடாடு ச�டாழில் �கைரடாறுகைள் விதிகைள், 

ஆகியெற்றற இரத்து செயதுவிடடு, அ�ற்குப ்பதிலடாகைவும அவெடாறு இரத்து செயெ�ற்கு முன்னர் மமற்சகைடாள்ளப்பட்ட அல்லது 
மமற்சகைடாள்ளப்படுெதிலிருநது விடடுவி்டப்பட்டறெ நீங்கைலடாகை, �மிழநடாடு அரசு செயயக கைருதியுள்ள பின்ெரும ெறரவு விதிகைள், இ�னடால் 
்படாதிககைப்ப்டககூடிய அறனத்து ந்பர்கைளின் �கைெலுககைடாகை, மமற்செடான்ன 99ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1)-உடபிரிவில் மகைடாரியுள்ளெடாறடாகை, 
இ�னடால் அறிவிகறகையி்டப்படுகிறது. இந� அறிவிகறகை செளியி்டப்படடுள்ள தமிழ்ோடு அரசிதழின் நகைல்கைள் ச்படாதுமககைளுககு 
கிற்டககைபச்பற்ற நடாளிலிருநது நடாற்்பத்ற�நது நடாடகைள் முடிெற்டந�ப பின்னர், மமற்செடான்ன ெறரவு அறிவிகறகை ்பரிசீலறனககு 
எடுத்துக சகைடாள்ளப்படும என இ�னடால் அறிவிககைப்படுகிறது. 

மறுபபுறரகைள் அல்லது கைருத்துறரகைள் எறெமயனுமிருபபின், அெற்றற சென்றன - 600 006, டி.எம.எஸ். ெளடாகைத்திலுள்ள 
ச�டாழிலடாளர் ஆறையர் ெடாயிலடாகை அரசுச செயலடாளர், ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற, �றலறமச செயலகைம, 
சென்றன - 600 009 என்ற முகைெரிககு அல்லது com.tnlabour@nic.in <mailto:com.tnlabour@nic.in> என்ற மின்னஞெல் 
முகைெரிககு அனுப்பப்ப்டலடாம. அவெடாறு அனுப்பப்படும மறுபபுறரகைள் அல்லது கைருத்துறரகைள் பின்ெரும விெரங்கைறள சநடும்பத்திகைளில் 
அறமயபச்பற்ற முறறயடான ்படிெத்தில் (i) ந்பர் அல்லது அறமபபுகைளின் ச்பயர் மற்றும முகைெரி, (ii) திருத்தியறமககை கைரு�ப்பட்ட விதி 
அல்லது துறைவிதி குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும மற்றும (iii) மடாற்றியறமககை கைரு�ப்படடுள்ள திருத்�ப்பட்ட விதி அல்லது துறைவிதிகைள் 
மற்றும அ�ற்கைடான கைடாரைங்கைறளயும குறிபபிடடு அனுப்ப மெண்டும.

மமற்செடான்ன ெறரவு அறிவிகறகை குறித்� மநர்வில், மமற்குறிபபிட்ட கைடாலகசகைடு முடிெற்டெ�ற்கு முன்னர் யடாச�டாரு ந்பரி்டமிருநது 
அல்லது அறமபபி்டமிருநது ச்பறப்படும மறுபபுறரகைள் அல்லது கைருத்துறரகைறள �மிழநடாடு அரெடால் ்பரிசீலிககைப்படும.

2022ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் (�மிழ நடாடு) விதிகைள்

அத்தியடாயம - I

ச�டா்டககைம

1. குறுந�றலபபு, ்பயன்்படாடு மற்றும ச�டா்டககைம:-

(i) இந� விதிகைள், 2022ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் (�மிழ நடாடு) விதிகைள் என்றறழககைப்படும.

(ii) இறெ �மிழநடாடு மடாநிலம முழுறமககும ச்படாருநதும,

(iii) இந� விதிகைள், �மிழநடாடு அரசு அரசி�ழில் செளியி்டப்பட்ட நடாளுககு பின்னர் செயலுககு ெரும.
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2. ச்படாருள் விளககைங்கைள் :- (1) இந� விதிகைளில் ெந�ர்ப்பம மெறுச்படாருள் குறித்�டாலன்றி, மற்ற்படி கீழககைண்்டறெகைள் �டான் 
ெறரயறறகைள் ஆகும.

(a) “ெட்டத் ச�டாகுபபு” என்்பது 2020ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபு (மத்திய ெட்டம 35/2020) எனப 
ச்படாருள்்படும.

(b) “்படிெம” என்்பது இந� விதிகைளில் இறைககைப்பட்ட ்படிெம என ச்படாருள்்படும.

(c) “அரசு” என்்பது �மிழநடாடு அரசு எனப ச்படாருள்்படும.

(d) “பிரிவு” என்்பது ெட்டத்ச�டாகுபபின் பிரிவு எனப ச்படாருள்்படும.

(e) “மின்னணு முறறயில்” என்்பது மின்னஞெல் ெடாயிலடாகை அனுப்பப்படும அல்லது அ�ற்சகைன ெடிெறமககைப்பட்ட ெறல�ளத்தில் 
்பதிமெற்றம செயயப்படும யடாச�டாரு �கைெல் அல்லது ெட்டத் ச�டாகுபபு மநடாககைங்கைளுககைடாகை யடாச�டாரு முறறயில் மின்னணு முறறயில் 
ச�டாறகை செலுத்து�ல் எனப ச்படாருள்்படும.

(2) இந� விதிகைளில் ச்படாருள் விளககைத்தில் அளிககைப்ப்டடாமல் ்பயன்்படுத்�ப்படடு ஆனடால் ெட்டத்ச�டாகுபபில் ச்படாருள் விளககைம 
அளிககைப்படடுள்ள செடாற்கைளும செடாற்சறடா்டர்கைளும, இசெட்டத் ச�டாகுபபில் அெற்றிற்கு ெறரயறுககைப்பட்ட அம� ச்படாருள் விளககைத்ற� 
சகைடாண்டிருககும .

3. 2-ஆம பிரிவின் ்பகுதி (zi)-ன் கீழ தீர்வுககைடான எழுத்துபபூர்ெமடான உ்டன்்படிகறகை. மெறலயளிப்பெருககும, ச�டாழிலடாளருககுமிற்டமய 
மமற்சகைடாள்ளப்பட்ட உ்டன்்படிகறகை, ்படிெம-I-ல் குறிபபி்டப்படடு உ்டன்்படிகறகையில் இரு�ரபபினர்கைளடால் றகைசயடாப்பமி்டப்படடு அ�ன் 
நகைல் ஒன்று ெம்பந�ப்பட்ட ெமரெ அலுெலருககு அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.

அத்தியடாயம II

இரு�ரபபு மன்றங்கைள்

4. 3-ஆம பிரிவின் கீழ ்பணிககுழு அறமத்�ல் :- (1) ெட்டத்ச�டாகுபபின் 3-ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1)-உடபிரிவின் கீழ, 
ஆறை ெழங்கைப்பட்ட ஒவசெடாரு மெறலயளிப்பெரும, இ�ன்பின்னர் ெறகை செயயப்பட்ட முறறயில் ்பணிககுழு ஒன்றற உ்டனடியடாகை 
அறமககை ந்டெடிகறகை எடுககை மெண்டும.

(2) நிறுெனத்தின் பிரிவுகைளில், இயநதிரப ்பகுதிகைள் அல்லது துறறகைளில் ்பணிபுரிகின்ற ்பல்மெறு ெறகைப்படாடுகைறள, குழுககைறள 
மற்றும ெறகைகைறள மெர்ந� ச�டாழிலடாளர்கைள் அறனெருககும பிரதிநிதித்துெம ெழங்கும ெறகையில் ்பணிககுழுவின் உறுபபினர்கைளின் 
எண்ணிகறகை நிர்ையிககைப்ப்ட மெண்டும.

மமலும, ்பணிககுழுவின் சமடாத்� உறுபபினர்கைள் இரு்பது ம்பருககு மிகைடாமல் இருககை மெண்டும;

ஆனடால், ்பணிககுழுவின் ச�டாழிலடாளர்கைள் �ரபபு பிரதிநிதிகைளின் எண்ணிகறகை மெறலயளிப்பெரின் பிரதிநிதிகைளின் எண்ணிகறகைககு 
குறறெடாகை இருத்�ல் கூ்டடாது. 

மமலும, ்பணிககுழுவில் ச்பண் ச�டாழிலடாளர்கைளுககு ம்படாதிய பிரதிநிதித்துெம ெழங்கைப்ப்ட மெண்டும.

(3) இந� விதியின் விதிககூறுகைளுககுட்படடு (Provisions under this Rules), ்பணிககுழுவிலுள்ள மெறலயளிப்பெரின் 
பிரதிநிதிகைள், மெறலயளிப்பெரடால் நியமிககைப்படடு, ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் செயல்்படாடடு்டன் இறைநது செயல்்படுகின்ற அல்லது 
மநரடி ச�டா்டர்பில் இருககும அலுெலர்கைளடாகை இருப்பர்.,-.

4(a) ச�டாழிலகை நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும ச�டாழிலடாளர்கைள் ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கை உறுபபினர்கைளடாகை இருககும மநர்வில், 
மெறலயளிப்பெர் அத்ச�டாழிற்ெங்கைத்தி்டம எழுத்துபூர்ெமடாகை அெரி்டம பின்ெருெனெற்றற ச�ரிவிககுமடாறு மகைடாரலடாம. அறெயடாென.-

(i) அத்ச�டாழிற்ெங்கைத்தில் எத்�றன ச�டாழிலடாளர்கைள் உறுபபினர்கைளடாகை உள்ளனர்; மற்றும

(ii) அந� ச�டாழில் நிறுெனத்தில், பிரிவுகைள், இயநதிரப ்பகுதிகைள் அல்லது துறறகைளுககிற்டமய உறுபபினர்கைள் எண்ணிகறகை 
எவெளவு ?

(b) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைங்கைத்�டால் ்பகுதி(a)-இன் கீழ மெறல அளிப்பெருககு அளிககைப்பட்ட �கைெல் �ெறடானது என அெர் 
கைருதினடால், அதுகுறித்து ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு அெர் ச�ரிவித்� பின்னர், இவவிெகைடாரத்ற� அதிகைடாரெரமச்பல்றலககுட்பட்ட 
ெமரெ அலுெலரி்டம மெறலயளிப்பெர் முறறயி்டலடாம. ெமரெ அலுெலர் ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினர்கைறள விெடாரறை செய�ப பின்னர், 
இந� விெகைடாரம குறித்து முடிசெடுப்படார்; அெரின் முடிவு இறுதியடான�டாகும.

(5) துறைவிதி (4)-இன் கீழ மகைடாரப்பட்ட �கைெல் ச்பற்ற�ன் ம்பரில், மெறலயளிப்பெர், ்பணிககுழுவிற்கு ச�டாழிலடாளர் பிரதிநிதிகைறள 
ச�ரிவு செயெ�ற்கு பின்ெருமடாறு ெறகை செயெடார்:-

(a) ்பதிவுச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம அெர்கைளின் பிரதிநிதிகைறள அெர்கைளின் உறுபபினர்கைளின் விகி�டாசெடார அடிப்பற்டயில் 
்பணிககுழுவின் உறுபபினர்கைளடாகை ம�ர்நச�டுககைலடாம., அல்லது

(b) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம எதுவும இல்றலசயனில், ்பணிககுழுவிற்கைடான பிரதிநிதிகைறள, ச�டாழிலடாளர்கைள் 
அெர்கைளுககிற்டமய ம�ர்நச�டுககைலடாம.
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(6) (a) ்பணிககுழுவின் அலுெலகை ச்படாறுப்படாளர்கைளில் �றலெர், துறைத்�றலெர், செயலடாளர் மற்றும இறை செயலடாளர் 
இருககை மெண்டும. செயலடாளரும இறைச செயலடாளரும ஒவமெடாரடாண்டும ம�ர்நச�டுககைப்படுெர்.

(b) ்பணிககுழுவின், மெறலயளிப்பெரின் பிரதிநிதிகைளிலிருநது மெறலயளிப்பெரடால், �றலெர் நியமனம செயயப்ப்ட மெண்டும. 
அெர், முடிந�ெறரயில் அத்ச�டாழில் நிறுெனத்தின் �றலெரடாகை இருத்�ல் அெசியம.

(c) ச�டாழிலடாளர்கைளின் ெடார்பில் அெர்கைளிலிருநது ்பணிககுழுவின் உறுபபினர்கைளடால் துறைத்�றலெர் ம�ர்நச�டுககைப்படுெடார்.

ஆனடால், துறைத் �றலெறர ம�ர்நச�டுப்பதில், ெடாககுகைளின் எண்ணிகறகை ெமமடாகை இருககும மநர்வில், குலுககைல் 
முறறயில் முடிவு செயயப்படும.

(d) ்பணிககுழு, செயலடாளர் மற்றும இறைச செயலடாளறரயும ம�ர்நச�டுககை மெண்டும.

ஆனடால், மெறலயளிப்பெரின் பிரதிநிதிகைளிலிருநது செயலடாளர் ம�ர்நச�டுககைப்படும மநர்வில், இறைச செயலடாளர் ச�டாழிலடாளர்கைளின் 
பிரதிநிதிகைளிலிருநது ம�ர்நச�டுககைப்ப்ட மெண்டும அல்லது எதிர்மடாறடாகை இருககை மெண்டும.

மமலும, மநர்விற்மகைற்்ப, மெறலயளிப்பெர்கைள் அல்லது ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதிகைள், செயலடாளர் அல்லது இறைச செயலடாளர் 
்ப�விறய ச�டா்டர்சசியடாகை இரண்டு ஆண்டுகைளுககு ெகிககைககூ்டடாது.

இருபபினும, மெறலயளிப்பெர்கைளின் பிரதிநிதிகைள், மநர்விற்மகைற்்ப, செயலடாளர் மற்றும இறைச செயலடாளர் ம�ர்�லில், 
ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதிகைளிலிருநது, ்பங்குச்பறக கூ்டடாது. ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதிகைள் மடடுமம அத்�றகைய ம�ர்�லில் 
ெடாககைளிககை �குதியுள்ளெர்கைளடாெர்.

(e) யடாச�டாரு ம�ர்�லில், (d) ்பகுதியின் கீழ ெடாககுகைள் ெமமடாகை இருககும நிகைழவில், குலுககைல் முறற ெடாயிலடாகை அது குறித்து 
முடிவு செயயப்படும.

7(a) �ற்கைடாலிகை கைடாலிப்பணியி்டத்ற� நிரபபுெ�ற்கு ம�ர்நச�டுககைப்பட்ட உறுபபினர் �விர ்பணிககுழுவின் பிரதிநிதிகைளின் 
்ப�விககைடாலம இரண்டு ஆண்டுகைளடாகும.

(b) �ற்கைடாலிகை கைடாலிப்பணியி்டத்ற� நிரபபுெ�ற்கு ம�ர்நச�டுககைப்பட்ட உறுபபினர் ஒருெர், இ�ற்கு முன் உறுபபினரடாகை இருந�ெரின் 
முடிெற்டயடா� ்பணிககைடாலம ெறரயில் ்ப�வி ெகிப்படார், மற்றும

(c) ்பணிககுழுவின் அனுமதியின்றி ச�டா்டர்நது மூன்று கூட்டங்கைளுககு ெருறகை புரியடாமல் இருந�டால், அந� குழுவின் உறுபபினரடாகை 
இருப்பதிலிருநது அெர் அற்றுபம்படாெடார்.

(8) 7-ஆம துறைவிதியின் (c) ்பகுதியின் கீழ ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதி உறுபபினரடாகை இருப்பதிலிருநது அற்றுபம்படாெடாரடாயின் 
அல்லது அெர் நிறுெனத்தில் ்பணிபுரிெதிலிருநது அற்று ம்படாயினும அல்லது அெர் ்ப�வி விலகினடாலும, இறநதிருந�டாலும, அல்லது 
பிற கைடாரைங்கைளுககைடான மநர்வில், அெருககு பின்னர் அந� ்ப�விககு ம�ர்நச�டுககைப்படு்பெர், ஏற்கைனமெ இருந�ெர் எந�ப 
பிரிவிலிருநது ம�ர்நச�டுககைப்படடிருந�டாமரடா அம� பிரிவிலிருநது இந� விதியின் விதித்துறறகைளுககிைங்கை ம�ர்நச�டுககைப்படுெடார்.

(9) ச�டாழிலகை நிறுெனத்தில் ்பணியமர்த்�ப்பட்ட ந்பர்கைள், விெடாதிககைப்ப்ட மெண்டிய விெகைடாரம ச�டா்டர்்படாகை குறிபபிட்ட அல்லது 
சிறபபு நிபுைத்துெம சகைடாண்்ட ஆமலடாெறனககு ஒத்துறழககை ்பணிககுழுவிற்கு உரிறம உண்டு. அவெடாறு மெர்நது ்பணிபுரியும 
உறுபபினர், ்பணிககுழுவில் ெடாககைளிப்ப�ற்கு உரிறமயுற்டயெரல்ல. மமலும, அெர் ்பணிககுழுவின் எந� ச்படாருறள விெடாதிககை 
அறழககைப்படடிருககிறடாமரடா அவவிெடா�ம முடியும ெறர மடடுமம கூட்டத்தில் கைலநது சகைடாள்ள மெண்டும.

(10) (a) ்பணிககுழு கூட்டம எத்�றன முறற ம�றெப்படுகிறம�டா அத்�றன முறற கூட்டப்ப்டலடாம. 

(b) ்பணிககுழு �ன்னுற்டய மு�லடாெது கூட்டத்தில் அ�ன் நற்டமுறறறய முறறப்படுத்� மெண்டும.

(11) (a) மெறலயளிப்பெர் ்பணிககுழு கூட்டங்கைள் ந்டத்துெ�ற்கைடான இ்ட ெெதிககு ெறகை செயய மெண்டும. மமலும, 
்பணிககுழுவின் செயல்்படாடுகைறள மமற்சகைடாள்ெ�ற்கு, ்பணிககுழுவிற்கும, அ�னுற்டய உறுபபினர்கைளுககும ம�றெப்படும ெெதிகைளுககும 
மெறலயளிப்பெர் ெறகை செயய மெண்டும. ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் யடாச�டாரு ்பணி நடாடகைளின் ்பணி மநரங்கைளில் 
்பணிககுழு கூட்டங்கைள் ந்டத்�ப்படுெது்டன் அககூட்டத்தில் கைலநது சகைடாள்ளும ம்படாது ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதிகைள் ்பணியில் 
இருந��டாகைக கைரு�ப்படுெடார்கைள்.

 (b) ்பணிககுழு செயலடாளர், ்பணிககுழு �றலெரின் முன் அனுமதியு்டன் ்பணிககுழு ்பணிகைள் நற்டச்பறுெது குறித்து ச�டாழிலகை 
நிறுென அறிவிபபு ்பலறகையில் அறிவிபபு செயெடார்.

5. 4 - ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2)-உடபிரிவின் கீழ குறறதீர் குழுவிற்கைடாகை மெறலயளிப்பெர் மற்றும ச�டாழிலடாளர்கைளிலிருநது 
உறுபபினர்கைறள ம�ர்நச�டுககைப்படும முறற: - (1) குறறதீர் குழுவில் மெறலயளிப்பெர் மற்றும ச�டாழிலடாளர்கைளின் ெடார்பில். 
உறுபபினர்கைள் 10 ம்பருககு மிகைடாமல் ெமமடான எண்ணிகறகையில் இருககை மெண்டும.

(2) மெறலயளிப்பெரின் பிரதிநிதிகைள், மெறலயளிப்பெரடால் நியமனம செயயப்ப்ட மெண்டியது்டன், அெர்கைள் செயல்்படாடடிலுள்ள 
ச�டாழிலகை நிறுெனத்திலுள்ள அலுெலர்கைளு்டன், அதிலும, குறிப்படாகை ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் முககிய துறறகைளின் �றலெர்கைளடாகை 
மநரடி ச�டா்டர்பில் இருககை மெண்டும..

(3) ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதிகைள் ்பதிவுச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்�டால் ம�ர்நச�டுககைப்ப்ட மெண்டும. ்பதிவுச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம 
இல்லடா� மநர்வில் ச�டாழிலகை நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும ச�டாழிலடாளர்கைளடால் உறுபபினர் ம�ர்நச�டுககைப்ப்ட மெண்டும.



52

மமலும, குறறதீர் குழுவில் ச்பண் ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதித்துெம ம்படாதிய எண்ணிகறகையில் இருககை மெண்டும. அத்�றகைய 
பிரதிநிதித்துெம, ச�டாழிலகை நிறுெனத்தில் ்பணியமர்த்�ப்பட்ட சமடாத்� ச�டாழிலடாளர்கைளில் ச்பண் ச�டாழிலடாளர்கைளின் விகி�டாசெடாரத்ற�வி்ட 
குறறெடாகை இருககைக கூ்டடாது.

ஆனடால், குறறதீர் குழு உறுபபினர்கைளின் ்ப�விககைடாலம, ்பதிவுச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கை உறுபபினர்கைளின் ்ப�விககைடாலத்ற� ஒத்��டாகை 
இருககை மெண்டும.

இருபபினும, ்பதிவுபச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம இல்லடா� மநர்வில், குறறதீர் குழு உறுபபினர்கைளின் ்ப�விககைடாலம, குழு அறமககைப்பட்ட 
நடாளிலிருநது இரண்்டடாண்டுகைளடாகை இருககை மெண்டும.

(4) (a) ச�டாழில் நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும ச�டாழிலடாளர்கைள் ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்ற�ச மெர்ந� உறுபபினர்கைளடாகை இருபபின், 
மெறலயளிப்பெருககு பின்ெரும விெரங்கைள் ்பற்றி எழுத்து ெடாயிலடாகை அெருககு �கைெல் ச�ரிவிககுமடாறு ச�டாழிற்ெங்கைத்ற�க 
மகைடாரலடாம :-

(i) அத்�றகைய ச�டாழிற்ெங்கைத்தில் எத்�றன ச�டாழிலடாளர்கைள் உறுபபினர்கைளடாகை உள்ளனர்; 

(ii) ச�டாழில் நிறுெனத்தின் பிரிவுகைள், இயநதிரப பிரிவுகைள் அல்லது துறறகைளுககிற்டமய அெர்கைளின் எண்ணிகறகை எவெடாறு 
்பங்கீடு செயயப்படடுள்ளது.

(b) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைங்கைத்�டால் ்பகுதி(a)-இன் கீழ அளிககைப்பட்ட �கைெல் �ெறடானது என மெறலயளிப்பெர் கைருதினடால், 
அதுகுறித்து ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு �கைெல் ச�ரிவித்� பின்னர், இவவிெகைடாரத்ற� அதிகைடாரெரமபிற்குட்பட்ட ெமரெ 
அலுெலரி்டம மெறலயளிப்பெர் முறறயி்டலடாம. ெமரெ அலுெலர் ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினர்கைறள விெடாரறை செய� பின்னர், இந� 
விெகைடாரம குறித்து முடிசெடுப்படார்; அெரின் முடிவு இறுதியடான�டாகும.

(5) துறைவிதி (4)-இன் கீழ மகைடாரப்பட்ட �கைெல் ச்பற்ற�ன் ம்பரில், மெறலயளிப்பெர், கீழககைண்்டெடாறு ்பணிககுழுவிற்கு 
ச�டாழிலடாளர் பிரதிநிதிகைறள ச�ரிவு செயெ�ற்கு ெறகை செயெடார்:-

(a) ்பதிவுச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம, அெர்கைளின் பிரதிநிதிகைறள ்பணிககுழுவின் உறுபபினர்கைளடாகை, அெர்கைளின் உறுபபினர் எண்ணிகறகை 
விகி�டாசெடார அடிப்பற்டயில் ம�ர்நச�டுககைலடாம., அல்லது

(b) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் உறுபபினர்கைளடாகை இல்லடா� அத்�றகைய ச�டாழிலடாளர்கைள், அெர்கைளுககிற்டமய ்பணிககுழுவிற்கு 
பிரதிநிதிகைறள ம�ர்நச�டுககைலடாம.

6. 4-ஆம பிரிறெச மெர்ந� (5)-உடபிரிவின் கீழ யடாச�டாரு ்படாதிககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளரடால் குறறதீர் குழுவில் அளிககைப்ப்ட 
மெண்டிய யடாச�டாரு விெகைடாரம ச�டா்டர்்படான விண்ைப்பம: - ்படாதிககைப்பட்ட யடாச�டாரு ச�டாழிலடாளர், �ன்னுற்டய ச்பயர், ்ப�விபச்பயர், 
்பணியடாளர் எண், ்பணியமர்த்�ப்பட்ட துறற, ்பணிககைடாலம (ஆண்டுகைளில்), ச�டாழிலடாளர் ெறகைப்படாடு, ச�டா்டர்பு சகைடாள்ள மெண்டிய 
முகைெரி, ச�டா்டர்பு சகைடாள்ள மெண்டிய ச�டாறலம்பசி எண் ஆகியெற்று்டன் �னது குறறகைளின் விெரம. அ�ற்கைடாகை மகைடாரப்படும 
நிெடாரைம ஆகியெற்றற ச�ரிவித்து குறறதீர் குழுவி்டம விண்ைப்பத்திறன அளிககை மெண்டும. அத்�றகைய விண்ைப்பம மின்னணு 
முறறயில் அல்லது மெறு ெறகையில் அத்�றகைய �டாெடா ச�டா்டங்கிய நடாளிலிருநது ஓரடாண்டிற்குள் அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.

7. 4-ஆம பிரிறெச மெர்ந� (8)-உடபிரிவின் கீழ குறறதீர் குழு எடுத்� முடிவிறன எதிர்த்து ெமரெ அலுெலரி்டம குறறகைறள 
ெமரெம செயெ�ற்கைடாகை விண்ைப்பம செயய மெண்டிய முறற: - குறறதீர் குழுவின் முடிெடால் ்படாதிககைப்பட்ட யடாச�டாரு ச�டாழிலடாளர் 
அல்லது அெர் விண்ைபபித்� நடாளிலிருநது முப்பது நடாடகைளுககுள் மமற்செடான்ன குழுெடால் அெரது குறறகைள் தீர்ககைப்ப்டடாமல் 
இருககும மநர்வில், அெர், மின்னணு முறறயில் அல்லது மெறு ெறகையில். அெர் உறுபபினரடாகை உள்ள ச�டாழிற்ெங்கைம ெடாயிலடாகை, 
குறறதீர் குழுவின் முடிவு ச�ரிவிககைப்பட்ட நடாளிலிருநது அறு்பது நடாடகைளுககுள் அல்லது மமற்செடான்ன கைடால அளெடான முப்பது 
நடாடகைள் முடிெற்டந� நடாளிலிருநது அத்�றகைய விண்ைப்பத்திறன ெமரெ அலுெலரி்டம அளிககைலடாம.

மமலும, மநரடியடாகை அத்�றகைய விண்ைப்பம ்பதிவு அஞெல் அல்லது விறரவு அஞெல் ெடாயிலடாகை ச்பறப்படடிருககும மநர்வில், 
ெமரெ அலுெலர் அவவிண்ைப்பத்தின் விெரங்கைறள கைணினிமயமடாககி அ�ன் விெரத்ற� ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளுககு இறைய 
ெழியடாகை ச�ரிவிககை மெண்டும.

அத்தியடாயம III

ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள்

8. 7-ஆம பிரிறெச மெர்ந� ்பகுதி (f)-இன் ச�டாழிற்ெங்கை உறுபபினர்கைள் ெந�டா ச�டாறகை செலுத்து�ல் மற்றும அத்�றகைய 
உறுபபினர்கைளி்டமிருநதும ஏறனமயடாரி்டமிருநது« நன்சகைடாற்ட ச்பறு�ல் மற்றும 15-ஆம பிரிறெச மெர்ந� (4)- உடபிரிவின்கீழ ெந�டா 
ச�டாறகை செலுத்து�ல்:- (1) ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் மகைடாரிகறகையின் ம்பரில், மெறலயளிப்பெர் ச�டாழிலடாளர்கைளி்டமிருநது எழுத்துபூர்ெமடாகை 
ஒபபு�ல் ச்பற்றுகசகைடாண்்ட பின்னர். அெர்கைளின் ஊதியத்திலிருநது ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கைடான ெந�டா ச�டாறகைறய பிடித்�ம செயயலடாம. 
அவெடாறு பிடித்�ம செயயப்பட்ட ச�டாறகை, 2019-ஆம ஆண்டு ஊதிய ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்தியச ெட்டம 29/2019) 18ஆம பிரிறெச 
மெர்ந� உடபிரிவு 2-இன் ்பகுதி (k)-இன் கீழ அங்கீகைரிககைப்பட்ட பிடித்�மடாகை கைரு�ப்படும.

 (2) ்பதிெடாளரடால் ஏற்்பளிககைப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கை விதிகைளின் கீழ ெறகைசெயயப்பட்டெடாறடாகை, ச�டாழிற்ெங்கை உறுபபினர்கைளடால் 
செலுத்�ப்படும குறறந�ளவு ெந�டா ச�டாறகையடானது இருககை மெண்டும. ஆனடால் இத்ச�டாறகை ஆண்ச்டடான்றுககு அறு்பது ரூ்படாயககு 
குறறயடாமமலடா அல்லது அரெடால் அவெபம்படாது நிர்ையிககைப்பட்ட உயரளவு ச�டாறகையிமலடா செலுத்�ப்ப்ட மெண்டும.

9. ஆண்டு �ணிகறகை - (1) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் கைைககுகைளின் ஆண்டு �ணிகறகை கீழககைண்்டெடாறு ந்டத்�ப்ப்ட 
மெண்டும :-
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(a) ச�டாழிற்ெங்கைத்தினருற்டய உறுபபினர்கைள் அந� நிதியடாண்டில் எபம்படா�டாெது 250 ம்பருககு அதிகைமடாகை இருந�டால் 2013-
ஆண்டு நிறுெனங்கைள் ெட்டத்தின் 141 -ஆம பிரிவின் கீழ (மத்தியச ெட்டம 18/ 2013) நிறுெனங்கைளின் கைைககு �ணிகறகை, 
அங்கீகைரிககைப்பட்ட �ணிகறகையரடால் �ணிகறகை செயயப்ப்ட மெண்டும ;

(b) ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் உறுபபினர் எண்ணிகறகை அந� நிதியடாண்டில் 250-ககு மிகைடாமலிருபபின், ஏ�டாெது இரண்டு ச�டாழிற்ெங்கை 
உறுபபினர்கைள் ெடாயிலடாகை �ணிகறகை செயயப்ப்டலடாம;

(2) ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் கூட்டறமப்படாகை ச�டாழிற்ெங்கைம இருபபின், 2013ஆண்டு நிறுெனங்கைள் ெட்டத்தின் 141-ஆம பிரிவின் 
கீழ (மத்தியச ெட்டம 18/ 2013) நிறுெனங்கைளின் கைைககுகைறள �ணிகறகை செயெ�ற்கு அதிகைடாரமளிககைபச்பற்ற �ணிகறகையடாளடார் 
ஒருெரடால் அ�ன் கைைககுகைள் �ணிகறகை செயயப்ப்ட மெண்டும ;

(3) இந� விதியில் என்ன செடால்லியிருபபினும, அந� ஆண்டில் யடாச�டாரு மநரத்திலும ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் நிதி அல்லது 
பிறையத் ச�டாறகை ஒப்பற்டககைப்பட்ட யடாச�டாரு ந்பரும, ச�டாழிற்ெங்கை கைைககுகைறள �ணிகறகை செய�ெற்கு �குதியற்றெரடாெடார்.

(4) இந� விதிகைளின்்படி நியமிககைப்படும �ணிகறகையடாளருககு ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் அறனத்து கைைககு ம்பமரடுகைறளயும �ணிகறகை 
செயெ�ற்கு அனுமதிககைப்படுெது்டன், அது ச�டா்டர்்படான கைைககு விெர அறிகறகைகைள் மற்றும ்பற்றுச சீடடுகைளு்டன் ஆண்டு 
கைைககு விெர அறிகறகைறய ெரி்படார்த்து, ்படிெம XI-உ்டன் இறைககைப்பட்ட �ணிகறகையடாளரின் உறுதிசமடாழியில் றகைசயடாப்பமிடுெடார். 
மமற்்படி கைைககு விெர அறிகறகைகைள் எந� ெறகையில் ெரியடாகை இல்றல, ெடான்றி்டப்ப்டடா��ற்கு அல்லது இந� ெட்டத் ச�டாகுபபின்்படி 
இல்லடாதிருப்ப�டாகை அெர் கைண்்டறிந�து ஆகியெற்றற கைடாண்பிககின்ற விெர அறிகறகையில், அெரது றகைசயடாப்பத்து்டன் அந� ்படிெத்தில் 
�னியடாகை குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும. அந� அறிகறகையில் அளிககைப்படும விெரங்கைள் ெருமடாறு:-

(i) ச�டாழிற்ெங்கை விதிகைளடால் அங்கீகைரிககைப்ப்டடா� அல்லது ெட்டத் ச�டாகுபபின் ெட்டககூறுகைளுககு முரைடாகை ெழங்கைப்படடிருககும 
ச�டாறகை;

(ii) யடாச�டாரு ந்பரின் கைெனககுறறெடால் அல்லது �ெறடான ந்டத்ற�யினடால் ஏற்்படடிருககும ்பற்றடாககுறற அல்லது இழபபு ச�டாறகை; 
மற்றும

(iii) யடாச�டாரு ந்பரடால் கைைககில் சகைடாண்டு ெரப்படடிருககை மெண்டிய ச�டாறகைறய கைைககில் சகைடாண்டுெரப்ப்டடாமல் இருத்�ல்.

(5) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம ஒவசெடான்றும கைைககுகைறள �ணிகறகை செயெ�ற்கு ஏதுெடாகை கீழககைண்்ட கைைககு 
ம்பமரடுகைறளயும, ்பதிமெடுகைறளயும றெத்துெர மெண்டும:-

(a) உறுபபினருககைடான விண்ைப்பங்கைள், ்படிெம II-ன் கீழ உறுபபினர் மற்றும ெந�டா ்பதிமெடு;

(b) ச்படாது நிதி கைைககிலிருநது ெரவினங்கைள் மற்றும ெழங்கைல் குறித்� ்பதிமெடு ;

(c) அறனத்துக கூட்டங்கைளின் ந்டெடிகறகைகைறளயும ்பதிவு செயயும குறிபபு புத்�கைம;

(d) ச�டாழிற்ெங்கைங்கைத்தின் அறறகைலன்கைள், ச்படாருத்திகைள் மற்றும அறெயடாச செடாத்து ச�டா்டர்்படான மதிபபுமிகுந� ஆெைங்கைறள 
கைடாண்பிககின்ற இருபபு, உ்பகைரைங்கைள், �ளெடா்டங்கைள், ்பதிமெடு.

(e) இயநதிரம மூலம எண்ணி்டப்பட்ட ெந�டா ரசீது புத்�கைம ;

(f) அரசியல் நிதி ஏம�னுமிருபபின் அவெரசியல் நிதிககு ச்பறப்பட்ட ெரவினங்கைள் மற்றும செலவினங்கைள் குறித்� ்பதிமெடு; 
மற்றும

(g) செலுத்துச சீடடு அ்டங்கிய மகைடாபபு

(6) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் அரசியல் நிதி �ணிகறகை, ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்படாது நிதி �ணிகறகையு்டன் அம� 
�ணிகறகையடாளரடால் மமற்சகைடாள்ளப்படும.

10. ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ்பதிவு செயெ�ற்கைடான விண்ைப்பம: - (1) ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ்பதிவு செயெ�ற்கைடான விண்ைப்பம, 
மின்னணு முறறயில் அல்லது இசெட்டத்ச�டாகுபபு 8-ஆம பிரிவின் கீழ மகைடாரப்படடுள்ளெடாறடாகை ஆெைங்கைளு்டன், மெறு ெறகையில். 
்படிெம III-ல் அதிகைடார ெரமபிற்குட்பட்ட ்பதிெடாளரி்டம அளிககைப்ப்ட மெண்டும.

(2) இசெட்டத்ச�டாகுபபின் 8-ஆம பிரிவின் கீழ ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ்பதிவு செயெ�ற்கைடான விண்ைப்பத்து்டன் ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� 
்பதிவு செயெது ச�டா்டர்்படான ெட்டத்ச�டாகுபபின் விதித்துறறகைள் கைண்டிப்படாகை பின்்பற்றப்படடு, இைககைமடாகை செயல்்படுத்�ப்படும என 
அறிவித்து ்படிெம IV- இல் உறுதிசமடாழிப்பத்திரம ஒன்றற இறைத்து அளிககை மெண்டும.

 (3) ்படிெம III-இன் அட்டெறை III-இல் குறிபபிடடுள்ள்படி செடாத்துகைள் மற்றும கை்டன்செலவு ச்படாறுபபுகைள் அ்டங்கிய ச்படாது 
கைைககுவிெர அறிகறகை அளிககைப்ப்ட மெண்டும.

11. ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ்பதிவு செய�ல் : (1) ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ்பதிவு செயெ�ற்கைடான விண்ைப்பத்ற� ச்பற்றவு்டன், ்பதிெடாளர் 
�டாமடாகை அல்லது அெரடால் அதிகைடாரம அளிககைப்பட்ட யடாச�டாரு அலுெலர் ெடாயிலடாகை, அவவிண்ைப்பத்து்டன் அளிககைப்பட்ட �கைெல்கைறளயும 
மற்றும விெரங்கைறளயும உரிய முறறயில் ெரி்படார்த்து, அறெ ெரியடானறெ என்று கைண்்டறிந� பின்னர், ்படிெம V-ல் ்பதிவுசெடான்றி�ழ 
ெழங்குெடார்.

(2) விண்ைப்பம ச்பறப்பட்ட 45 நடாடகைளுககுள் ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ்பதிவு செயம�டா அல்லது அனுமதி மறுத்ம�டா ்பதிெடாளர் 
தீர்வு கைடாண்்படார்.
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(3) இந� ெட்டத் ச�டாகுபபின் 9-ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) மற்றும (3)-உடபிரிவுகைளின்்படி குறிபபி்டப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் 
்பதிமெடு, ்படிெம VI-இல் ்பரடாமரிககைப்படும.

12. ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிறெ ரத்து செய�ல் அல்லது திரும்பப ச்பறு�ல் :- (1) 

9-ஆம பிரிறெச மெர்ந�, உடபிரிவு (5)-இன், ்பகுதி (i)-இன் கீழ ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிறெ ரத்து செயெ�ற்கு அல்லது திரும்பப 
ச்பறுெ�ற்கைடான ஒவசெடாரு விண்ைப்பமும, ச�டாழிற்ெங்கை செயலடாளர் மற்றும ஏழு அல்லது அ�ற்கு மமற்்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கை 
உறுபபினர்கைளடால் றகைசயடாப்பமி்டப்படடு அதில் ச�டாழிற்ெங்கை முத்திறரயி்டப்ப்ட மெண்டும. இ�ற்கைடான விண்ைப்பம, மின்னணு முறறயில் 
அல்லது மெறு ெறகையில் ்படிெம VII-ல் ்பதிெடாளருககு அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.

(2) ்பதிெடாளர், ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிறெ இரத்து செயெ�ற்கு அல்லது திரும்பப ச்பறுெ�ற்கைடான விண்ைப்பத்ற�ப ச்பற்ற�ன் 
ம்பரில், அவெடாறு செயெ�ற்கு அத்�றகைய ச�டாழிற்ெங்கைத்�டால், விண்ைப்பத்�டாரர்கைளுககு உரியெடாறு அதிகைடாரமளிககைப்ப்டவில்றல என 
அெர் நமபுெ�ற்கு கைடாரைமிருபபின், அெர் அெசியம என கைரு�ப்படுகின்ற அத்�றகைய ஆ�டாரத்ற� விண்ைப்ப�டாரர்கைளி்டமிருநது 
ச்பறுெது்டன் அந� ச�டாழிற்ெங்கை யடாச�டாரு நிர்ெடாகிறயயும அ�ன் ச்படாருடடு விெடாரறை செயயலடாம.

(3) ஒரு ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு ெழங்கைப்பட்ட ்பதிவுச ெடான்றி�றழ 9-ஆம பிரிறெச மெர்ந� 5-ஆம உடபிரிவின் ்பகுதி (i) அல்லது 
(ii)ன் கீழ அ�றன திரும்பப ச்பறுெ�ற்கு அல்லது இரத்து செயெ�ற்கு ்பதிெடாளர் முடிவு செயகின்றம்படாது, 11-ஆம விதியின், 
துறை விதி (1)-ன் கீழ, அசெடான்றி�ழ ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் செயலடாளரடால் ஒப்பற்டககைப்படும.

13. தீர்ப்படாயத்தில் மமல்முறறயீடு:- எந� ஆறைறய எதிர்த்து மமல்முறறயீடு செயயப்படுகின்றம�டா அந� ஆறை பிறபபிககைப்பட்ட 
நடாளிலிருநது அறு்பது நடாடகைளுககுள் ்பதிெடாளரின் ஆறை நகைலு்டன் இசெட்டத் ச�டாகுபபின் 10ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1) உடபிரிவின் 
கீழ செயயப்படும யடாச�டாரு மமல்முறறயீடும, ச�டாழிற்தீர்ப்படாயத்தி்டம �டாககைல் செயயப்ப்ட மெண்டும.

14. 11-ஆம பிரிறெச மெர்ந� 1-உடபிரிவின் கீழ �கைெல் அளித்�ல் மற்றும அறிவிபபு அனுபபு�ல் மற்றும (3)-உடபிரிவின் கீழ 
்பதிெடாளருககு �கைெல் ச�ரிவிககும முறற :- (1) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கைடான அறனத்து கைடி�ப ம்படாககுெரத்துகைளும 
அறிவிபபுகைளும, மின்னணு முறறயில் அல்லது மெறு ெறகையில், ்பதிெடாளர் றெத்து ெருகின்ற ்பதிமெடடில் உள்ள ்பதிவு ச்பற்ற 
ச�டாழிற்ெங்கை முகைெரிககு ்பதிெடாளரடால் அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.

(2) ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் யடாச�டாரு விெரங்கைளில் அல்லது விதிகைளில் அல்லது உறுபபினர்கைளில் யடாச�டாரு மடாற்றம ச�டா்டர்்படான 
்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் அறனத்து கைடி�ப ம்படாககுெரத்துகைளும அறிவிபபுகைளும, அவெடாறு மடாற்றம செயயப்பட்ட முப்பது 
நடாடகைளுககுள் மின்னணு முறறயில் அல்லது ்பதிெடாளரின் அலுெலகை அஞெல் முகைெரிககு அல்லது மின்னஞெல் முகைெரிககு 
அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.

15. 14ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1)-ஆம உடபிரிவின் கீழ ச�டாழில் நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும ச�டாழிலடாளர்கைள் / ்பணியடாளர்கைள் 
ெடார்்படாகை மெறலயளிப்பெரு்டன் ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்துெ�ற்கைடான ச்படாருண்றமகைள்:

14ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1)-ஆம உடபிரிவின் கீழ ச�டாழில் நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெரு்டன், ச�டாழிலடாளர்கைள் / ்பணியடாளர்கைள் 
ெடார்்படாகை ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்துெ�ற்கைடான ச்படாருண்றமகைள்:

(i) �ர நிறல ெறகைப்படுத்து�ல் மற்றும ச�டாழிலடாளர்கைளின் ெறகைப்படாடுகைள்;

(ii)ச�டாழிலகை நிறுெனத்திற்கு ச்படாருந�ககூடிய நிறலயடாறைகைளின் கீழ மெறலயளிப்பெரடால் பிறபபிககைப்பட்ட ஆறை ;

(iii) ச�டாழிலடாளர்கைளின் ஊதியம மற்றும ஊதிய கைடாலம, அகைவிறலப்படி, மிறகை ஊதியம, ஊதிய உயர்வு, ெழககைமடான ெலுறகைகைள் 
மற்றும சிறபபுச ெலுறகைகைள், இழபபீடடு ்படி மற்றும ஏறனய ்படிகைள் உட்ப்ட ச�டாழிலடாளர்கைளின் ஊதியம;

(iv) ச�டாழிலடாளர்கைளின் ்பணி மநரம, அெர்கைளின் ஓயவு நடாடகைள், ெடாரத்தில் ்பணி நடாடகைளின் எண்ணிகறகை, ஓயவு இற்டமெறள, 
முறறமடாற்று ்பணி;

(v) ஊதியத்து்டன் கூடிய விடுபபு மற்றும விடுமுறற நடாடகைள்;

(vi) ்ப�வி உயர்வு மற்றும ்பணியி்ட மடாறு�ல் சகைடாள்றகை மற்றும ஒழுங்கு ந்டெடிகறகை மமற்சகைடாள்ளும முறற;

(vii) ச�டாழிலடாளர்கைளுககு குடியிருபபு ஒதுககீடடு சகைடாள்றகை;

(viii) ்படாதுகைடாபபு, சுகைடா�டாரம, மற்றும ்பணி நிறலறம குறித்� �ர நிறலகைள்;

(ix) முநற�ய ்பகுதிகைளில் குறிபபி்டப்ப்டடா� ்பணிநி்பந�றனகைள், மெறலெடாயபபு ெறரயறறகைள் ச�டா்டர்்படான அத்�றகைய யடாச�டாரு 
ச்படாருண்றம

(x) ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மெறல அளிப்பெர் மற்றும ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� 
மமற்சகைடாள்ளும குழு ஆகிமயடாருககிற்டமய ஒபபுகசகைடாள்ளப்பட்ட ஏறனய யடாச�டாரு ச்படாருண்றம.

16. 14-ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2)-உடபிரிவின் கீழ, ச�டாழிலடாளர்கைளுககைடாகை ம்பசசுெடாரத்ற� ந்டத்தும ஒமர ச�டாழிற்ெங்கைமடாகை, 
ச�டாழிலடாளர்கைளின் ்பதிவு ச்பற்ற ஒரு ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� அங்கீகைரிப்ப�ற்கைடான அளவுமகைடால்கைள்: 1 (a) ச�டாழில் நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும 
சமடாத்� ச�டாழிலடாளர்கைளில் முப்பது ெ�வீ�த்திற்கு குறறயடாமல் அ�ன் உறுபபினர்கைறள சகைடாண்டுள்ள ஒரு ச�டாழிலகை நிறுெனத்தில், 
ஒமர ஒரு ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம மடடுமம ஒரு ச�டாழில் நிறுெனத்தில் செயல்்படும மநர்வில், அத்ச�டாழில் நிறுெனத்தின் 
மெறலயளிப்பெர், அத்�றகைய ச�டாழிற்ெங்கைத்ற�, ச�டாழிலடாளர்கைளின் ம்பசசுெடார்த்ற�யில் ஈடு்படும ஒமர ச�டாழிற்ெங்கைமடாகை அங்கீகைரிககை 
மெண்டும.
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17. 14-ஆம பிரிறெச மெர்ந� (3) மற்றும (4)-உடபிரிவுகைளின் கீழ ச�டாழில் நிறுென ெருறகைப ்படடியலின்்படி உள்ள 
ச�டாழிலடாளர்கைறள ெரி்படார்ககும முறற:- (1) (a) ச�டாழிலகை நிறுெனத்தில், ச�டாழிற்ெங்கை உறுபபினர்கைளின் எண்ணிகறகைறய ெரி்படார்ககும 
மநடாககைத்திற்கைடாகை ெரி்படார்பபு அலுெலர் ஒருெறர ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர் நியமிககை மெண்டும. அெர், �னித்து 
செயல்்படும அலுெலரடாகை இருககை மெண்டியது்டன், உறுபபினர் ெரி்படார்பபு மமற்சகைடாள்ளப்ப்ட மெண்டிய எந� ச�டாழிற்ெங்கைத்து்டனும 
ஈடு்படாடு இல்லடா�ெரடாகை இருககை மெண்டும.

(b) மெறலயளிப்பெரடால் தீர்மடானிககைப்பட்டெடாறடாகை, உறுபபினர்கைளின் எண்ணிகறகை ெரி்படார்பபு அலுெலர், ச�டாழில் நிறுெனத்திலுள்ள 
ச�டாழிலடாளர்கைளின் எண்ணிகறகைறய மூன்று மடா�த்திற்குள் ெரி்படார்ககை மெண்டும.

(2) ச�டாழில் நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர், துறை விதி (1)-ன் கீழ ச�டாழிற்ெங்கை உறுபபினர்கைள் ்படடியறல ெரி்படார்ப்பது 
ச�டா்டர்்படாகை ஏற்்படும அறனத்து செலவினங்கைறளயும ஏற்றுக சகைடாள்ெது்டன், ெரி்படார்ப்ப�ற்கைடான ெெதிகைறளயும செயது �ர மெண்டும.

(3) கீழககைண்்ட நி்பந�றனகைறள பூர்த்தி செயயும ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள், ச�டாழிலடாளர் ெடார்்படாகை ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ள 
அங்கீகைடாரம ெழங்குெ�ற்கு கீழககைண்்ட விெரங்கைள் அ்டங்கிய விண்ைப்பம ஒன்றற ச�டாழில் நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெருககு 
அளிககை மெண்டும. அறெயடாென,-

(i) மநர்விற்மகைற்்ப, 1926-ஆம ஆண்டு ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் ெட்டத்தின் (மத்தியெட்டம 16/1926) கீழ செல்லத்�ககை ்பதிவு ச்பற்றிருநது 
அவெடாமற ச�டா்டரு�ல் அல்லது இந� ெட்டத் ச�டாகுபபின் கீழ ்பதிவு ச்பற்றிருத்�ல்.

(ii) அத்ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் உறுபபினர்கைள் குறிபபிட்ட ச�டாழில் நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும ச�டாழிலடாளர்கைளடாகை இருககை மெண்டும.

(4)(a) இந� ெட்டத் ச�டாகுபபின்்படி மநர்விற்மகைற்்ப, ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� 
மமற்சகைடாள்ளும குழு ஏற்்படுத்�ப்படடுள்ள மநர்வில், ்ப�வியில் உள்ள ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது 
ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும குழுவின் ்ப�விககைடாலம முடிெற்டெ�ற்கு முன்னர், ச�டாழில் நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர் அடுத்� 
ெரி்படார்ப்ப�ற்கைடான ந்டெடிகறகைறய ்ப�விககைடாலம முடிெ�ற்கு மூன்று மடா�ங்கைளுககு குறறயடா� கைடால அளவிற்குள் ந்டெடிகறகை எடுககை 
மெண்டும.

(b) ச�டாழிற்ெங்கை உறுபபினர்கைளின் எண்ணிகறகைறய ெரி்படார்ககும மநடாககைத்திற்கைடாகை, ச�டாழிலகை நிறுெனத்தில் மெறலயளிப்பெரடால் 
அத்�றகைய எண்ணிகறகை ெரி்படார்ககும ்பணிககைடான நடாள் நிர்ையிககைப்ப்ட மெண்டும. 

(c) ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளடால் அளிககைப்பட்ட ஆெைங்கைறளயும, ்பதிவுருககைறளயும ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர் 
ெரி்படார்பபு அலுெலருககு அனுபபி றெப்படார்.

(d) ச�டாழிற்ெங்கைத்�டால் அளிககைப்பட்ட ஆெைங்கைறளயும, ்பதிவுருககைறளயும ச்பற்ற�ன் ம்பரில், ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ்பதிவு குறித்� 
நிறல மற்றும அது ச�டா்டர்்படான விெகைடாரங்கைறள உறுதி செயெ�ற்கைடாகை ச�டாழிற்ெங்கைத்�டால் அளிககைப்பட்ட ்பதிவுருககைள் அல்லது 
ஆெைங்கைறள ெரி்படார்பபு அலுெலர் கூர்ந�டாயவு செயெடார்.

(e) ெரி்படார்பபு அலுெலர் ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெரின் பிரதிநிதிகைளு்டனும அறனத்து ்பங்மகைற்பு ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளு்டன் 
ரகைசிய ெடாகசகைடுபபு ெடாயிலடாகை உறுபபினர்கைள் எண்ணிகறகைய ெரி்படார்ககும ந்டெடிகறகை குறித்து முடிவு செயெ�ற்கு கூட்டத்ற� 
ந்டத்துெடார்.

(f) மெறலயளிப்பெர், ச�டாழில் நிறுென ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளு்டனடான ்பரஸ்்பர ெமம�த்து்டன், இறைய�ளம அல்லது அதும்படான்று 
மெறு �ளம ெடாயிலடாகை �கைெல் ச�டாழில்நுட்ப ்பயன்்படாடடின் ெழியடாகை ம�ர்�ல் ்பணிககைடான நற்டமுறறறய ந்டத்துெ�ற்கு மின்னணு 
நற்டமுறறறய ்பயன்்படுத்�லடாம.

18. ரகைசிய ெடாகசகைடுபபு ெடாயிலடாகை ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் உறுபபினர்கைள் எண்ணிகறகைறய ெரி்படார்த்�ல் :- 

(1) ெரி்படார்பபு அலுெலர், உண்றமயடான ெடாககுப்பதிவு நற்டச்பறுெ�ற்கு 60 நடாடகைளுககு முன்்படாகை, ச�டாழிலகை நிறுெனத்தில் 
செயல்்படும ்பதிவு ச்பற்ற அறனத்து ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் கூட்டத்ற� கீழககைண்்டெற்றற முடிவு செயெ�ற்கைடாகை கூடடுெடார்; அறெயடாென

(a) ெடாககைடாளர் ்படடியறல செளியிடு�ல்;

(b) ெடாககைளிககும நடாள், மநரம, ெடாககைளிககும முறற, ெடாககைளிககும இ்டம ;

(c) ெடாககுகைள் எண்ணும நடாள், மநரம மற்றும இ்டம ; மற்றும

(d) ரகைசிய ெடாகசகைடுபபிற்கைடான ஏறனய ெழிமுறறகைள்.

(2) கூட்ட குறிபபுகைள் �யடார் செயெ�ற்கும, கூட்டத்தில் கைலநது சகைடாண்்ட அறனத்து ச�டாழிற்ெங்கை பிரதிநிதிகைளி்டம றகைசயடாப்பம 
ச்பறுெ�ற்கும, ெரி்படார்பபு அலுெலர் உரிய ந்டெடிகறகை எடுப்படார். கைலநது சகைடாள்ளும அறனத்து ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளுககும இககூட்டத்தில் 
சின்னங்கைள் ஒதுககைப்படும. ெடாககைளிககும நடாள், மநரம, ெடாககைளிககும முறற, ெடாககைளிககும இ்டம, சின்னங்கைறள ஒதுககீடு செய�ல், 
ெடாககு எண்ணும நடாள், மநரம, இ்டம, மற்றும அது ச�டா்டர்்படான விெகைடாரங்கைளுககு அககூட்டத்தில் முடிவு எடுககைப்ப்டவில்றலயடாயின், 
அறெ குறித்து ெரி்படார்பபு அலுெலர் எடுககும முடிமெ இறுதியடான�டாகும; அெர் ரகைசிய ெடாகசகைடுபபு மநரம, நிகைழசசி நிரல் மற்றும 
நற்டமுறற ஆகியெற்றற ெரி்படார்பபு அலுெலர் செளியிடுெடார்.

(3) கைைககிடும நடாளன்று ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் ச�டாழிலடாளர் ்பதிமெடடில் இ்டம ச்பற்றுள்ள அறனத்து ச�டாழிலடாளர்கைளும 
ெடாககைளிப்ப�ற்கு �குதியுற்டயெரடாெர்.

(4) துறைவிதி (3)-ல் குறிபபிடடுள்ள �ற்கைடாலிகை ச�டாழிலடாளர் ெருறகை ்பதிமெடடில் இ்டம ச்பற்றுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைளின் 
ச்பயர்கைளின் அடிப்பற்டயில், ச�டாழிலகை நிறுென மெறலயளிப்பெரடால் ெடாககைடாளர் ்படடியல் �யடாரிககைப்படும. அத்�றகைய ெடாககைடாளர் 
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்படடியலில் ச�டாழிலடாளரின் ச்பயர், �நற�யின் ச்பயர், ்ப�விபச்பயர், எவவி்டத்திற்குமடான கைைககு எண் (UAN), (ஏம�னுமிருபபின்) 
ச�டாழிலடாளர் ்பணி செயயும இ்டம ஆகிய விெரங்கைள் இ்டமச்பற்றிருககும. ெரி்படார்பபு அலுெலரின் ஒபபு�ல் ச்பற்ற பின்னர், இறுதி 
ெடாககைடாளர் ்படடியல் மெறலயளிப்பெரடால் செளியி்டப்படடு, ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் பிர�டான ெடாயிலில் உள்ள அறிவிபபுப ்பலறகையிலும. 
ச�டாழிலகை நிறுென இறைய�ளம, (ஏம�னுமிருபபின்) அதிலும கைடாடசிப்படுத்�ப்படும. அத்�றகைய ெடாககைடாளர் ்படடியல் நகைல் ஒன்று, 
மநரடியடாகை அல்லது ்பதிவு அஞெல் ெடாயிலடாகை அல்லது மின்னணு முறறயில் ம�ர்�லில் கைலநது சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளுககு 
அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.

(5) ெரி்படார்பபு அலுெலர், இறுதி செயயப்பட்ட இரண்டு நடாடகைளுககுள், ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் பிர�டான ெடாயிலில் உள்ள 
அறிவிபபுப ்பலறகையிலும ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் இறைய�ளத்திலும (ஏம�னுமிருபபின்), ்பங்மகைற்கும ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் ச்பயர் 
மற்றும அெர்கைளுககு ஒதுககைப்பட்ட சின்னங்கைறள கைடாடசிப்படுத்துெடார்.

(6) ெரி்படார்பபு அலுெலரின் மமற்்படார்றெயின் கீழ ெரி்படார்பபு அலுெலரடால் நிர்ையிககைப்பட்ட நடாள், மநரம மற்றும இ்டத்தில் 
ெடாககுப ்பதிவும, ெடாககு எண்ணிகறகையும நற்டச்பறும. ெடாககு எண்ணிகறகையின் ம்படாது ம�ர்�லில் கைலநது சகைடாள்ளும அறனத்து 
ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் முகைெர்கைள் உ்டன் இருககை அனுமதிககைப்படுெர்.

(7) இறுதி ெடாககு எண்ணிகறகை முடிந�ப பின்னர், ெரி்படார்பபு அலுெலர் முடிவுகைறள அறிவிப்படார். ெடாககுமுடிவு ்படடியலில், 
ெடாகசகைடுபபில் கைலநது சகைடாண்்ட அறனத்து ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் ச்பயர்கைள், ்பதிெடான சமடாத்� ெடாககுகைளின் எண்ணிகறகை, ம�ர்�லில் 
்பங்குச்பற்ற ஒவசெடாரு ச�டாழிற்ெங்கைமும ச்பற்ற ெடாககுகைள் ஆகிய விெரங்கைள் இ்டம ச்பற்றிருககும.

19. மெறலயளிப்பெருககு ெரி்படார்பபு அறிகறகை அளித்�ல்; ெரி்படார்பபு அலுெலர் ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெருககு, 
ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் உறுபபினர் ெரி்படார்பபு முடிவுகைளு்டன், ெரி்படார்பபு அறிகறகைறய அளிப்படார்.

20. ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ம்பசசுெடார்த்ற�யில் இ்டமச்பறும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற�க குழுவில் இ்டமச்பறும அறமபபு 
என அங்கீகைரித்�ல்:- ெரி்படார்பபு அலுெலரடால் அளிககைப்பட்ட ெரி்படார்பபு அறிகறகை அடிப்பற்டயில், இசெட்டத் ச�டாகுபபின் 14 ஆம 
பிரிவின் மநர்விற்மகைற்்ப, உடபிரிவு(2) அல்லது உடபிரிவு (4)-இன் விதித்துறறகைளின் ்படி, ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர் 
ம்பசசுெடார்த்ற�யில் இ்டமச்பறும ச�டாழிற்ெங்கைமடாகை ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு அங்கீகைடாரம அளிககைமெடா அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்தும 
குழுறெ ஏற்்படுத்�மெடா செயெடார். இது, ம்பசசுெடார்த்ற�யில் இ்டமச்பறும ச�டாழிற்ெங்கைம அங்கீகைரிககைப்பட்ட நடாளிலிருநது அல்லது 
ம்பசசுெடார்த்ற�க குழு ஏற்்பட்ட நடாளிலிருநது மூன்று ஆண்டுகைளுககு செல்லத்�ககை�டாகும அல்லது மெறலயளிப்பெரடாலும மநர்விற்மகைற்்ப 
ம்பசசுெடார்த்ற�யில் இ்டமச்பறும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற�யில் இ்டமச்பறும குழுெடாலும ்பரஸ்்பரம ஒபபுக சகைடாண்்ட�ன் 
அடிப்பற்டயில், ஒடடு சமடாத்�த்தில் மமற்சகைடாண்டும ஐநது ஆண்டுகைளுககு மமற்்ப்டடா� அத்�றகைய கைடால அளவிற்கு செல்லத்�ககை�டாகை 
இருககும. 

ஆனடால், ம்பசசுெடார்த்ற�யில் கைலநது சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற�க குழுவின் ்ப�விககைடாலம ரகைசிய 
ெடாகசகைடுபபு நற்டச்பறுெ�ற்கு முன்னர் முடிவு செயயப்ப்ட மெண்டும.

21. 14 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (7)-ன் கீழ ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற�க 
குழுவிற்கு செயயப்ப்ட மெண்டிய ெெதிகைள்: ஒரு ச�டாழில் நிறுெனத்தில் ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது 
ம்பசசுெடார்த்ற�க குழு இருககும மநர்வில், அத்�றகைய ச�டாழில் நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர், மநர்விற்மகைற்்ப, ம்பசசுெடார்த்ற� 
மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற�க குழுவுககு, பின்ெரும ெெதிகைளுககு ெறகை செயய மெண்டும :-

(a) ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும குழுவின் செயல்்படாடு ச�டா்டர்்படான 
�கைெறல கைடாடடி றெப்ப�ற்கு ஒரு அறிவிபபு ்பலறகை;

(b ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர் மற்றும மநர்விற்மகைற்்ப, ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது 
ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும குழு ஆகிமயடாருககிற்டமய முடிவு செயயப்ப்ட மெண்டிய ம்பசசுெடார்த்ற� நற்டச்பறும நடாள் மற்றும 
நிகைழசசி நிரலின் ்படி, மநர்விற்மகைற்்ப, ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும குழுெடால் 
மமற்சகைடாள்ளப்படும விெடா�ங்கைளுககைடான இ்டம மற்றும ம�றெப்படும ெெதிகைள்;

(c) மநர்விற்மகைற்்ப, ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கை உறுபபினர்கைள் அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும குழுவின் 
உறுபபினர்கைளுககிற்டமய விெடா�ம மமற்சகைடாள்ள இ்டமும, ம�றெயடான ெெதிகைளும ;

(d) ச�டாழில் நிறுெனங்கைளில், ச�டாழிலடாளர்கைளின் ்பணி நிறலறமகைள் ச�டா்டர்்படான விெகைடாரங்கைறள உறுதி செயயும மநடாககைத்திற்கைடாகை, 
மநர்விற்மகைற்்ப, ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும குழுவின் அலுெலர்கைள் ச�டாழில் 
நிறுெனத்திற்குள் ெநது செல்ெ�ற்கு நுறழவு அனுமதி ெெதிகைள்.

(e) ச�டாழிலடாளரின் எழுத்துமூலமடான ஒபபு�லின் ம்பரில் ச�டாழிலடாளரின் ஊதியத்திலிருநது ச�டாழிற்ெங்கை உறுபபினர்கைளுககைடான 
ெந�டா ச�டாறகைறய மெறலயளிப்பெர் பிடித்�ம செய�ல்;

(f) மநர்விற்மகைற்்ப, மெறலயளிப்பெருககும ெங்கை நிருெடாகிகைளுககுமிற்டமய ஏற்றுக சகைடாள்ளப்பட்ட அட்டெறையின்்படி, 
மெறலயளிப்பெரு்டன் ெங்கை நிருெடாகிகைள் கூட்டங்கைறள ந்டத்தும ம்படாது அல்லது விெடாதிககும ம்படாது, ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும 
ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்தும குழுவு்டன் ்பணியமர்த்�ப்பட்ட ெங்கை நிருெடாகிகைள் ்பணியில் இருந�ெர்கைளடாகை 
கைரு�ப்படு�ல் ;

(g) முநநூறு அல்லது அ�ற்கு மமற்்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைள் ்பணிபுரியும ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மநர்விற்மகைற்்ப, மெறலயளிப்பெர், 
ம்பசசுெடார்த்ற� மமற்சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்தும குழுவிற்கு �குந� அலுெலகை இ்டெெதிககு 
ெறகை செய�ல்.
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22. ச்படாது நிதியின் மநடாககைங்கைள் மற்றும உறுபபினர் ெந�டா ச�டாறகை:- ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்படாது நிதியடானது, 
கீழககைண்்ட மநடாககைங்கைளுககு �விர பிற மநடாககைங்கைளுககு ்பயன்்படுத்�க கூ்டடாது:-அறெயடாென,-

(a) ச�டாழிற்ெங்கை நிருெடாகிகைளின் ெம்பளம, ்படிகைள் மற்றும செலவுகைள் ;

(b) ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்படாது நிதி கைைககுகைளின் �ணிகறகை உட்ப்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் நிருெடாகைத்திற்கைடான செலவுகைள் ;

(c) ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் யடாச�டாரு உரிறமறய அல்லது யடாச�டாரு உறுபபினருககு மெறலயளிப்பெரு்டன் அல்லது உறுபபினர் 
்பணியமர்த்தும ந்பரு்டன் கூடிய ச�டா்டர்புகைளடால் எழும யடாச�டாரு உரிறமறய ்படாதுகைடாககும மநடாககைத்திற்கைடாகை அத்�றகைய 
ெட்ட ந்டெடிகறகை ச�டா்டர்பு அல்லது எதிர் ெழககுறரயின் ம்படாது, ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது அ�ன் யடாச�டாரு உறுபபினர் 
ஒரு �ரபபினரடாகை இருககும மநர்வில், யடாச�டாரு ெட்ட ந்டெடிகறகை ெழககு ச�டா்டர்வு அல்லது எதிர் ெழககுறர 

(d) ச�டாழிற் ெங்கைம அல்லது அது ச�டா்டர்்படான யடாச�டாரு உறுபபினர்கைளின் ெடார்பில் ச�டாழிற்�கைரடாறுகைறள தீர்வு செயெ�ற்கைடான 
செலவு ;

(e) ச�டாழில் �கைரடாறுகைளடால் ச�டாழிலடாளருககு ஏற்்படும இழபபிறன ஈடுசெய�ல்; 

(f) உறுபபினர்கைளுககைடான ்படிகைள் அல்லது அத்�றகைய உறுபபினர்கைளின் இறபபு, முதுறம, மநடாயுற்றல், வி்பத்து அல்லது 
மெறலயின்றம கைடாரைங்கைளுககைடாகை அெறர ெடார்ந�ெர்கைளுககு ெழங்கைப்படும ்படிகைள் ;

(g) உறுபபினர்கைளுககைடான ஆயுள் கைடாபபீடடு திட்டங்கைள், மநடாயுற்றல், வி்பத்து, மெறலயின்றம கைடாரைங்கைளுககைடாகை உறுபபினர்கைளுககு 
ெழங்கைப்படும கைடாபபீடடு திட்டங்கைள் அல்லது கை்டன் ச்படாறுபபுறுதிகைறள ெழங்கு�ல் அல்லது ஏற்றுகசகைடாள்ளு�ல் ;

(h) உறுபபினர் (இறநது ம்படான ச�டாழிலடாளருககு ஈமககிரிறய செலவுகைள் மற்றும ம�செ்டங்கு செலவுகைள்) அல்லது அெறரச 
ெடார்ந�ெருககு கைல்வி, ெமூகை அல்லது ம� ரீதியிலடான ்பயன்கைளுககு ெறகை செய�ல். 

(i) மெறலயளிப்பெர் அல்லது ச�டாழிலடாளர்கைளுககு ்படாதிபபு ஏற்்படுத்தும பிரசெறனகைள் குறித்து விெடாதிப்ப�ற்கைடான கைடாலமுறற 
்பத்திரிகறகைறய ம்பணி ெரு�ல்.

(j) ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்படாது நிதியிலிருநது யடாச�டாரு ச�டாழிலடாளர் நலன்கைளுககைடாகை ச�டாறகை செலவி்டப்படுெது்டன் ச்படாதுெடாகை 
ச�டாழிலடாளர்கைளின் நலறன மமம்படுத்தும பிற ந்டெடிகறகைகைளுககு ச�டாறகை செலுத்து�ல்.

இருபபினும யடாச�டாரு நிதியடாண்டில் அத்�றகைய ்பங்கைளிபபு ச�டா்டர்்படான செலவினம, அந� ஆண்டு ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்படாது 
நிதியில் அதுெறரயில் திரட்டப்பட்ட சமடாத்� ெருமடானத்தில் ஒடடுசமடாத்� ச�டாறகை மற்றும அந� ஆண்டின் ச�டா்டககைத்தில் அத்�றகைய 
நிதிககைடான ெரவின் இருபபுத்ச�டாறகை ஆகியறெ நடான்கில் ஒரு ்பங்குககு மமல் இருககைக கூ்டடாது.

23. �னி நிதியின் மநடாககைங்கைள்:- 15ஆம பிரிவின் (2)-ஆம உடபிரிவின் கீழ ெமூகை மற்றும அரசியல் நலன்கைறள மமம்படுத்துெ�ற்கைடாகை 
ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் �னி நிதி பின்ெரும கைடாரைங்கைளுககைடாகை ்பயன்்படுத்�ப்படும:- அறெயடாென.-

(a) அரசியலறமபபுச ெட்டத்தின் ஏற்்படுத்�ப்பட்ட யடாச�டாரு ெட்டமன்ற அறமபபின் அல்லது யடாச�டாரு உள்ளடாடசி அதிகைடார 
அறமபபின் உறுபபினரடாகை அெரின் மெடபுமனு அல்லது ம�ர்�ல் ச�டா்டர்்படாகை ம�ர்�லுககு முன்னர், ம�ர்�லின் ம்படாது 
அல்லது அ�ற்கு பின்னர் மெட்படாளடாரடால் அல்லது செற்றி ெடாயபபுள்ள மெட்படாளரடால் மநரிற்டயடாகை அல்லது மறறமுகைமடாகை 
மமற்சகைடாள்ளப்படும யடாச�டாரு செலவினத்திற்கு ச�டாறகை ெழங்கு�ல் ; அல்லது

(b) அத்�றகைய யடாச�டாரு மெட்படாளருககு அல்லது ம்படாடடியி்ட ெடாயபபுள்ள மெட்படாளருககு ஆ�ரெடாகை யடாச�டாரு கூட்டம 
ந்டத்து�ல் அல்லது எழு�ப்பட்ட பிரசுரங்கைள் அல்லது ஆெைங்கைள் ெழங்கு�ல்.

(c) அரசியலறமபபு ெட்டத்தின்்படி அறமககைப்பட்ட ெட்டமன்றம அல்லது யடாச�டாரு உள்ளடாடசி அதிகைடார அறமபபின் உறுபபினருககைடான 
செலவுகைறள ஏற்றுகசகைடாள்ளு�ல்; அல்லது

(d) அரசியலறமபபு ெட்டத்தின்்படி அறமககைப்பட்ட ெட்டமன்றம அல்லது யடாச�டாரு உள்ளடாடசி அதிகைடார அறமபபுககைடாகை 
மெட்படாளர்கைறள ்பதிவு செய�ல் அல்லது மெட்படாளர்கைளின் ம�ர்�ல் செலவுகைறள மமற்சகைடாள்ளு�ல்.

(e) யடாச�டாரு ெறகையடான அரசியல் கூட்டங்கைறள ந்டத்து�ல் அல்லது யடாச�டாரு ெறகையடான அரசியல் பிரசுரங்கைள் அல்லது 
அரசியல் ஆெைங்கைறள ெழங்கு�ல்.

  24. 22ஆம பிரிறெச மெர்ந� (1)- உடபிரிவின் கீழ தீர்பபு மெண்டி தீர்ப்படாயங்கைளில் விண்ைபபிககும முறற:- 
பின்ெருெனெற்றிற்கிற்டமய ஏம�னும ெர்சறெ ஏற்்படும மநர்வில், அ�டாெது

(a) ஒரு ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கும, மற்சறடாரு ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கும இற்டமயயடான ச�டாழில் �கைரடாறு; அல்லது

(b) ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் உறுபபினரடாகை உள்ள ஒன்று அல்லது அ�ற்கு மமற்்பட்ட உறுபபினர்கைளுககும ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்குமிற்டமய 
ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிவு, நிருெடாகைம அல்லது மமலடாண்றம அல்லது ச�டாழிற்ெங்கை அலுெலர் ம�ர்�ல் ச�டா்டர்்படான விெகைடாரம; 
அல்லது

(c) ச�டாழிற்ெங்கைம உறுபபினரடாகை அனுமதி மறுககைப்பட்ட ஒருெர் அல்லது ஒன்றுககு மமற்்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளுககும 
ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கிற்டமயயடான ச�டாழிற்�கைரடாறு; அல்லது

(d) ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் கூட்டறமப்படான ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கும ச�டாழிற்ெங்கைத்�டால் இது ச�டா்டர்்படாகை அதிகைடாரமளிககைப்பட்ட ெங்கை 
நிருெடாகிககும இற்டமயயடான ெர்சறெயில், 
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 ்படாதிககைப்பட்ட ஒருெர் ெர்சறெ எழுந� ஓரடாண்டிற்குள் மின்னணு ெடாயிலடாகை, ்பதிவுத் அஞெல் ெடாயிலடாகை அல்லது விறரவு 
அஞெல் ெடாயிலடாகை அல்லது மநரடியடாகை அந� அதிகைடார ெரமச்பல்றலககுட்பட்ட தீர்ப்படாயத்தி்டம ்படிெம VIII-இல் விண்ைபபிககைலடாம.

25. 24 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (2)-இன் கீழ ச�டாழிற்ெங்கைங்கைறள இறைககும முறற மற்றும 24 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு 
(3)-இன் கீழ றகைசயடாப்பமிட்ட இறைபபு அறிவிபற்ப ்பதிெடாளருககு அனுபபும முறற ;- 

(1) ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் இறைபபிற்கைடாகை ெழங்கைப்படும அறிவிபபு ்பதிெடாளருககு மின்னணு முறறயில் அல்லது மெறுெறகையில் 
்படிெம IX இல் இரு ்படிகைளில் அனுப்பப்ப்ட மெண்டும, இறைககைப்படும ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் �றலறம அலுெலகைம மெறு மடாநிலத்தில் 
அறமநதிருககும மநர்வில், அ�றன அத்�றகைய மடாநிலத்தின் ்பதிெடாளருககு அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.

(2) ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் இறைபபு ச�டா்டர்்படாகை இசெட்டத்ச�டாகுபபின் விதித்துறறகைள் பின்்பற்றப்படடிருககிறது என ்பதிெடாளர் 
மனநிறறெற்டநதிருபபின், அ�றன ்பதிவு செயது விடடு இறைபபுககு பின்னர் மடாற்றம செயயப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயறர 
ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு மின்னஞெல் முறறயில் அல்லது மெறு ெறகையில் ச�ரிவிப்படார்.

26. ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� கைறலத்� பின்னர் அ�ன் நிதிறய ்பதிெடாளர், ்பங்கிடு�ல்:- 

(1) 25 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (1)-இன் கீழ, ்படிெம x-இல் ச�டாழிற்ெங்கைம கைறலபபு அறிவிபபு்டன் ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிவுச 
ெடான்றி�ழ ஒப்பற்டபபு செயயப்படும. ச�டாழிற்ெங்கை கைறலத்�றலப ்பதிவு செய��ன் ம்பரில், அற�ப ்பதிவு செய��ற்கைடான 
�னது றகைசயடாப்பமிட்ட �கைெறல ்பதிெடாளர் ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் செயலடாளருககு ச�ரிவிப்படார்.

(2) ச�டாழிற்ெங்கைத்ற�க கைறலத்�பின் அ�ன் நிதிறய ்பகிர்நதுக சகைடாள்ெ�ற்கு ச�டாழிற்ெங்கை விதிகைளில் ெறகை செயயப்ப்டடாமல் 
இருககும மநர்வில், ெங்கை உறுபபினர்கைள் ்பல்மெறு நிதிகைளுககு செலுத்�ப்பட்ட ெந�டா ச�டாறகைகைறள ெங்கைம கைறலககைப்பட்ட 
மநரத்தில் உறுபபினர்கைளடாகை உள்ளெர்கைளுககு அெர்கைள் செலுத்தியுள்ள ச�டாறகைகமகைற்்ப விகி�டாசெடாரப்படி ்பதிெடாளர் 
்பகிர்ந�ளிப்படார். ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� கைறலத்�ப பின்னர், ஆனடால் ச�டாறகை பிரித்துக சகைடாடுப்ப�ற்கு முன்னர் உறுபபினர் 
ஒருெர் மரைமற்டயும மநர்வில், மரைமற்டந� அத்�றகைய உறுபபினரின் ெட்டபூர்ெ ெடாரிசுகைளுககு ்பதிெடாளர் அத்ச�டாறகைறய 
ெழங்குெடார்.

27. ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ஆண்டு கைைககு விெர அறிகறகைகைள்: - (1) 26 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (1)-இன் ்பகுதி(a)-இன் கீழ, 
அளிககைப்ப்ட மெண்டிய ஆண்டு கைைககு விெர அறிகறகைகைறள ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் செயலடாளர் ஒவமெடாரடாண்டும ஏபரல் மடா�ம 30-ஆம 
நடாளன்று அல்லது அ�ற்கு முன்னர் மின்னணு முறறயில் அல்லது மெறு ெறகையில் ்படிெம XI-இ ல் ்பதிெடாளருககு அனுபபுெடார்.

(2) ஆண்டு கைைககு விெர அறிகறகை அல்லது துறை விதிகைறள ்படாதிககும ச்படாருண்றமகைள் ச�டா்டர்்படாகை ்பதிெடாளரடால் 
மகைடாரப்படும அத்�றகைய ஏறனய விெரங்கைறள அல்லது �கைெல்கைறள ஒவசெடாரு ச�டாழிற்ெங்கைமும அளிககை மெண்டும. 

28. 27 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (2)-உடபிரிவின் கீழ, ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� அங்கீகைரிககும முறற மற்றும அங்கீகைரிப்ப�ற்கைடான 
மநடாககைம: 

(1) ஒரு ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ஒரு ச�டாழிற்ெங்கை கூட்டறமபபு, மடாநில ச�டாழிற்ெங்கைமடாகை அங்கீகைரிககைப்ப்ட மெண்டுசமன கைருதும 
மநர்வில், இது ச�டா்டர்்படாகை, அரசி்டம அல்லது அரெடால் அங்கீகைரிககைப்பட்ட அலுெலரி்டம ்படிெம XII-இல் விண்ைபபிககைலடாம. 

(2) மநர்விற்மகைற்்ப, அரசு அல்லது அரெடால் அதிகைடாரம அளிககைபச்பற்ற அலுெலர், விண்ைப்பம ச்பறப்பட்ட முப்பது நடாடகைளுககுள் 
உரிய முறறயில் விெடாரறை செய� பின்னர், முடிவு செயது, அது குறித்� முடிவின் நகைல்கைறள விண்ைப்பத்�டாரர், 
ச�டாழிலடாளர் ஆறையர் மற்றும ்பதிெடாளருககு அனுபபுெடார்.

(3) அத்�றகைய அங்கீகைடாரம ச�டா்டர்்படாகை ெர்சறெ ஏம�னும ஏற்்படடிருபபின், அ�றன அரசு அல்லது அரெடால் அதிகைடாரம 
அளிககைபச்பற்ற அலுெலர் ச�டாழிலடாளர் தீர்ப்படாயத்தின் முடிவிற்கு அனுபபுெடார். மமல்முறறயீடு ச்பறப்பட்ட நடாற்்பத்ற�நது 
நடாடகைளுககுள் விண்ைப்ப�டாரருககு அெர் செடால்ெற� மகைட்ப�ற்கு நியடாயமடான ெடாயபபு ஒன்று ெழங்கைப்பட்ட பின்னர், 
தீர்ப்படாயம �ன்னுற்டய முடிறெ அளிககும. அந� முடிவு குறித்� ஆறை ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினர்கைறள கைடடுப்படுத்தும. 

அத்தியடாயம IV

நிறலயடாறைகைள்

29. 30 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (3)-இன் கீழ ெடான்றளிககும அலுெலருககு �கைெல் அனுப்ப மெண்டிய முறற:- (1) 
மெறலயளிப்பெர் ஒரு ச�டாழில் நிறுெனம அல்லது நிறுெனம குறித்� விெகைடாரங்கைள் ச�டா்டர்்படாகை 29 ஆம பிரிவில் குறிபபி்டப்பட்ட 
மத்திய அரசின் மடாதிரி நிறலயடாறைகைறள பின்்பற்றுெடாரடாயின், அெருற்டய நிறுெனத்து்டன் ச�டா்டர்புற்டய மடாதிரி நிறலயடாறையின் 
விதிககூறுகைள் (Provisions) பின்்பற்றப்படடு ெரும குறிபபிட்ட நடாளிறன ெம்பந�ப்பட்ட ெடான்றளிககும அலுெலருககு மின்னணு 
முறறயில் அெர் ச�ரிவிககை மெண்டும. 

(2) துறைவிதி (1)-இன் கீழ �கைெல் ச்பறப்பட்ட�ன் ம்பரில், ெடான்றளிககும அலுெலர், அத்�றகைய �கைெறல ச்பற்ற முப்பது 
நடாடகைளுககுள் மெறலயளிப்பெரி்டம அெருற்டய ச�டாழில் நிறுெனத்து்டன் ச�டா்டர்புற்டய விதிககூறுகைறள ம�றெப்படுமடாயின் 
மெர்ககுமடாறும, ஏற்றுகசகைடாள்ளப்ப்டடா� மடாதிரி நிறலயடாறை ச�டா்டர்புற்டய விதித்துறறகைறள குறிபபிடுமடாறும, 

அத்�றகைய உத்�ரவு ச்பறப்பட்ட நடாளிலிருநது முப்பது நடாடகைளுககுள் மெர்ககைப்ப்ட மெண்டியறெ, நீககைப்ப்ட மெண்டியறெ 
அல்லது மடாற்றம செயயப்ப்ட மெண்டியறெ ெடாயிலடாகை அவெடாறு ஏற்றுகசகைடாள்ளப்பட்ட நிறலயடான ஆறைறய திருத்�ம செயெ�ற்கு 
மெறலயளிப்பெருககு உத்�ரவிடுெது்டன், ெடான்றளிககும அதிகைடாரி, அவெடாறு திருத்�ம செயய மகைடாருகின்ற விதித்துறறகைள் ச�டா்டர்்படாகை 
மடடுமம இைககை அறிகறகை மகைடாரி, அத்�றகைய அறிகறகை மின்னணு அல்லது மெறு ெறகையில் மெறலயளிப்பெரடால் அனுப்பப்ப்ட 
மெண்டும. 
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(3) துறை விதிகைள் (1) மற்றும (2)-இன் கீழ குறிபபி்டப்பட்டெடாறடான �கைெல் ச்பறப்பட்ட நடாளிலிருந� முப்பது நடாடகைளுககுள் 
ெடான்றளிககும அலுெலர், எந� கைருத்தும ச�ரிவிககைடாமல் இருபபின் மெறலயளிப்பெரடால், நிறலயடாறைகைள் ஏற்றுக சகைடாள்ளப்பட்ட�டாகை 
கைரு�ப்படும.

30. ச�டாழிற்ெங்கைம செயல்்ப்டடா� மநர்வில், ெடான்றளிபபு அலுெலர் அறிவிபபு அனுபபுெ�ற்கு, ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் 
அல்லது நிறுெனத்தின் ச�டாழிலடாளர் பிரதிநிதிகைறள ம�ர்நச�டுககும முறற,- 30 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (5)-இன் ்பகுதி (ii)-
இல், குறிபபி்டப்பட்டெடாறு, ச�டாழிற்ெங்கைம ஏதும செயல்்ப்டடா� மநர்வில், ெடான்றளிககும அலுெலர் அல்லது அெரடால் அதிகைடாரம 
அளிககைபச்பற்ற அலுெலர், ச�டாழிலடாளர்கைளில் மூன்று பிரதிநிதிகைறள ம�ர்நச�டுப்ப�ற்கு ச�டாழிலடாளர்கைள் கூட்டத்ற�க கூடடி, அவெடாறு 
ம�ர்நச�டுககைப்பட்டெர்கைளி்டம, நிறலயடாறைகைள் மீது மறுபபுறரகைள் மகைடாரி நிறலயடாறைகைளின் நகைல்கைறள அெர்கைளுககு அனுபபுெடார். 
ச�டாழிலடாளர்கைள், இந� அறிவிபபு ச்பறப்பட்ட நடாளிலிருநது 15 நடாடகைளுககுள் ெறரவு நிறலயடாறைகைளில் ஆடமெ்பறனகைள் இருந�டால் 
அெற்றற அனுப்பலடாம.

31. 30 ஆம பிரிவின் (8)-உடபிரிவின் கீழ ெடான்றளிககைப்பட்ட நிறலயடாறைகைறள உறுதிப்படுத்தும முறற:- 30 ஆம பிரிவின் 
உடபிரிவு (8)-இறன பின்்பற்றி ெடான்றளிககைப்பட்ட நிறலயடாறைகைள் அல்லது திருத்தியறமககைப்பட்ட நிறலயடாறைகைள் அல்லது 33 
ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (1)-ன் கீழ மமல்முறறயீடடு அலுெலர் பிறபபித்� ஆறைகைளின் நகைல்கைள், மின்னணு முறறயில் அல்லது 
மெறு ெறகையில் ெடான்றளிககும அலுெலரடால் அல்லது மமல்முறறயீடடு அலுெலரடால் உறுதி செயயப்படடு ஒரு ெடார கைடாலத்திற்குள் 
ெம்பந�ப்பட்ட அறனெருககும அனுப்பப்ப்ட மெண்டும. ஆனடால் 30 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (3)-ன்கீழ ெடான்றளித்��டாகை கைரு�ப்படும 
மநர்வுகைள் மற்றும மடாதிரி நிறலயடாறைகைறள ஏற்றுக சகைடாள்ெ�டாகை மெறலயளிப்பெர் ெடான்றளித்துள்ள மநர்வுகைளில் ெடான்றளிபற்ப 
உறுதி செயய மெண்டியதில்றல.

32. 30 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (9)-இன் கீழ ெறரவு நிறலயடாறைகைளு்டன் இறைககைப்ப்ட மெண்டிய கைைககு விெரஅறிகறகை:- 

(i) ெறரவு நிறலயடாறைகைளு்டன் ச�டாழில் நிறுெனத்தின் முகைெரி, மின்னஞெல் முகைெரி, ச�டா்டர்பு எண், நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும 
ச�டாழிலடாளர்கைளின் எண்ணிகறகை விெரங்கைள், நிறுெனத்தில் உள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள் உறுபபினர்கைளடாகை இருககும ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் 
விெரங்கைள்; மற்றும

(ii) மடாற்றியறமககைப்பட்ட நிறலயடாறைகைளின் ெறரவு்டன் �ற்ம்படாதுள்ள நிறலயடாறைகைளில் மடாற்றம செயயப்ப்டவுள்ள விெரங்கைளு்டன் 
�ற்ம்படாதுள்ள நிறலயடாறைகைளில் எந� பிரிவுகைள், எவெடாறு, எ�ற்கைடாகை மடாற்றம செயயப்படுகின்றன என்ற விெரப ்படடியல் அ்டங்கிய, 
ச�டாழில் நிறுெனத்�டால் அங்கீகைரிககைப்பட்ட ந்பரடால் றகைசயடாப்பமி்டப்பட்ட அறிகறகையும இறைககை மெண்டும.

33. 30 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (10)-இன் கீழ அது ம்படான்ற ச�டாழிலகை நிறுெனங்கைளில் ெறரவு நிறலயடாறைறய அளிப்ப�ற்கைடான 
நி்பந�றனகைள்: ஒமர ெறகையடான ச�டாழிலகை நிறுெனங்கைறள ந்டத்தும மெறலயளிப்பெர்கைள் ஒன்று மெர்நது 30 ஆம பிரிவின்கீழ 
மற்றும அது ச�டா்டர்்படான உடபிரிவுகைள் (1), (5) (6), (8), (9) ஆகியெற்றில் குறிபபி்டப்படடுள்ள ந்டெடிகறகைகைளுககைடாகை, ெம்பந�ப்பட்ட 
ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்தும ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற�க குழு ஆகிய ஏம�னும ஒன்று்டன் 
கைலந�டாமலடாசித்து ஒரு ெறரவு கூடடு நிறலயடாறைறய அளிககைலடாம.

ஆனடால், கூடடு ெறரவு நிறலயடாறை ெறரவு செயயப்படடு, ச�டாழிலடாளர் ஆறையருககு அனுபபி றெககைப்ப்ட மெண்டும. 
ச�டாழிலடாளர் ஆறையர் அ�றன ெம்பந�ப்பட்ட ெடான்றளிககும அலுெலரு்டன் கைலந�டாமலடாசித்து கூடடு நிறலயடாறைறய ெடான்றளிப்படார் 
அல்லது ெடான்றளிககை மறுப்ப�ற்கைடான கைடாரைங்கைள் ்பதிவு செய� பின்னர், அவெடாறு ெடான்றளிப்ப�ற்கு மறுககை செயெடார்..

34. மமல்முறறயீடடு மனுறெ 32- ஆம பிரிவின்கீழ மமல்முறறயீடடு அலுெலர் தீர்வு செயயும முறற:- (1) 30 ஆம 
பிரிவின் உடபிரிவு (5)-ன் கீழ ெடான்றளிககும அதிகைடாரி ெழங்கிய ஆறைறய எதிர்த்து, மமல்முறறயீடு செயய விருப்பமுள்ள ஒரு 
மெறலயளிப்பெர் அல்லது ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்தும ச�டாழிற்ெங்கைம, அத்�றகைய ஆறை ச்பறப்பட்ட 60 
நடாடகைளுககுள் திருத்தியறமககைப்படுெ�ற்கு அல்லது நீககைம செயயப்படுெ�ற்கு அல்லது மெர்ககைப்படுெ�ற்கு மெண்டிய நிறலயடாறையின் 
விதிககூறுகைறளயும, அ�ற்கைடான கைடாரைங்கைறளயும அட்டெறை ெடிவில் �யடாரித்� ஒரு மமல்முறறயீடடு மனுறெ மின்னணு ெடாயிலடாகை 
அல்லது மெறு ெறகையில் மமல் முறறயீடடு அலுெலருககு அனுபபி றெககை மெண்டும. 

(2) மமல்முறறயீடடு அலுெலர் நிறலயடாறைகைறள உறுதிப்படுத்�டா� மநர்வில், மமல்முறறயீடற்ட விெடாரிப்ப�ற்கைடான நடாறள நிர்ையம 
செயது அது ச�டா்டர்்படான கீழககைண்்டஅறிவிபபிறன ெழங்கைலடாம:- அறெயடாென,-

(a) மெறலயளிப்பெரடால் அல்லது ச�டாழிலடாளர் ஒருெரடால் மமல்முறறயீடு �டாககைல் செய� மநர்வில், மநர்விற்மகைற்்ப, ச�டாழிலகை 
நிறுெனத்தில் உள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள் ெடார்நதுள்ள ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு அல்லது ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைள் பிரதிநிதிகைறளக 
சகைடாண்்ட அறமபபிற்கு அல்லது மெறலயளிப்பெருககு அறிவிபபு அனுப்ப மெண்டும.

(b) மமல்முறறயீடு ச�டாழிற்ெங்கைத்�டால் �டாககைல் செயயப்படடிருந�டால், மெறலயளிப்பெருககும மற்றும ச�டாழில் நிறுெனத்தில் 
செயல்்படடு ெரும மற்ற அறனத்து ச�டாழிலடாளர்கைளின் ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளுககும �கைெல் அனுப்ப மெண்டும.

(c) ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதிகைள் மமல்முறறயீடடு மனு �டாககைல் செயதிருந�டால், மெறல அளிப்பெருககும, மமல்முறறயீடடு 
அதிகைடாரி கைருதினடால் மெறு எந� ச�டாழிலடாளர்கைறளயும, மமல்முறறயீடடு விெடாரறையில் மெர்த்து அறிவிபபு அனுப்பலடாம.

(3) மமல்முறறயீட்டடாளர் மமல்முறறயீடடு குறிப்படாறையின் நகைறல ஒவசெடாரு எதிர்மனு�டாரருககும அனுபபி றெககை மெண்டும.

(4) மமல்முறறயீடடு அலுெலர், விெடாரறையின் எந�செடாரு நிறலயிலும, மமல்முறறயீடடு மனுவில் தீர்வு கைடாை அெசியம என்று 
கைருதும எந� மநரத்திலும யடாச�டாரு ஆ�டாரச ெடான்றிறனக மகைடகைலடாம.

(5) துறை விதி (2)-ன் கீழ மமல்முறறயீடடு விெடாரறை ந்டத்� நிர்ையிககைப்பட்ட நடாளன்று மமல்முறறயீடடு அதிகைடாரியடால் 
மகைடாரப்பட்ட ெடான்றடாெைங்கைள் மற்றும அளிககைப்பட்ட ெடான்றடாெைங்கைள் ஆகியெற்றற ்பரிசீலித்து, ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினர்கைறள 
விெடாரித்து மமல்முறறயீடடுககு தீர்வு ெழங்கை மெண்டும. 
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(6) மமல்முறறயீடு �டாககைல் செய� நடாளிலிருநது 60 நடாடகைளுககுள், மமல்முறறயீடடு அதிகைடாரி, நிறலயடாறைகைறள உறுதி செயது 
அல்லது மெறலயளிப்பெறர நிறலயடாறைகைளில் திருத்�ம மமற்சகைடாள்ளுமடாறு அறிவுறுத்தி ஆறை ெழங்குெடார்.

35. 33 ஆம பிரிவின் உட பிரிவுகைள் (1) மற்றும (2)-இன்கீழ, நிறலயடாறைகைளின் சமடாழி மற்றும அ�றன ்பரடாமரிககும முறற:- 
(1) 30 ஆம பிரிவின் கீழ ெடான்றளிககைப்பட்ட�டாகை கைரு�ப்படும நிறலயடாறைகைள் �விர்த்து, ெடான்றளிககும அலுெலரடால் இறுதியடாகை 
ெடான்றளிககைப்பட்ட ஏறனய நிறலயடாறைகைள் மின்னணு முறறயில் அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.

(2) இந� அத்தியடாயத்தின் கீழ, இறுதியடாகை ெடான்றளிககைப்பட்ட நிறலயடாறைகைள் அல்லது ெடான்றளிககைப்பட்ட�டாகை கைரு�ப்படும 
அல்லது மெறலயளிப்பெரடால் ஏற்கைப்பட்ட மடாதிரி நிறலயடாறைகைளின் உறரயடானது மெறலயளிப்பெரடால் �மிழிலும மற்றும ஆங்கிலத்திலும 
றெத்திருககைப்ப்ட மெண்டும. 

36. 34 ஆம பிரிவின்கீழ இறுதி ெடான்று நகைல் ெழங்கைப்பட்ட நிறலயடாறைகைளின் ்பதிமெடு:- (1) ெம்பந�ப்பட்ட அறனத்து ச�டாழில் 
நிறுெனங்கைளுககும அறனத்து ெடான்றளிககைப்பட்ட நிறலயடாறைகைள் அல்லது ெடான்றளிககைப்பட்ட�டாகை கைரு�ப்படும நிறலயடாறைகைள் 
அல்லது ஏற்றுக சகைடாள்ளப்பட்ட மடாதிரி நிறலயடாறைகைள் சகைடாண்டுள்ள ்படிெம XIII-இல் மின்னணு முறறயில்; ஏறனயெற்றிற்கிற்டமய, 
கீழககைண்்ட விெரங்கைள் அ்டங்கிய ்பதிமெடு ெடான்றளிககும அலுெலரடால் ்பரடாமரிககைப்ப்ட மெண்டும.

(a) ஒவசெடாரு நிறலயடாறைகைளுககும ஒதுககீடு செயயப்பட்ட �னிப்பட்ட எண்;

(b) ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் ச்பயர்;

(c) ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் �ன்றம;

(d) நிறலயடாறைகைள் ெடான்றளிககைப்பட்ட ம�தி அல்லது ெடான்றளித்��டாகை கைரு�ப்பட்ட நடாள் அல்லது மடாதிரி நிறலயடாறைகைள் 
ஏற்றுகசகைடாள்ளப்பட்ட நடாள்;

(e) ச�டாழில் நிறுெனம இயங்கி ெரும ்பகுதிகைள்; மற்றும

(f) நிறலயடாறைகைறள அடிககைடி ்படார்த்து ்பரிசீலிககை உ�வுெ�ற்கு உகைந� இ�ர விெரங்கைள் அ்டங்கிய ஒரு விெரத் ச�டாகுபபு 
மற்றும நிறலயடாறைகைறள உ்டனுககு்டன் ்படார்ப்ப�ற்கைடாகை உ�வி செயயும முறறயில் மற்றும எல்லடா நிறலயடாறைகைறளயும சகைடாண்டுள்ள 
ஒரு விெரககுவியல் (database);

(2) ெடான்றளிககைப்பட்ட நிறலயடாறைகைள் அல்லது ெடான்றளிககைப்பட்ட�டாகை கைரு�ப்படும நிறலயடாறைகைள் ஆகியெற்றின் நகைல்கைறள 
்பககைம ஒன்றிற்கு ரூ்படாய இரண்டு கைட்டைம செலுத்தி விண்ைபபிககும யடாச�டாரு ந்பருககு ெடான்றளிககும அலுெலர்அ�ன் நகைறல 
ெழங்குெடார். அத்�றகைய மநடாககைத்திற்கைடாகை, மின்னணு முறறயில் ்பைம செலுத்� மெண்டும.

37. 35 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (2)-இன் கீழ நிறலயடாறைகைளில் திருத்�ம செயெ�ற்கைடான விண்ைப்பம:- பிரிவு 35, உடபிரிவு 
(2)-ன்்படி ஏற்கைனமெ உள்ள நிறலயடாறைகைளில் மடாற்றம செயெ�ற்கு, அ�ற்கைடான விண்ைப்பத்ற� ெடான்றளிககும அலுெலருககு, 
ச�டாழில் நிறுெனத்தில் அ�ற்கைடாகை அங்கீகைரிககைப்பட்ட அலுெலரின் றகைசயடாப்பத்து்டன் மின்னணு மூலம அனுப்ப மெண்டும. அந� 
மனுவில், ஏற்கைனமெ நற்டமுறறயில் உள்ள நிறலயடாறைகைள் விதிககூறுகைள், நிறலயடாறைகைளில் எநச�ந� விதிககூறுகைள் மடாற்றம 
செயயப்ப்ட உத்ம�சிககைப்படடுள்ளது மற்றும அ�ற்கைடான கைடாரைங்கைள் ஆகியறெ அ்டங்கிய விெரப ்படடியலும, அத்ச�டாழில் நிறுெனத்தில் 
இயங்கும ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் ஆகிய விெரங்கைளு்டனடான அறிகறகைறயயும இறைத்து ெமர்பபிககைப்ப்ட மெண்டும.

அத்தியடாயம V

மடாற்றம செயெ�ற்கைடான அறிவிபபு

38. 40ஆம பிரிறெச மெர்ந� உடபிரிவு (iii)-ன் கீழ கைரு�ப்படடுள்ள மடாற்றத்திறன மமற்சகைடாள்ெ�ற்கைடான அறிவிபபிறன ெழங்கும 
முறற:- (1) இசெட்டத் ச�டாகுபபின் மூன்றடாெது அட்டெறையில் குறிபபி்டப்படடுள்ள யடாச�டாரு ச்படாருண்றம ச�டா்டர்்படாகை, யடாச�டாரு 
ச�டாழிலடாளிககைடான ச்படாருந�ககூடிய ்பணிநி்பந�றனகைளில் யடாச�டாரு மடாற்றத்ற� செயயக கைருதும யடாச�டாரு மெறலயளிப்பெர், 
அத்�றகைய மடாற்றத்�டால் ்படாதிப்பற்டயும அத்�றகைய ச�டாழிலடாளருககு அல்லது ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்தும ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு அல்லது 
ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்தும குழுவின் உறுபபினருககு, ்படிெம XIV-ல் அறிவிபற்ப ெழங்குெடார். 

(2) துறை விதி (1)-ல் குறிபபி்டப்பட்ட அறிவிபபு மெறலயளிப்பெரடால் ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மு�ன்றம நுறழவு ெடாயிலில் 
உள்ள அறிவிபபு ்பலறகையிலும, ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் ெம்பந�ப்பட்ட மமலடாளர் அலுெலகைத்திலும அறனெரும கைடாணும்படி 
மெறலயளிப்பெரடால் கைடாடசிப்படுத்�ப்ப்ட மெண்டும. 

ச�டாழில் நிறுெனத்தில் ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம அல்லது ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் செயல்்படும மநர்வில், அத்�றகைய 
அறிவிபபின் நகைல் ஒன்று, அத்ச�டாழிற்ெங்கை செயலடாளருககு அல்லது அத்�றகைய ெங்கைங்கைளின் ஒவசெடாரு செயலடாளர்கைளுககும ஒமர 
மநரத்தில் ெழங்கைப்படும.

அத்தியடாயம VI

நடுெர் மன்றத்திற்கு ச�டாழிற்�கைரடாறற �ன்னிசறெயடாகை அனுபபு�ல்

39. 42ஆம பிரிறெச மெர்ந� உடபிரிவு 3-ன் கீழ நடுெர் மன்ற ஒப்பந� ்படிெம மற்றும அற� அனுபபுெ�ற்கைடான நற்டமுறற:- 
நடுெர் மன்றத்திற்கு ச�டாழிற்�கைரடாறு குறித்து அனுபபுெ�ற்கு மெறலயளிப்பெரும, ச�டாழிலடாளர்கைளும ஒபபுகசகைடாள்ளும மநர்வில், 
அ�ற்கைடான ஒப்பந�ம, ்படிெம XV-ல் இருககை மெண்டியது்டன், ஒப்பந�த்தில் அறனத்து �ரபபினர்கைளடால் றகைசயடாப்பமி்டப்படடிருககை 
மெண்டும. இவசெடாப்பந�த்து்டன் நடுெரடாகை / நடுெர்கைளடாகை செயல்்ப்ட உள்ளெர்கைளின் எழுத்துமூலமடான அல்லது மின்னணு முறறயிலடான 
ஒபபு�ல் இறைககைப்ப்ட மெண்டும.
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(2) உடபிரிவு (1)-ல் குறிபபி்டப்பட்ட நடுெர் மன்ற ஒப்பந�ம கீமழ குறிபபி்டப்பட்டெர்கைளடால் றகைசயடாப்பமி்டப்ப்ட மெண்டும:-

(i) மெறலயளிப்பெரடாகை இருந�டால், மெறலயளிப்பெரடால் அல்லது ஒருங்கிறைககைப்பட்ட நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெரடால் 
அல்லது ஏறனய ச்பருநிறுென அறமபபு, அத்�றகைய மநடாககைங்கைளுககைடாகை அங்கீகைரிககைப்பட்ட நிறுெனத்தின் முகைெர், மமலடாளர் அல்லது 
ஏறனய அலுெலர்;

(ii) ச�டாழிலடாளர்கைளடாகை இருந�டால், இது ெடார்்படாகை அங்கீகைரிககைப்பட்ட ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் அலுெலர் அல்லது அத்�றகைய 
மநடாககைங்கைளுககைடாகை, ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளடால் ந்டத்�ப்பட்ட கூட்டத்தில் உரியெரடாகை அங்கீகைரிககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளின் 
மூன்று பிரதிநிதிகைள்;

(iii) �னிப்பட்ட ச�டாழிலடாளரடாகை இருந�டால், அந� ச�டாழிலடாளர் அல்லது அெர் உறுபபினரடாகை உள்ள ச�டாழிலடாளரின் ்பதிவு 
ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கை அலுெலர். 

விளககைம:-(1) இந� விதியில், “அலுெலர்” என்ற செடாற்சறடா்டருககு ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் யடாச�டாரு அலுெலர் அல்லது 
அத்�றகைய மநடாககைங்கைளுககைடாகை அங்கீகைரிககைப்பட்ட மெறலயளிப்பெர் அறமபபின் அலுெலர் என ச்படாருள்்படும.

(2) இந� விதியில் “அலுெலர்” என்்ப�ற்கு பின்ெரும யடாச�டாரு அலுெலர்கைள் என ச்படாருள்்படும. அெர்கைளடாென:-

(a) �றலெர்;

(b) துறை �றலெர்;

(c) செயலடாளர் (ச்படாதுச செயலடாளர் உட்ப்ட);

(d) ஒரு இறைச செயலடாளர்; மற்றும

(e) ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் �றலெர் மற்றும செயலடாளரடால் இ�ற்கைடாகை அங்கீகைரிககைப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ஏறனய யடாச�டாரு 
அலுெலர் .

40. 42 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (5)-இன் கீழ அறிவிகறகை செளியிடும முறற:- ஒரு ச�டாழிற்�கைரடாறிறன நடுெர் நீதிமன்றத்திற்கு 
அனுபபும ம்படாது, அ�றன முறறயிடு்பெர்கைள் ஒவசெடாரு �ரபபின் ச்பரும்படான்றம உறுபபினர்கைள் ஆ�ரவு ச்பற்ற பிரதிநிதிகைள் என 
அரசு மனநிறறெற்டயுமடாயின், இது ச�டா்டர்்படாகை தமிழ்ோடு அரசிதழில், அறிவிகறகை ஒன்றற செளியிடும. நடுெர் மன்ற ஒப்பந�த்திற்கு 
�ரபபினர்கைள் அல்லடா�, மெறலயளிப்பெர்கைள் மற்றும ச�டாழிலடாளர்கைளின் �கைெலுககைடாகை, அெர்கைள் அறிவிகறகை குறித்து �மது நிறலறய 
இநமநடாககைத்திற்கைடாகை நியமிககைப்பட்ட நடுெர்/நடுெர்கைள் முன்்படாகை எடுத்துறரககை, அறிவிகறகை ஒன்றற மின்னணு முறறயில் அல்லது 
மெறு ெறகையில் செளியி்ட மெண்டும.

41. ச�டாழிற்ெங்கைம ஏதும இல்லடா� மநர்வில் ச�டாழிலடாளர் பிரதிநிதிகைறள ம�ர்வு செயயும முறற:- ச�டாழிற்ெங்கைம ஏதும இல்லடா� 
மநர்வில், 42 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (5) ெரமபு நி்பந�றனகைளின் ்பகுதி (c)-ககிைங்கை, நடுெர்/நடுெர்கைள் மன்றத்தில் அறிவிகறகை 
குறித்து �ங்கைளது �ரபபின் நிறலறய எடுத்துறரககும உறுபபினர்கைறள ம�ர்நச�டுககைப்படும ம்படாது அெர்கைள் ச்பரும்படான்றம 
ச�டாழிலடாளர்கைளடால் பிரதிநிதியடாகை இருககை தீர்மடானம நிறறமெற்றப்படடு, ்படிெம XVI-ன்்படி அங்கீகைடாரம ச்பற்றிருககை மெண்டும. 
அவெடாறு அங்கீகைடாரம அளித்� ச�டாழிலடாளர் பிரதிநிதியின் ந்டெடிகறகைகைளுககு அத்�றகைய ச�டாழிலடாளர்கைள் கைடடுப்ப்ட மெண்டும. 

அத்தியடாயம VII

ச�டாழிற்�கைரடாறுகைறள தீர்ப்ப�ற்கைடான ெழிமுறற

42. 44 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (9)-இன் கீழ ெருகின்ற கைடாலி ்பணியி்டங்கைறள நிரபபு�ல், 44 ஆம பிரிவின் உடபிரிவுகைள்  
(4) மற்றும (5)-இன் கீழ மடாநில ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயத்திற்கு நீதித்துறற உறுபபினறரத் ம�ர்நச�டுககும முறற, அெர்கைளுககு ெம்பளம 
மற்றும ்படிகைள் ெழங்கு�ல் மற்றும அெர்கைளுககைடான ்பணி நி்பந�றனகைள்:- (1) ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயத்தில் நீதித்துறற உறுபபினரடாகை 
நியமிககைப்படுெ�ற்கு ஒருெர் கீழ கைண்்டெடாறு �குதிகைள் ச்பற்றிருககை மெண்டும.

(a) சென்றன உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதி்பதியடாகை இருககைமெடா அல்லது இருநதிருககைமெடா மெண்டும; அல்லது

(b) மூன்று ெரு்டங்கைளுககுக குறறயடாமல் மடாெட்ட நீதி்பதியடாகை அல்லது கூடு�ல் மடாெட்ட நீதி்பதியடாகை இருநதிருககை மெண்டும;

(c) 1947 ஆம ஆண்டு ச�டாழிற்�கைரடாறுகைள் ெட்டத்தின் கீழ (மத்தியச ெட்டம 14/1947) அறமககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர் நீதிமன்றத்தில் 
5 ஆண்டுகைளுககுக குறறயடாமல் �றலறம அலுெலரடாகை இருநதிருககை மெண்டும.

(2)  துறைவிதி (3)-இல் குறிபபி்டப்பட்டெடாறடாகை, ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழுவின் ்பரிநதுறரயின் ்படி நீதித்துறற அலுெலர் 
அரெடால் நியமிககைப்படுெடார். 

(3) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழுவில் கீழககைண்்டெர்கைள் உறுபபினர்கைளடாகை இருப்படார்கைள்:- அெர்கைளடாென-

(i) சென்றன உயர்நீதிமன்றத்தின் �றலறம நீதி்பதி அல்லது அெரடால் நியமிககைப்படும உயர்நீதிமன்ற நீதி்பதி-�றலெர்;

(ii) ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறறயின் அரசுச செயலடாளர்-உறுபபினர்;

(iii) மனி� ெள மமம்படாடடுத் துறற அரசுச செயலடாளர்-உறுபபினர்;

(iv) ெட்டத் துறறயின் அரசுச செயலர்-உறுபபினர்; மற்றும
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(iv) ச�டாழிலடாளர் ஆறையர்-உறுபபினர்

(4) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழுெடானது, ச�டாழிற்தீர்ப்படாயத்தின் ம�றெறய கைருத்திற்சகைடாண்டு, நீதித்துறற உறுபபினறர, 
அெர்கைளின் கைல்வித்�குதி, ச்படாருநதும �ன்றம, முநற�ய சிறந� செயல்்படாடுகைளின் ்பதிவுரு, உண்றமத் �ன்றம மற்றும ெழககு 
ந்டத்துெதில் உள்ள அனு்பெம ஆகியெற்றற கைைககில் எடுத்துக சகைடாண்்ட பின்னர், அ�ன் ்பரிநதுறரறய செயெ�ற்கைடான அ�ன் 
நற்டமுறறறய நிர்ையம செயது, ஒவசெடாரு கைடாலி்பணியி்ட நியமனத்திற்கைடான ந்பறர ்பரிநதுறரககும.

(5) மடாண்்பறம சென்றன உயர்நீதிமன்றத்தின் முன் அனுமதி ச்பறடாமல் ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயத்திற்கு ்பணியில் உள்ள யடாச�டாரு 
நீதித்துறற அலுெலறர அரெடால் நியமிககை இயலடாது. 

(6) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழுவில் ஏ�டாெது ஒரு உறுபபினர் கைலநது சகைடாள்ளடாமல் இருந�டால் அல்லது உறுபபினர் ்ப�வி 
நிரப்பப்ப்டடாமல் இருந�டால், அ�ற்கைடாகை, அககுழுவில் நியமிககைப்படும நீதித்துறற உறுபபினரின் நியமனம செல்லடாது என அறிவிககை 
முடியடாது. 

(7) ்ப�வி ஏற்ற நடாளிலிருநது, 65 ெயது நிறறெற்டகின்ற நடாள் அல்லது 4 ஆண்டுகைள் அப்பணியில் பூர்த்தி செயகின்ற நடாள், 
இதில் எது முநற�யம�டா, அதுெறர நீதித்துறற உறுபபினர் ்ப�வி ெகிப்படார்.

(8) நீதித்துறற உறுபபினரின் ்ப�வி �ற்கைடாலிகை கைடாலி்பணியி்டமடாகை இருந�டால் ஏறனய யடாச�டாரு ச�டாழிலடாளர் தீர்ப்படாயத்தில் 
உள்ள நீதித்துறற உறுபபினறர இப்பணிறய மமற்சகைடாள்ள அரசு நியமிககும.

(9) (a) நீதித்துறற உறுபபினர் ஒருெர் மடா�த்திற்கு ரூ்படாய. 2,25,000/-அல்லது அவெபம்படாது அரசு நிர்ையிககும ச�டாறகைறய 
ஊதியமடாகை ச்பறுெடார். அத்து்டன் அம� ெம்பளம ச்பறும ‘A’ பிரிவு அலுெலர்கைளுககு ச்படாருநதும ்படிகைறள ச்பறவும �குதியுள்ளெரடாெடார்.

(b) ஓயவு ச்பற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதி்பதி ்பணி நியமனத்ற�ப ச்படாறுத்� மநர்வில் அெரின் சமடாத்� ஊதியத்திலிருநது அெர் 
ச்பறும ஓயவூதியத் ச�டாறகைறய கைழித்துவிடடு, மீ�ம உள்ள ச�டாறகை ெழங்கைப்படும.

(10) (a) உயர்நீதிமன்ற நீதி்பதிகைளடாகை ்பணிபுரிகின்ற ந்பர்கைறளப ச்படாறுத்� மநர்வில், அெர்கைள் ச�டாழிற் தீர்ப்படாயத்தில் ்பணிபுரியும 
்பணிககைடாலமும, அெர்கைள் ெடார்ந� ்பணியின் நற்டமுறற விதிகைளுககிைங்கை ஓயவூதியம ெழங்குெ�ற்கு கைைககில் எடுத்துக 
சகைடாள்ளப்படடு அெர்கைளுககு ச்படாருந�த்�ககை ஓயவூதியத்திற்கைடாகை 1960-ஆம ஆண்டு ச்படாது ெருங்கைடால றெபபு நிதி (மத்திய ்பணி) 
விதிகைளின் விதித்துறறகைள் மற்றும விதிகைளடால் முறற்படுத்�ப்படும.

(b) ஓயவு ச்பற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதி்பதிகைறளப ச்படாறுத்� மநர்வில், அெர்கைளின் மறு்பணியமர்த்�ல் கைடாலத்தின் ம்படாது, விதிகைளின் 
்படி, அெர்கைள் ்பங்கைளிபபு றெபபுத் திட்டத்தில் மெர �குதியுள்ளெர்கைள் ஆெர். ஆனடால் அெர்கைளுககு ச�டாழிற் தீர்ப்படாயத்தில் 
்பணிபுரிந� ்பணிககைடாலத்திற்கு கூடு�ல் ்பணிகசகைடாற்ட ெழங்கைப்ப்டமடாட்டடாது.

(11) நீதித்துறற உறுபபினர் ஒருெர், அரசின் ‘A’ பிரிவின் அலுெலர் ச்பறும ெம்பளத்திற்கு நிகைரடாகை இருககுமம்படாது அந� 
‘A’ பிரிவு அரசு அலுெலருககு அனுமதிககைத்�ககை வீ�த்தின்்படி வீடடு ெடா்டறகைப ்படிகைறள ச்பற �குதியுற்டயெரடாெடார் அல்லது 
அ�ற்மகைற்்ப அெருககு அரெடால் �ங்குெ�ற்கு வீடடு ெெதி செயது �ரப்படும. 

12(a) ்பணியில் உள்ள உயர்நீதிமன்ற நீதி்பதிகைறளப ச்படாறுத்� மநர்வில், ்பணியில் உள்ள அத்�றகைய உயர்நீதிமன்ற நீதி்பதிகைளுககு 
எந� விடுபபுகைள் ச்படாருநதுகின்றனமெடா அந� விடுபபுகைள் இெர்கைளுககும ச்படாருநதும.

(b) ஓயவு ச்பற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதி்பதிகைறளப ச்படாறுத்� மநர்வில், அெருககு நிகைரடான ஊதியம ச்பறும ச�டாகுதி ‘A’ அலுெலருககு 
அளிககைப்படும விடுபபு, அெர்கைளுககும ச்படாருநதும.

13(a) நீதித்துறற உறுபபினருககு விடுபபு ெழங்கும அதிகைடாரத்ற� அரசு சகைடாண்டிருககும.

(b) நீதித்துறற உறுபபினரின் செளிநடாடடுப ்பயைத்ற� அனுமதிககும அதிகைடாரத்ற� அரசு சகைடாண்டிருககும.

(14) அம� ெம்பளம ச்பறும ச�டாகுதி A-ல் அதிகைடாரிகைளுககு ெழங்கைப்படும அரசு மருத்துெத் திட்டப ்பயன்கைள் நீதித்துறற 
உறுபபினருககும கிற்டககும.

(15) (a) நீதித்துறற உறுபபினருககைடான ்பயைப்படி, அரசின் ச�டாகுதி A-ல் அம� ெம்பளம ெடாங்கும அரசு அலுெலருககு என்ன 
்பயைப்படி ெழங்கைப்படுகிறம�டா அம� ்பயைப்படி நீதித்துறற உறுபபினருககும அனுமதிககைத்�ககை�டாகும.

(b) ஓயவு ச்பற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதி்பதிறயப ச்படாறுத்� மநர்வில், ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயத்தில் மெருெ�ற்கு, ்பணி முடியும மநரத்தில், 
செடாந� ஊரில் இருநது �றலறமயகைத்திற்கும மற்றும �றலறமயகைத்திலிருநது செடாந� ஊருககும செல்ெ�ற்கைடான மடாற்றல் ்பயைப்படி, 
அெருககு நிகைரடாகை அரசின் ச�டாகுதி A-ல் அம� ெம்பளம ச்பறும அலுெலருககு எத்�றகைய மடாற்றல் ்பயைப்படி ெழங்கைப்படுகிறம�டா 
அம� மடாற்றல் ்பயைப்படி அெருககும அனுமதிககைத்�ககை�டாகும. 

(16) நீதித்துறற உறுபபினருககு நிகைரடாகை அரசு ச�டாகுதி A-ல் உள்ள அம� ெம்பளம ச்பறும அலுெலருககு அனுமதிககைத்�ககைெடாறடான 
விடுபபு கைடாலமுறற ்பயைச ெலுறகையிறன நீதித்துறற உறுபபினர்கைளும ச்பறுெ�ற்கு உரிறமயுற்டயெரடாெர். 

(17) நீதித்துறற உறுபபினருககு நிகைரடாகை அரசு ச�டாகுதி A-ல் உள்ள அம� ெம்பளம ச்பறும அலுெலருககு என்ன 
அனுமதிககைத்�ககைெடாறடான ம்படாககுெரத்து ்படியிறன நீதித்துறற உறுபபினரும ச்பறுெ�ற்கு உரிறமயுற்டயெரடாெர். 

(18) அரெடால் இது ச�டா்டர்்படாகை குறிபபி்டப்பட்ட அதிகைடார அறமப்படால், அெர் முழு உ்டற்�குதியுள்ளெரடாகை இருககிறடார் என்று 
அறிவிககைப்பட்டடாலன்றி யடாச�டாரு ந்பறரயும நீதித்துறற உறுபபினரடாகை நியமிககைக கூ்டடாது.
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(19) (a) நீதித்துறற உறுபபினர் �ன்னுற்டய ்பணிறய செயய �குதி ச்பற்றிருககைவில்றல அல்லது �ெறடான ந்டத்ற� உள்ளெரடாகை 
உள்ளடார் என்ற உறுதியடான குற்றசெடாடடு்டன் எழுத்துமூலமடான, ெரி்படார்ககைத் �குந� புகைடார் அரசுககு கிற்டககைப ச்பற்றடால், அபபுகைடார் 
மீது அரசு மு�ற்கைட்ட ஆயவு செயய மெண்டும.

(b) மு�ல் கைட்ட ஆயவில் நிர்ெடாகை உறுபபினர் மீது அளிககைப்பட்ட �ெறடான ந்டத்ற� அல்லது ்பணி செயய �குதியின்றம 
ஆகிய புகைடார்கைளின் உண்றமத் �ன்றமறய அறிய விெடாரறை ந்டத்� ம்படாதிய கைடாரைங்கைள் உள்ளது என அரசு கைருதினடால், அது 
குறித்து விெடாரறை செயய ம�்டல் மற்றும ம�ர்நச�டுககும குழுவிற்கு அரசு அனுபபும.

(c) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுககுழு ஆறு மடா�ங்கைளுககு அல்லது அ�ற்குமமல் அரசு நிர்ையிககும கைடால அளவிற்குள்ளடாகை �னது 
விெடாரறைறய நிறறவு செயய மெண்டும.

(d) விெடாரறை முடிவுககுப பின்னர், ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழு, �னியடாகை ஒவசெடாரு புகைடாரின் மீதும எடுககைப்பட்ட 
முடிவுகைறளயும, அ�ற்கைடான கைடாரைங்கைறளயும மற்றும ச்படாருத்�மடாகை இருககும எனக கைருதினடால், புகைடார் குறித்� முழு ெழககு 
ச�டா்டர்்படான கைருத்துறரகைள் சகைடாண்்ட அறிகறகைறய அரசுககு ெமர்பபிககை மெண்டும.

(e) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுககுழு, 1908-ஆம ஆண்டு உரிறமயியல் நற்டமுறற ெட்டத் ச�டாகுப்படால் (மத்தியச ெட்டம 5/1908), 
விதிககைப்பட்ட நற்டமுறறகைளுககுக கைடடுப்பட்ட�ன்று. ஆனடால், விெடாரறையில் இயற்றகை நியதிகைள் பின்்பற்றப்ப்ட மெண்டும. இககுழு 
விெடாரறைறய நிர்ையிககும நடாள், விெடாரறை இ்டம, மநரம உள்ளிட்ட நற்டமுறறகைறள �டாமன ெகுத்துக சகைடாள்ள அதிகைடாரம 
உள்ளது.

(20) நீதித்துறற உறுபபினர் ஒருெர் �னது றகைப்ப்ட எழுதிய அறிவிபற்ப அரசுககு அனுபபிவிடடு எந� மநரத்திலும அெர் 
்ப�வி விலகைலடாம.

இருபபினும, நீதித்துறற உறுபபினருககு அரசு உ்டனடியடாகை ்ப�வி விலகை அனுமதி �ரடா� மநர்வில், அரசு அெரது அறிவிபற்ப 
ச்பற்றுக சகைடாண்்ட மூன்று மடா�ங்கைள் முடிந� பின்னர் அல்லது �னது ்பணியி்டத்திற்கு மெறு ஒருெர் நியமிககைப்படடு, அெர் ்பணியில் 
மெர்ந� பின்னர் அல்லது �னது ்ப�விககைடாலம முடிந� பின்னர் இெற்றில் எது முநற�யம�டா அதுெறர அெரின் ்பணிறய ச�டா்டர 
மெண்டும.

(21) (a) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழுவின் ்பரிநதுறரயின் ம்பரில் அரசு கீழககைண்்ட யடாச�டாரு கைடாரைங்கைளுககைடாகை நீதித்துறற 
உறுபபினறர ்ப�வியில் இருநது நீககைலடாம;- அறெயடாென 

(a) சநடாடிந�ெர் என முடிவு செயயப்படடிருககை மெண்டும; அல்லது

(b) ஒழுககைகமகை்டடாகை செயல்்பட்ட குற்றத்திற்கைடாகை �ண்டிககைப்படடிருந�டால்; அல்லது

(c) நீதித்துறற உறுபபினரடாகை செயல்்ப்ட மன ரீதியடாகைமெடா அல்லது உ்டல்ரீதியடாகைமெடா �குதியற்றெரடாகை இருந�டால்; அல்லது 

(d) �னது ்பணிறய ச�டா்டர்ெ�ற்கு குந�கைம ஏற்்படும ெறகையில் ்பைத்ற�மயடா அல்லது மெறு செடாத்துககைறளமயடா ஒரு 
நீதித்துறற உறுபபினர் ெடாங்கியிருந�டால் ; அல்லது

(e) �னது ்ப�விறய �ெறடாகைப ்பயன்்படுத்தி, ச்படாது நலறன ்படாதிககும ெறகையில் ச�டா்டர்நது ்ப�வியில் இருந�டால்.

மமமல கூறிய (b) லிருநது (e) ெறரயிலடான கைடாரைங்கைளுககைடாகை ஒரு நீதித்துறற உறுபபினறர ்ப�வியிலிருநது நீககை 
உத்ம�சித்திருககுமம்படாது, அெருககு எதிரடான குற்றசெடாடடுககைறள அெருககு ச�ரிவித்து அககுற்றசெடாடடுககைள் மீது �னது 
விளககைத்ற� ச�ரிவிககை அெருககு ெடாயபபு ெழங்கை மெண்டும.

(22) நீதித்துறற உறுபபினரடாகை நியமிககைப்பட்ட ஒரு ந்பரும, ்ப�விமயற்்ப�ற்கு முன்னர் ்படிெம XVII-ல் கூறப்படடுள்ள்படி ரகைசிய 
கைடாபபுப பிரமடாைமும, உறுதிசமடாழியும எடுத்துக சகைடாள்ள மெண்டும.

(23) இவவிதிகைளில் செடால்லப்ப்டடா� ்பணி நி்பந�றனகைள் ஏதும இருந�டால், நீதித்துறற உறுபபினரின் ்பணி ெறரயறறகைள் மற்றும 
நி்பந�றனகைள் ச�டா்டர்்படான விெகைடாரம அரசுககு ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயத்�டால் அது ்பற்றி முடிசெடுககை அனுப்பப்படும. அதுகுறித்து 
அரசு எடுககும முடிவு பின்்பற்றப்படும.

(24) எந� ெறகையடான ந்பர்கைளுககும, இவவிதிகைளில் உள்ள எந� விதியிலிருநதும விலககு அளிப்ப�ற்கைடான கைடாரைத்ற� 
எழுத்துமூலம ்பதிவு செயது, விலககு அளிககை அரசுககு அதிகைடாரம உள்ளது.

(25) தீர்ப்படாயத்தின் அலுெலகைத்தில் ஏ�டாெது ஒரு கைடாரைத்திற்கைடாகை நிரந�ரப கைடாலிப்பணியி்டம ஏற்்படடிருபபின், இந� ெட்டத் 
ச�டாகுபபின் ெட்டககூறுகைளுககிைங்கை (Provisions) அரசு அந�ப ்பணியி்டத்ற� நிரபபும.

43. 44 ஆம பிரிவின் (9)-உடபிரிவின் கீழ கைடாலி ்பணியி்டத்ற� நிரபபுெ�ற்கைடான நற்டமுறற மற்றும 44 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு 
(4) மற்றும (5)-இன்கீழ, மடாநில அரசின் ச�டாழிற்தீர்ப்படாயத்தில் நிர்ெடாகை உறுபபினறர ச�ரிவு செயயும நற்டமுறற, ெம்பளங்கைள் மற்றும 
்படிகைள் மற்றும ஏறனய ெறரயறறகைள் மற்றும நி்பந�றனகைள்:- 

(1) ச�டாழிற்தீர்ப்படாயத்தில் நிர்ெடாகை உறுபபினரடாகை நியமிப்ப�ற்கு ஒருெர் பின்ெரும �குதிகைறளப ச்பற்றிருககை மெண்டும. அறெயடாென;

(a) ச�டாழிலடாளர் ெம்பந�ப்பட்ட பிரசெறனகைறள றகையடாளுெதில் அனு்பெம ச்பற்ற இநதிய ஆடசிப ்பணி அலுெலரடாகை இருககை 
மெண்டும அல்லது இருநதிருககை மெண்டும; அல்லது

(b) ச�டாழிலடாளர் ெம்பந�ப்பட்ட பிரசெறனகைறள றகையடாளுெதில் அனு்பெம ச்பற்ற கூடு�ல் அரசுச செயலரடாகை இருககை மெண்டும 
அல்லது இருநதிருககை மெண்டும; அல்லது
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(c) �மிழநடாடு ச�டாழிலடாளர் ்பணியில் கூடு�ல் ச�டாழிலடாளர் ஆறையரடாகை இருககை மெண்டும அல்லது இருநதிருககை மெண்டும; 
அல்லது

(d) �மிழநடாடு ச�டாழிலடாளர் ்பணியில் மூன்று ஆண்டுகைள் இறை ஆறையரடாகை இருககை மெண்டும அல்லது இருநதிருககை 
மெண்டும.

(2) துறை விதி (3)-ல் குறிபபிட்ட ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழுவின் ்பரிநதுறரயின் ம்பரில் நிர்ெடாகை உறுபபினர் அரெடால் 
நியமிககைப்படுெடார்.

(3) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழு கீழககைண்்டெர்கைள் உறுபபினர்கைறளக சகைடாண்டிருககும, அ�டாெது;

(i) அரசு �றலறமச செயலடாளர் - �றலெர்;

(ii) ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற அரசுச செயலடாளர்-உறுபபினர்;

(iii) மனி� ெள மமம்படாடடுத் துறறயின் அரசுச செயலடாளர்-உறுபபினர்;

(iv) ெட்டத்துறறயின் அரசுச செயலடாளர்-உறுபபினர்;

(v) ச�டாழிலடாளர் ஆறையர்-உறுபபினர்

(4) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழுெடானது, ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயத்தின் ம�றெகமகைற்்ப, நிர்ெடாகை உறுபபினறர, அெர்கைளின் 
கைல்வித்�குதி, ச்படாருநதும �ன்றம, முநற�ய செயல்்படாடடுச ெடா�றன, உண்றமத் �ன்றம மற்றும ெழககு ந்டத்துெதில் உள்ள 
அனு்பெம ஆகியெற்றற கைைககில் சகைடாண்டு, மமற்செடான்ன ்ப�வி நியமனத்திற்கைடான ந்பறர ்பரிநதுறரககும.

(5) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழுவில் ஏ�டாெது ஒரு உறுபபினர் கைலநது சகைடாள்ளடாதிருந�டால் அல்லது உறுபபினர் ்ப�வி 
நிரப்பப்ப்டடாமல் இருந�டால் அககுழுவில் ம�ர்நச�டுககைப்படும உறுபபினரின் நியமனம செல்லடாது என அறிவிககை இயலடாது.

(6) ்ப�வி ஏற்ற நடாளிலிருநது, 65 ெயது அற்டகின்ற நடாள் அல்லது 4 ஆண்டுகைள் அப்பணியில் பூர்த்தி செயகிற நடாள், இதில் 
எது முநற�யம�டா, அற� கைைககில் சகைடாண்டு, அநநடாள்ெறர அெர் நிருெடாகை உறுபபினரடாகை ்ப�வி ெகிப்படார்.

(7) நிர்ெடாகை உறுபபினரின் ்ப�வி �ற்கைடாலிகை கைடாலியி்டமடாகை இருந�டால் மற்சறடாரு ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயத்தில் உள்ள நிர்ெடாகை 
உறுபபினறர இப்பணிறய மமற்சகைடாள்ள அரசு நியமிககும.

(8) ஒரு நிருெடாகை உறுபபினர் மடா�த்திற்கு ரூ்படாய. 2,25,000/- அல்லது அவெபம்படாது அரசு நிர்ையிககும ச�டாறகைறய ஊதியமடாகை 
ச்பறுெடார். அத்து்டன் அம� ெம்பளம ச்பறும ‘A’ பிரிவு அலுெலர்கைளுககு ச்படாருநதும ்படிகைறளப ச்பறவும �குதியுற்டயெரடாெடார். ஓயவு 
ச்பற்ற அரசு அலுெலர் நிருெடாகை உறுபபினரடாகை நியமிககைப்பட்டடால், அெரின் சமடாத்� ஊதியத்திலிருநது அெர் ச்பறும ஓயவூதியத் 
ச�டாறகைறய கைழித்துவிடடு, மீதி உள்ள ச�டாறகை ெழங்கைப்படும.

(9) (a) அரசு அலுெலர்கைளடாகை ்பணியடாற்றும மநர்வில், அெர் ெடார்நதிருககும ்பணியின் நற்டமுறற விதிகைளுககிைங்கை, அெர்கைள் 
ச�டாழிற்தீர்ப்படாயத்தில் ்பணிபுரிந� ்பணிககைடாலம, ஓயவூதியம ெழங்கைப்படுெ�ற்கு கைைககில் எடுத்துக சகைடாள்ளப்படுெது்டன், மடாநிலத்தில் 
நற்டமுறறயில் உள்ள ச்படாது ெருங்கைடால றெபபு நிதி விதிகைளடால் நிர்ெகிககைப்படும.

(b) ஓயவு ச்பற்ற அரசு அலுெலரடாகை இருககும மநர்வில், அெர்கைள் மீண்டும ்பணியமர்த்�ப்படும கைடாலத்தில் �ற்ம்படாதுள்ள 
விதிகைளின்்படி ்பங்கைளிபபு ெருங்கைடால றெபபு நிதி திட்டத்தில் மெருெ�ற்கு உரிறம உண்டு. ச�டாழிற்தீர்ப்படாயத்தில் நிர்ெடாகை உறுபபினரடால் 
அளிககைப்படும ்பணிககைடான கூடு�ல் ்பணிகசகைடாற்ட அனுமதிககைப்ப்டடாது.

(10) நிருெடாகை உறுபபினர் ஒருெர், அரசின் ‘A’ பிரிவின் அலுெலர் ச்பறும ெம்பளத்திற்கு நிகைரடாகை இருககுமம்படாது அந�  
‘A’ ச�டாகுதி அலுெலர் ச்பறும வீடடு ெடா்டறகைப ்படிகைள் ச்பறுெ�ற்கு உரிறமயுற்டயெரடாெடார் அல்லது அெருககு அரெடால் �ங்குெ�ற்கு 
வீடடு ெெதி ெழங்கை ெறகை செயயப்படும. 

(11) (a) அரசு அலுெலரடாகை ்பணியடாற்றும மநர்வில், அவெரசுப ்பணியின் நற்டமுறற வி�கைளுககிைங்கை, அெருககு விடுபபுகைள் 
அனுமதிககைப்படும.

(b) நிர்ெடாகை உறுபபினர் ஓயவு ச்பற்ற அலுெலரடாகை இருககும மநர்வில், அெர் ச்பறும ெம்பளத்திற்கு நிகைரடாகை ெம்பளம ச்பறும 
‘A’ ச�டாகுதி அலுெலருககு அனுமதிககைத்�ககை விடுபபு, அெருககும அனுமதிககைப்படும.

(12) (a) உறுபபினருககு விடுமுறற ெழங்கும அதிகைடாரம அரசி்டம இருககும;

(b) நிர்ெடாகை உறுபபினர் செளிநடாடடுப ்பயைத்ற� அனுமதிககும அதிகைடாரம அரசி்டம இருககும.

(13) நிர்ெடாகை உறுபபினர்கைளுககு, அெருககு நிகைரடாகை ெம்பளம ச்பறும A ச�டாகுதி அலுெலருககு அனுமதிககைத்�ககை அரசு 
மருத்துெ ெெதிகைள், அெருககும அனுமதிககைப்படும. 

(14) (a) நிர்ெடாகை உறுபபினருககு நிகைரடாகை அம� ெம்பளம ச்பறும அரசு ‘A’ ச�டாகுதி அலுெலருககு அனுமதிககைப்படும ்பயைப்படி, 
அெருககும அனுமதிககைப்படும.

(b) ஓயவு ச்பற்ற அரசு அலுெலரடாகை இருககும மநர்வில், நிருெடாகை உறுபபினரடாகை ்பணியில் மெருமம்படாது அெருககு நிகைரடாகை 
அரசின் பிரிவு A-ல் அம� ெம்பளம ச்பறும அலுெலருககு என்ன மடாற்றல் ்பயைப்படி ெழங்கைப்படுகிறம�டா அம� மடாற்றல் ்பயைப்படிறய 
ெடாழும நகைரத்திலிருநது ச�டாழிற் தீர்ப்படாயம இருககும இ்டத்திற்கும, அ�ற்குப பின்பு ்பணி முடிெற்டந�தும, ்பணியி்டத்திலிருநது 
ெடாழும நகைரத்திற்கு செல்லவும ச்பறுெ�ற்கு �குதி உண்டு.
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(15) நிர்ெடாகை உறுபபினருககு நிகைரடாகை அரசு ‘A’ பிரிவில் ெம்பளம ச்பறும அலுெலருககு அனுமதிககைத்�ககை அம� அளவு 
விடுமுறற ்பயைச செலவு, உறுபபினருககும ெழங்கைப்படும.

(16) நிர்ெடாகை உறுபபினருககு நிகைரடாகை அரசு பிரிவு A-ல் உள்ள அம� ெம்பளம ச்பறும அலுெலருககு அனுமதிககைத்�ககை 
ம்படாககுெரத்து ்படி, உறுபபினருககும ெழங்கைப்படும.

(17) இது ெடார்்படாகை அரெடால் நியமிககைப்பட்ட அதிகைடாரியடால், அெர் மருத்துெ ரீதியடாகை முழு உ்டற்�குதியுள்ளெரடாகை இருககிறடார் 
என்று ெடான்றளிககைப்பட்டடாலன்றி எெறரயும நிர்ெடாகை உறுபபினரடாகை நியமிககைக கூ்டடாது.

18 (a) நிர்ெடாகை உறுபபினரடாகை செயலடாற்றுெ�ற்கு அெர் மீது அளிககைப்பட்ட �ெறடான ந்டத்ற� அல்லது ்பணி செயய �குதியின்றம 
குறித்து புகைடார் எழுத்துபபூர்ெ உறுதியடான புகைடார் அரசுககு கிற்டககைப ச்பற்றிருபபின், அத்�றகைய புகைடார் குறித்� மு�ல் கைட்ட ஆயறெ 
அரசு மமற்சகைடாள்ளும. ,

(b) மு�ல் கைட்ட ஆயவில் நிர்ெடாகை உறுபபினர் மீது அளிககைப்பட்ட �ெறடான ந்டத்ற� அல்லது ்பணி செயய �குதியின்றம 
ஆகிய புகைடார்கைளின் உண்றமத் �ன்றமறய அறிய விெடாரறை ந்டத்� ம்படாதிய கைடாரைங்கைள் உள்ளது என அரசு கைருதினடால், அது 
குறித்து விெடாரறை செயய ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்நச�டுககும குழுவிற்கு அரசு அனுபபும.

(c) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுககுழு ஆறு மடா�ங்கைளுககுள்அல்லது அ�ற்கு மமல் அரசு நிர்ையிககும கைடால அளவிற்குள் �னது 
விெடாரறைறய நிறறவு செயய மெண்டும.

(d) விெடாரறை முடிவுககுப பின்னர், ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழு, �னியடாகை ஒவசெடாரு புகைடாரின் மீதும எடுககைப்பட்ட 
முடிவுகைறளயும, அ�ற்கைடான கைடாரைங்கைறளயும மற்றும ச்படாருத்�மடாகை இருககும எனக கைருதினடால் புகைடார் குறித்� முழு ெழககு 
ச�டா்டர்்படான கைருத்துறரகைள் சகைடாண்்ட அறிகறகைறய அரசுககு அளிககை மெண்டும.

(e) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழு, 1908 ஆம ஆண்டு உரிறமயியல் நற்டமுறற ெட்டத் ச�டாகுப்படால்(மத்தியச ெட்டம 5/1908) 
விதிககைப்பட்ட நற்டமுறறகைளுககு கைடடுப்பட்ட�ன்று. ஆனடால் விெடாரறையில் இயற்றகை நியதிகைள் பின்்பற்றப்ப்ட மெண்டும. இககுழு 
விெடாரறைறய நிர்ையிககும நடாள், விெடாரறை இ்டம, மநரம உள்ளிட்ட நற்டமுறறகைறள ெகுத்துக சகைடாள்ள அ�ற்கு அதிகைடாரம 
உள்ளது.

(19) நிர்ெடாகை உறுபபினர் ஒருெர் �னது எழுத்துபபூர்ெமடான அறிவிபற்ப அரசுககு அனுபபிவிடடு எந� மநரத்திலும அெர் ்ப�வி 
விலகைலடாம.

இருபபினும, அரசு நிர்ெடாகை உறுபபினருககு உ்டனடியடாகை ்ப�வி விலகை அனுமதி �ரடா� மநர்வில், அரசு அெரது அறிவிபற்ப 
ச்பற்றுக சகைடாண்்ட மூன்று மடா�ங்கைள் முடிந� பின்னர் அல்லது �னது ்பணியி்டத்திற்கு மெறு ஒருெர் நியமிககைப்படடு, அெர் ்பணியில் 
மெர்ந� பின்னர் அல்லது �னது ்ப�விககைடாலம முடிந� பின்னர் இெற்றில் எது முநற�யம�டா அதுெறர அெரது ்பணிறய ச�டா்டர 
மெண்டும.

(20) (a) ம�டு�ல் மற்றும ம�ர்வுக குழுவின் ்பரிநதுறரயின் ம்பரில் அரசு கீழககைண்்ட யடாச�டாரு கைடாரைங்கைளுககைடாகை நிர்ெடாகை 
உறுபபினறர ்ப�வியில் இருநது நீககைலடாம;- அறெயடாென-

(a) சநடாடிந�ெர் என முடிவு செயயப்படடிருககை மெண்டும; அல்லது

(b) ஒழுககைகமகை்டடாகை செயல்்பட்ட குற்றத்திற்கைடாகை �ண்டிககைப்படடிருந�டால்; அல்லது

(c) நிர்ெடாகை உறுபபினரடாகை செயல்்ப்ட மன ரீதியடாகைமெடா அல்லது உ்டல்ரீதியடாகைமெடா �குதியற்றெரடாகை இருந�டால்; அல்லது 

(d) �னது ்பணிறய ச�டா்டர்ெ�ற்கு குந�கைம ஏற்்படும ெறகையில் ்பைத்ற�மயடா அல்லது மெறு செடாத்துககைறளமயடா ஒரு 
நிர்ெடாகை உறுபபினர் ெடாங்கியிருந�டால்; அல்லது

(e) �னது ்ப�விறய �ெறடாகைப ்பயன்்படுத்தி, ச்படாது நலறன ்படாதிககும ெறகையில் ச�டா்டர்நது ்ப�வியில் இருந�டால்.

மமமல கூறிய (b) லிருநது (e) ெறரயிலடான கைடாரைங்கைளுககைடாகை ஒரு நிர்ெடாகை உறுபபினறர ்ப�வியிலிருநது நீககை உத்ம�சித்திருககும 
ம்படாது, அெருககு எதிரடான குற்றசெடாடடுககைறள அெருககு ச�ரிவித்து அககுற்றசெடாடடுககைள் மீது �னது விளககைத்ற� ச�ரிவிககை 
அெருககு ெடாயபபு ெழங்கை மெண்டும.

(21) நிர்ெடாகை உறுபபினரடாகை நியமிககைப்பட்ட ஒவசெடாரு ந்பரும, ்ப�விமயற்்ப�ற்கு முன்னர் ்படிெம XVII-இல் ரகைசிய கைடாபபுப 
பிரமடாைமும, உறுதி சமடாழியும எடுத்துக சகைடாள்ள மெண்டும.

(22) இவவிதிகைளில் செடால்லப்ப்டடா� ்பணி நி்பந�றனகைள் ஏதும இருந�டால், நிர்ெடாகை உறுபபினரின் ்பணி ெறரயறறகைள் மற்றும 
நி்பந�றனகைள் ச�டா்டர்்படான விெகைடாரம அரசுககு ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயத்�டால் அது ்பற்றி முடிசெடுககை அனுப்பப்படும. அதுகுறித்து 
அரசு எடுககும முடிவு பின்்பற்றப்படும. 

(23) எழுத்து மூலமடாகை ்பதிவு செயயப்ப்ட மெண்டிய கைடாரைங்கைளுககைடாகை ந்பர்கைளின் யடாச�டாரு பிரிவு அல்லது ெறகைகைள் குறித்� 
மநர்வில், இந� விதிகைளின் யடாச�டாரு விதித்துறறறய விலககு அளிப்ப�ற்கு அரசுககு அதிகைடாரம உள்ளது.

(24) தீர்ப்படாயத்தின் அலுெலகைத்தில் ஏ�டாெது ஒரு கைடாரைத்திற்கைடாகை நிரந�ரப கைடாலிப்பணியி்டம ஏற்்படடிருபபின், இந� ெட்டத் 
ச�டாகுபபின் விதித்துறறகைளுககிைங்கை அரசு அந� கைடாலிப்பணியி்டத்ற� நிரபபும.
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44. 53 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (1)-இன் கீழ, ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்து�ல், உடபிரிவு (4)-இ ன்கீழ முழு அறிகறகை 
அனுபபு�ல் மற்றும உடபிரிவு (6)-இன் கீழ ச�டாழிற்தீர்ப்படாயத்தில் விண்ைபபித்�லும, விண்ைப்பத்தின் மீது முடிவு எடுககும 
முறறயும:- (1) ெமரெ அலுெலர்:-

(a) 62 ஆம பிரிவின் கீழ மெறலநிறுத்�ம அல்லது கை�ெற்டபபிற்கைடான அறிவிபபிறன ச்பறும மநர்வில்; அல்லது 

(b) ஏற்கைனமெ உள்ள ச�டாழிற்�கைரடாறு குறித்து மனுறெப ச்பறும மநர்வில்; அல்லது

(c) ச�டாழிற்�கைரடாறு எழும என்ற ஐயப்படாடற்ட ஏற்்படுத்தும �கைெல் கிற்டககைபச்பறும மநர்வில்

மமற்செடான்ன ்பகுதி (a)-இன்்படி அறிவிபபிறன ச்பற்றடால், அத்�றகைய மநடாககைத்திற்கைடாகை ம்பசசுெடார்த்ற� நற்டச்பறவுள்ள நடாள் 
குறித்து ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினருககு ச�ரிவித்து ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்� மெண்டும. ்பகுதி b)-இன்்படி ச்பறப்பட்ட மனுறெ 
ஆரடாயநது அந� ச�டாழிற்�கைரடாறு மத்திய அரசின் அதிகைடார ெரமபிற்கு உட்பட்டது என ச�ரிய ெந�டால் அ�றன ெம்பந�ப்பட்ட 
அலுெலருககு அனுப்ப மெண்டும. அவெடாறில்றலசயனில் அமமனு ச�டா்டர்்படாகை ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்� மெண்டும. ்பகுதி (c) -இல் 
ஐயப்படாடடிறன ஏற்்படுத்தும �கைெல் கிற்டத்�டால் ெம்பந�ப்பட்டெர்கைளுககு, அத்�டாெடா மீது ம்பசசுெடார்த்ற� ச�டா்டங்கை உள்ளற�த் 
ச�ரிவித்து அறிவிபபு அனுப்ப மெண்டும.

(2) மு�ல் ம்பசசுெடார்த்ற�யில், மமற்செடான்ன ச�டாழிற்�கைரடாறு குறித்து மெறலயளிப்பெர் அல்லது ச�டாழிலடாளியின் பிரதிநிதி 
�ங்கைளின் ெடார்்படான அறிகறகைறய அளிககை மெண்டும.

(3) ெமரெ அலுெலர் அந� ச�டாழில் �கைரடாறில் தீர்வு ஏற்்படுத்� ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற� ந்டத்� மெண்டும, மமலும ெமரெ 
அலுெலர், இரு �ரபபினரும ஏற்றுகசகைடாள்ளும்படியடான ஒரு நியடாயமடான, இைககைமடான ஒப்பந�ம செயெ�ற்கு மெண்டிய அறனத்து 
முயற்சிகைறளயும எடுககை மெண்டும.

(4) துறை விதி (1)-ல் குறிபபிடடுள்ள ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற�யில் எந� ஒரு ஒப்பந�மும ஏற்்ப்டவில்றலசயன்றடால் ெமரெ 
அதிகைடாரி ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற� முடிவுற்ற ஏழு நடாடகைளுககுள் மின்னணு முறறயில் அல்லது ்பதிவு அஞெல் ெடாயிலடாகை அல்லது 
விறரவு அஞெல் ெடாயிலடாகை அரசுககு அறிகறகை அனுப்ப மெண்டும அல்லது அந� அறிகறகைறய ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் 
மமம்படாடடுத் துறறயின் ெறலெடாெலில் ்பதிமெற்றம செயய மெண்டும.

(5) ச�டாழிற்�கைரடாறு குறித்து அல்லது �கைரடாறில் உள்ள யடாச�டாரு விெகைடாரம குறித்து ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற�யில் ஒப்பந�ம 
ஏற்்பட்டடால் அது ச�டா்டர்்படானஅறிகறகைறய அரசுககு அல்லது அரெடால் நியமிககைப்பட்ட அலுெலருககு அனுபபி றெப்பது்டன் அந� 
ச�டாழிற்�கைரடாறில் உள்ள �ரபபினர்கைள் றகைசயடாப்பமிட்ட ஒப்பந� ஆெைத்ற�யும மின்னணு முறறயில் அல்லது ்பதிவு அஞெலில் 
அல்லது விறரவு அஞெலில் அரசுககு அனுப்ப மெண்டும அல்லது அரசு ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறறயின் 
ெறலெடாெலில் ்பதிமெற்றம செயய மெண்டும.

(6) துறை விதி (4)-இல் குறிபபிட்ட அறிகறகைறய ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினருககு மின்னணு முறறயில் அல்லது ்பதிவு 
அஞெலில் அல்லது விறரவு அஞெலில் அனுப்ப மெண்டும அல்லது அரசு ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறறயின் 
ெறலெடாெலில் ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினர் ்படார்ககைககூடிய ெறகையில் ்பதிமெற்றம செயயப்ப்ட மெண்டும.

(7) ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற� ச�டா்டங்கிய நடாற்்பத்தி ஐநது நடாடகைளுககுள் ச�டாழிற்�கைரடாறில் ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினர்கைளுககும 
அரசுககும ெமரெ அலுெலர் அெரது அறிகறகைறய அனுப்ப மெண்டும.

(8) �ரபபினர்கைள், ஆெை ெடான்றுகைறளத் �விர மற்ற ெடான்றுகைள் அறனத்ற�யும உறுதிசமடாழி ஆெைமடாகை இறைத்து 
ெமரெ அலுெலர் முன்்படாகை �டாககைல் செயய மெண்டும. எதிர்�ரபபினருககு, அ�ற்கு ்பதிலுறரயடான உறுதிசமடாழி ஆெைம �டாககைல் 
செயெ�ற்கு நியடாயமடான ெடாயபபு ெழங்கைப்ப்ட மெண்டும.

(9) துறை விதி (4)-இல் குறிபபி்டப்படடுள்ள ெமரெ அலுெலர் அனுபபும அறிகறகையில் மநர்விற்மகைற்்ப, மெறலயளிப்பெர், 
ச�டாழிலடாளி அல்லது ச�டாழிற்ெங்கைம ஏறனயெற்றிற்கிற்டமய, அளித்� கைருத்துகைளும, ெமரெ அலுெலர் சுமூகைத் தீர்வுககைடாகை எடுத்துக 
சகைடாண்்ட முயற்சிகைள் ்பற்றியும, �கைரடாறுககைடான தீர்விறன �ரபபினர் மறுத்துவிட்ட�ற்கைடான கைடாரைம குறித்தும ெமரெ அலுெலரின் 
முடிறெயும சகைடாண்டிருககை மெண்டும.

45. ச�டாழிலடாளர் தீர்ப்படாயத்தின் முன்னிறலயில் விெடாரறை: (1) ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற�யில் ஒரு ச�டாழில் �கைரடாறு தீர்வு 
கைடாைப்ப்டடா� நிறலயில், ெம்ப�ப்பட்ட �ரபபினர் 45 ஆம பிரிறெச மெர்ந� துறை விதி (4)-இன் கீழ ெமரெ அலுெலரின் அறிகறகை 
ச்பறப்பட்ட 90 நடாடகைளுககுள் ்படிெம XVIII-இல் விண்ைப்பத்ற� மின்னஞெல் அல்லது ்பதிவு அஞெல் அல்லது விறரவு அஞெல் 
ெடாயிலடாகை ச�டாழிற்தீர்ப்படாயத்திற்கு அனுப்பலடாம அல்லது ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறறயின் ெறலெடாெலில் 
்பதிமெற்றம செயயலடாம.

(2) துறை விதி (1)-இல் குறிபபி்டப்பட்ட விண்ைப்பம ச்பறப்பட்டவு்டன், ச�டாழிற் தீர்ப்படாயத்தில் �கைரடாறிறன �டாககைல் செய�ெறர, 
இத்ச�டாழில் �கைரடாறு குறித்� ச�டா்டர்புற்டய ஆெைங்கைளு்டன், �ன் �ரபபு நிறலறய ஆ�ரிககும ஆெைப ்படடியல் மற்றும 
ெடாடசிகைள் அ்டங்கிய முழு விெரங்கைளு்டன், மகைடாரிகறகை அ்டங்கிய விெர அறிகறகைறய அத்�றகைய விண்ைப்பம அளிககைப்பட்ட 
முப்பது நடாடகைளுககுள் அளிககுமடாறு ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயம அறிவுறுத்தும. இந� ஆெைங்கைளின் நகைல்கைள் எதிர்�ரபபினருககு 
ெழங்கை ஏதுெடாகை மின்னணு முறற அல்லது, ்பதிவு அஞெல் அல்லது விறரவு அஞெல் அல்லது ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் 
மமம்படாடடுத் துறறயின் ெறலெடாெலில் ்பதிமெற்றம செயது அனுப்பப்ப்ட மெண்டும.

(3) ச�டாழிற்�கைரடாறு �டாககைல் செய� �ரபபினர் �டாககைல் செய� அறிகறகை மற்றும ச�டாழிற்�கைரடாறு ச�டா்டர்புற்டய இ�ர 
ஆெைங்கைளில் நகைல்கைறள எதிர்�ரபபிற்கு அளித்�ற� உறுதி செய� பின்பு, ச�டாழிற்�கைரடாறு �டாககைல் செய� ஒரு மடா�த்திற்குள் 
எவெளவு விறரவில் முடியுமமடா அ�ற்குள் ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயம ஒரு விெடாரறை ம�திறய நிர்ையிககும. எதிர்�ரபபு �ன்னுற்டய 
எழுத்துமூலமடான எதிர் அறிகறகையு்டன் அ�ற்கைடான ஆ�ரவு ஆெைங்கைள் மற்றும ெடாடசிகைளின் ்படடியல் ஆகியெற்றற மு�ல் 
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விெடாரறை நடாளிலிருநது முப்பத்து நடாடகைளுககுள் தீர்ப்படாயத்திற்கு அளிககைப்ப்ட மெண்டும. அெற்றின் நகைல்கைளும �கைரடாறு எழுபபிய 
�ரபபினருககு அனுப்பப்ப்ட மெண்டும. 

(4) தீர்ப்படாயம அறிவுறுத்தியும ச�டாழிற்�கைரடாறு உருெடாககியெர் எதிர்�ரபபிற்கு மகைடாரிகறகை அறிகறகை மற்றும பிற ஆெைங்கைளின் 
நகைல்கைறள குறித்� கைடாலத்திற்குள் ெழங்கைவில்றலசயன்றடால், அவெடாறு ெழங்கைடா��ற்கு ம்படாதுமடான கைடாரைம இருந�டால், ெம்பந�ப்பட்ட 
�ரபபினருககு விெர அறிகறகைறய �டாககைல் செயெ�ற்கு ்பதிறனநது நடாடகைள் கைடால அளவு நீடடிபபு அளித்து ெழங்குெ�ற்கு 
அறிவுறுத்�ல்கைள் ெழங்கைப்படும.

(5) தீர்ப்படாயத்தில் அல்லது உறுதிசமடாழி ஆெைம ெடாயிலடாகை அல்லது தீர்ப்படாயத்தில் உறுதிசமடாழி ஆெைம ெடாயிலடாகை ெடான்றுகைள் 
்பதிவு செயயப்ப்ட மெண்டும. ஆனடால் உறுதிசமடாழி ஆெைம மூலம ்பதிவு செயயும ம்படாது, அவெடாறு உறுதிசமடாழி அளிககும 
ஒவசெடாரு முறறயும குறுககு விெடாரறை செயய எதிர்�ரபபிற்கு உரிறம உண்டு. ஒவசெடாரு ெடாடசியும ெடாயசமடாழியடாகை ெடாடசியம 
அளிககும ம்படாது அெர் �னது ெடாடசியத்தில் ச�ரிவிககைப்பட்டற� தீர்ப்படாயம ஒரு ஆெைமடாகை �யடாரிககும. தீர்ப்படாயத்தின் முன்பு 
ெடாயசமடாழி மூலமடான ெடாடசியத்ற� ்பதிவு செயயுமம்படாது, 1908ஆம ஆண்டு குடிறமயியல் நற்டமுறற ெட்டத் ச�டாகுபபின் மு�ல் 
அட்டெறையின் XVIII ஆம விதிமுறறறயச மெர்ந� விதி 5-இல் ெறரயறுககைப்படடுள்ள நற்டமுறறகைறள தீர்ப்படாயம பின்்பற்ற 
மெண்டும. 

(6) ெடாடசியங்கைள் முழுெதும ்பதிவு செயயப்பட்ட பின்னர், உ்டனடியடாகை ெடா�ங்கைள் நற்டச்பற மெண்டும அல்லது ெடாடசியில் 
்பதிவு முடிெற்டந� நடாளிலிருநது 15 நடாடகைளுககு மிகைடாமல் ஒரு நடாளில் விெடா�ங்கைளுககைடாகை நிர்ையிககைப்ப்டலடாம. 

(7) ச்படாதுெடாகை, ச�டாழிற்தீர்ப்படாயம ெழககின் விெடாரறைறய ஒரு ெடாரத்திற்கு மமல் ஒத்திறெககைக கூ்டடாது. ஆனடால் எந� 
�ரபபினரடாெது ஒத்திறெககைக மகைடாரினடால் மூன்று முறற மடடுமம ஒத்தி றெககைப்படும.

இருபபினும, தீர்ப்படாயம விெடாறைறய ஒரு ெடாரத்திற்கு அதிகைமடான கைடாலத்திற்கு ஒத்திறெத்�டால் அ�ற்கைடான கைடாரைங்கைள் ்பதிவு 
செயயப்ப்ட மெண்டும. ஆனடால் எந�செடாரு �ரபபினரடாெது மகைடாரினடால் மூன்று முறறககு மமல் ஒத்திறெககைக கூ்டடாது.

(8) தீர்ப்படாயம அல்லது நடுெர் மன்றம �டானடாகை அல்லது யடாச�டாரு �ரபபினரின் மனுவின் அடிப்பற்டயில், யடாச�டாரு நற்டமுறறகைளில் 
அல்லது அறிகறகையில், தீர்பபில் அல்லது முடிவில் ஏம�னும எழுத்துபபிறழ அல்லது எண்கைணி�முறறபபிறழ அல்லது எதிர்்படாரடா� 
ெறகையில் விடு்படாடுகைள் ஏற்்பட்டடால் அெற்றற எந� மநரத்திலும திருத்தி ெரிசெயதுக சகைடாள்ளலடாம. 

(9) விெடாரறையின் எந� நிறலயிலும யடாச�டாரு �ரபபினர் விெடாரறையில் கைலநது சகைடாள்ளடாவிடில், அெர்கைள் ெரடாத்�ரபபினர் 
என கைருதி மநர்விற்மகைற்்ப அளிககைப்பட்ட விண்ைப்பங்கைள் அல்லது ஆெைத்தின் மீது தீர்ப்படாயம ஒருெடார்்படாகை முடிவு எடுககைலடாம.

இருபபினும தீர்பபு ெழங்கும முன், எந� �ரபபினரடாெது ஒருெடார்்படாகை தீர்பபிறன திரும்பப ச்பற மனு அளித்திருந�டால், �ரபபினர் 
விெடாரைகைளில் கைலநது சகைடாள்ளடா��ற்கு ெரியடான கைடாரைங்கைள் இருககின்றது என தீர்ப்படாயம மனநிறறெற்டந�டால், ெழகறகை 
இரு�ரபபினரும ச�டா்டர்ெ�டாகைக கைருதி ச�டா்டர்நது ந்டத்�லடாம. 

(10) ச�டாழிலகை தீர்ப்படாயம �னது தீர்பபிறன, தீர்பபு ெழங்கிய நடாளிலிருநது ஒரு மடா�த்திற்குள் மின்னணு முறறயில் அல்லது, 
்பதிவுத் �்படாலில் அல்லது விறரவுத் �்படாலில் ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினர்கைளுககும, அரசுககும அனுப்ப மெண்டும அல்லது ச�டாழிலடாளர் 
நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறறயின் ெறலெடாெலில் தீர்பபிறன ்பதிமெற்றம செயய மெண்டும.

(11) தீர்ப்படாயம, ெழககிறன முடிவு செயய ஒருெரின் ெடாடசியம அெசியம என்று கைருதும யடாச�டாரு ந்பருககும அறழப்படாறை 
ெழங்கி அெறர விெடாரிககைலடாம. 1973ஆம ஆண்டு குற்றவியல் நற்டமுறற ெட்டத்ச�டாகுபபின் (2/1974) 345, 346 மற்றும  
348 ஆம பிரிவுகைளின் ச்படாருள்விளககைமடாகை, தீர்ப்படாயம ஒரு உரிறமயியல் நீதிமன்றமடாகைக கைரு�ப்படும. 

(12) ஒரு தீர்ப்படாயத்தில் ஆமலடாெறன ெழங்கை 49 ஆம பிரிறெச மெர்ந� (5)-உடபிரிவின் கீழ மதிபபீட்டடாளர்கைள் நியமிககைப்படடிருபபின், 
விெடாரிககைப்படும ெழககிற்கைடாகை, மதிபபீட்டடாளரின் ஆமலடாெறனறய தீர்ப்படாயம ச்பற்றுக சகைடாள்ளலடாம. ஆனடால் மதிபபீட்டடாளர்கைளின் 
ஆமலடாெறனகைள் தீர்ப்படாயத்ற�க கைடடுப்படுத்�டாது. 

(13) தீர்பபு குறித்து ெம்பந�ப்பட்ட எந� �ரபபும தீர்பபின் நகைல் அல்லது �டாககைல் செயயப்பட்ட ஆெைங்கைளின் நகைல்கைறள ச்பற 
விருமபினடால், அ�ற்குரிய கைட்டைத்ற� மின்னணு முறறயில் அல்லது ெங்கி ெறரமெடாறல ெடாயிலடாகை தீர்ப்படாயத்தில் செலுத்திவிடடு 
தீர்பபு அல்லது ஏறனய ஆெை நகைறல கீழககைண்்ட முறறயில் ச்பற்றுகசகைடாள்ளலடாம.

(a) தீர்பபின் நகைல் அல்லது தீர்ப்படாயத்தின் யடாச�டாரு நற்டமுறறகைளில் �டாககைல் செயயப்பட்ட ஆெைங்கைளின் நகைல் ச்பறுெ�ற்கைடான 
கைட்டைம, ்பககைம ஒன்றுககு ரூ்படாய இரண்டு வீ�ம;

(b) ெடான்றளிககைப்பட்ட தீர்ெத்தின் நகைல் அல்லது ஆெைங்கைள் ச்பறுெ�ற்கு ்பககைம ஒன்றுககு இரண்டு ரூ்படாய வீ�ம;

(c) நகைல் மற்றும ெடான்றளிககைப்பட்ட ஆெைங்கைள் ச்பறுெ�ற்கு மின்னணு முறறயில் கைட்டைம செலுத்�ப்ப்ட மெண்டும; மற்றும

(d) �ரபபினர் ஒருெர் உ்டனடியடாகை யடாச�டாரு தீர்பபின் அல்லது ஆெைத்தின் நகைறலப ச்பற விண்ைபபித்�டால், இந� விதியின் 
கீழ செலுத்�த்�ககை கைட்டைத்தின் கீழ, விதிககைத்�ககை கைட்டைத்தின் ஒரு ்படாதிககுச ெமமடான கூடு�ல் கைட்டைத்ற�ச 
செலுத்� மெண்டும.

(14) தீர்ப்படாயம அல்லது நடுெர் முன்னிறலயில் ெடாடசியம அறழககைப்படும ம்படாது �ரபபினர்கைளின் ெடார்பில் கைலநது சகைடாள்ளும 
பிரதிநிதிகைளுககு விெடாரறை செயயவும மற்றும குறுககு விெடாரறை செயயவும, கைருத்துககைறள ச�ரிவிப்ப�ற்கும உரிறம உண்டு.

(15) தீர்ப்படாயத்தின் நற்டமுறறகைள் செளிப்பற்டயடான நீதிமன்றத்தில் ந்டத்�ப்படும. 

ஆனடால் �ரபபினர்கைள் மகைடடுகசகைடாள்ெ�ன் ம்பரில் அல்லது தீர்ப்படாயத்தின் அறிவுறுத்�லின் ம்பரில், தீர்ப்படாயத்தின் நற்டமுறற 
கைடாசைடாலி கைடாடசி மூலம ந்டத்�ப்படும.
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தீர்ப்படாயம, விெடாரறையின் யடாச�டாரு நிறலயிலும, எந�செடாரு ெடாடசிறயயும �னியடாகை உள்ளரங்கில் விெடாரறை செயய 
அறிவுறுத்�லடாம.

(16) இது ச�டா்டர்்படாகை, ெமரெ அலுெலர் ஒருெர், தீர்ப்படாய நீதித்துறற உறுபபினர் அல்லது நிருெடாகை உறுபபினர் அல்லது ெமரெ 
அலுெலர் அல்லது தீர்ப்படாயத்�டால் எழுத்துமூலம நியமிககைப்படும ந்பர், ெட்டத்ச�டாகுபபின் கீழ ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற� அல்லது தீர்பபு 
ெழங்குெ�ற்கு, ்பகைல் ச்படாழுதில் எந� மநரத்திலும உரிய முன் அறிவிபபிறன அளித்� பிறகு யடாச�டாரு கைட்ட்டம, ச�டாழிற்ெடாறல, 
்பணிமறன, அல்லது மற்ற இ்டங்கைள், ெளடாகைங்கைறளயும எந�வி�மடான மெறல, இயநதிரம, உ்பகைரைங்கைள் அல்லது எந� ச்படாருறளயும 
ஆயவு செயயலடாம அல்லது அங்குள்ள எந� ந்பர்கைளி்டமும, ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற� அல்லது தீர்ப்படாயத்தின் விெடாரறை ச�டா்டர்்படாகை 
அங்குள்ள எந�ப ச்படாருடகைள், விெயங்கைள் குறித்தும மநர்விற்மகைற்்ப, விெடாரறை மமற்சகைடாள்ளலடாம.

(17) ஒரு தீர்ப்படாயமடானது ெரியடான நீதி ெழங்கும மநடாககைத்திற்கைடாகை விெடாரறையின் எந�க கைட்டத்திலும, அ�ற்கைடான கைடாரைங்கைறள 
்பதிவு செயது ெடாடசியங்கைறள அனுமதிககைமெடா, ஏற்கைமெடா செயயலடாம. 

அத்தியடாயம VIII

மெறலநிறுத்�ங்கைளும, கை�ெற்டபபுகைளும

46. மெறலநிறுத்�த்திற்கைடான 62 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (1)-ன்கீழ அறிவிபபு-(1) மெறலநிறுத்�த்திற்கைடான அறிவிபபு ்படிெம 
XIX-இல் ச�டாழில் நிறுென மெறலயளிப்பெருககு ்பதிவு செயயப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கை செயலரடால் றகைசயடாப்பமிடடு, அல்லது ்பதிவு 
ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம இல்றலசயன்றடால் அந� ச�டாழில் நிறுெனத்தில் ச�டாழிலடாளர்கைளடால் ம�ர்நச�டுககைப்பட்ட ஐநது பிரதிநிதிகைளடால் 
றகைசயடாப்பமிடடு அனுப்ப மெண்டும. அந� அறிகறகையின் நகைல்கைள் மின்னணு முறற அல்லது ்பதிவு அஞெல் அல்லது விறரவு 
அஞெல் ெடாயிலடாகை அல்லது மநரடியடாகை ெமரெ அலுெலருககும, ச�டாழிலடாளர் ஆறையருககும மற்றும அரசுககும அனுப்ப மெண்டும.

(2) ஒரு ச�டாழில் நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர், அதில் ்பணிபுரியும எந�த் ச�டாழிலடாளியி்டமிருநதும மெறலநிறுத்� அறிவிபபு 
ச்பற்றிருந�டால், அ�றன அறிவிபபு ச்பற்ற ஐநது நடாடகைளுககுள் மின்னணு முறறயில் அல்லது மெறு ெறகையில் ெம்பந�ப்பட்ட ெமரெ 
அலுெலருககும, ச�டாழிலடாளர் ஆறையருககும ச�ரிவிககை மெண்டும.

47. கை�ெற்டபபிற்கைடான 62 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (2)-இன்கீழ அறிவிபபு- (1) கை�ெற்டபபிற்கைடான அறிவிபபு ்படிெம XX-இல் 
ச�டாழில் நிறுெனத்தில் இயங்கும ஒவசெடாரு ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் செயலடாளருககும மெறலயளிப்பெர் அனுப்ப மெண்டும. 
அ�ன் நகைல்கைள் ெம்பந�ப்பட்ட ெமரெ அதிகைடாரிககும, ச�டாழிலடாளர் ஆறையருககும மற்றும அரசுககும மின்னணு முறறயில் அல்லது 
மெறு ெறகையில் அனுப்ப மெண்டும. அந� அறிவிபபிறன மெறலயளிப்பெர் �னது ச�டாழில் நிறுெனத்தின் பிர�டான ெடாயிலில் 
எல்மலடாருககும ச�ரியும ்படியடாகை �கைெல் ்பலறகையில் அல்லது மின்னணு ்பலறகையில் கைடாடசிப்படுத்� மெண்டும.

(2) �ன்னி்டம மெறல்படார்ககும யடாருககைடாெது மெறலயளிப்பெர் கை�ெற்டபபு அறிவிபபு சகைடாடுத்�டால், அெர் அந� அறிவிபபு 
ச்பற்ற ஐநது நடாடகைளுககுள் ெம்பந�ப்பட்ட ெமரெ அதிகைடாரிககும மற்றும ச�டாழிலடாளர் ஆறையருககும மின்னணு முறற ெடாயிலடாகை 
ச�ரிவிககை மெண்டும.

அத்தியடாயம IX

்பணிறய நிறுத்தி றெத்�ல் (lay-off), ஆடகுறறபபு மற்றும நிறுெனத்ற� மூடு�ல்

48. ஆடகுறறபபுககைடான 70 ஆம பிரிவின் ்பகுதி (c)-இன் கீழ அறிவிபபு:மெறலயளிப்பெர் ஒருெர் �னது ச�டாழில் நிறுெனத்தில் 
ஓரடாண்டிற்கு மமல் ச�டா்டர்நது ்பணியடாற்றும எந� ச�டாழிலடாளிறயயடாெது ஆடகுறறபபு செயய நிறனத்�டால், அெர், அது குறித்து 
அரசு நியமித்துள்ள அதிகைடாரிககு ்படிெம XXI-இல் அத்�றகைய ஆடகுறறபபுககைடான அறிவிபற்ப மின்னஞெல் அல்லது ்பதிவுத் �்படால் 
அல்லது விறரவு �்படால் ெடாயிலடாகை அளிககை மெண்டும. 

49. ஆடகுறறபபு செயயப்பட்ட ச�டாழிலடாளிககு 72 ஆம பிரிவின் கீழ மீண்டும ்பணி ெழங்கைல்:- ஒரு ச�டாழில் நிறுெனத்தில் 
கைடாலிப ்பணியி்டம ஏற்்படும மநர்வில், அந� கைடாலிப்பணியி்டங்கைறள நிரபபுெ�ற்கு உத்ம�சித்திருககும முன்்படாகை ஒரு ஆண்டுககுள் 
அநநிறுெனத்தில் ்பணியடாற்றிய ச�டாழிலடாளர்கைள் ஆடகுறறபபுக கைடாரைமடாகை மெறலறய விடடு அனுப்பப்படடிருபபின், அத்�றகைய 
ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் மெறலயளிப்பெர், இநதிய குடிமகைன்கைளடான அத்�றகைய ஆடகுறறபபு மூலம மெறலயிழந� ச�டாழிலடாளிகைளுககு 
கைடாலிப்பணியி்டத்ற� நிரப்ப உத்ம�சித்துள்ள ம�திககு குறறந�து ்பத்து நடாடகைளுககு முன்னர் அத்�றகைய மெறல ெடாயபபபிறன 
்பதிவுத்�்படால் அல்லது விறரவுத் �்படால் அல்லது மின்னஞெல் ெடாயிலடாகை அனுப்ப மெண்டும. அத்�றகைய ஆடகுறறபபு மூலம 
செளிமயற்றப்பட்டெர்கைள் மீண்டும மெறலயில் மெர விருப்பத்ற� ச�ரிவித்�டால், அககைடாலிப்பணியி்டங்கைறள நிரபபுெ�ற்கு மற்ற 
ச�டாழிலடாளர்கைறளக கைடாடடிலும அெர்கைளுககு முன்னுரிறம அளிககை மெண்டும.

50. நிறுெனத்ற� மூடு�ல் ச�டா்டர்்படாகை 74 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (1)-இன் கீழ அறிவிபபு: மெறலயளிப்பெர் ஒருெர், �ன்னுற்டய 
ச�டாழிலகை நிறுெனத்ற� மூ்ட நிறனத்�டால், அ�ற்கைடாகை அெர் ்படிெம XXI-இல் அறிவிபற்ப அரசு மற்றும அ�ன் நகைறல ச�டாழிலடாளர் 
ஆறையருககும மின்னஞெல் அல்லது ்பதிவு அஞெல் அல்லது விறரவு அஞெலில் அனுப்ப மெண்டும.
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அத்தியடாயம X

சில ச�டாழில் நிறுெனங்கைளில் ்பணிறய நிறுத்தி றெத்�ல் (lay-off), ஆடகுறறபபு மற்றும நிறுெனத்ற� மூடு�ல் 
ச�டா்டர்்படான சிறபபு விதிகைள்

51. ்பணிறய நிறுத்தி றெத்�ல் (lay off) ச�டா்டர்்படாகை 78 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (2)-ன்கீழ அறிவிபபு:- ஒரு ச�டாழிலகை 
நிறுெனத்தில் ்பணிறய நிறுத்தி றெககை (lay-off) மெறலயளிப்பெர் அரசி்டம அனுமதி மகைடாரும விண்ைப்பமடானது ்படிெம XXII-இல் 
அளிககைப்ப்ட மெண்டும. அதில் உத்ம�சித்துள்ள, மெறலறய நிறுத்தி றெப்ப�ற்கைடான கைடாரைங்கைறள ச�ளிெடாகை குறிபபி்ட மெண்டும. 
அவவிண்ைப்பத்தின் நகைல், அம� மநரத்தில் ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளருககும, ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கும, ெமரெ அலுெலருககும மின்னணு 
முறறயில் அல்லது ்பதிவுத் �்படாலில் அல்லது விறரவுத் �்படாலில் அனுப்பப்ப்ட மெண்டும. மமலும அவவிண்ைப்பத்தின் நகைல் 
ச�டாழில் நிறுென பிர�டான நுறழவு ெடாயிலில் அறிவிபபுப ்பலறகையில் அல்லது மின்னணு ்பலறகையில் அறனெருககும ச�ரியுமடாறு 
மெறலயளிப்பெரடால் கைடாடசிப்படுத்�ப்ப்ட மெண்டும.

52. 78 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (7)-ன் கீழ, மறு ்பரிசீலறனககைடான கைடால ெறரயறற:- அரசு �ன்னிசறெயடாகை அல்லது 
மெறலயளிப்பெர் அல்லது ச�டாழிலடாளரின் மனு அடிப்பற்டயில், 78 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (4)-இன் கீழ அனுமதி ெழங்குெ�ற்கைடான 
அனுமதிககைப்பட்ட அல்லது மறுககைப்பட்ட�ற்கைடான ஆறைறய அத்�றகைய ஆறை ெழங்கைப்பட்ட முப்பது நடாடகைளுககுள் மறு ்பரிசீலறன 
செயயலடாம.

53. 79 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (2)-ன் கீழ, உத்ம�சித்துள்ள ஆடகுறறபபுககைடான விண்ைப்பம மற்றும அ�ன் நகைல்கைறள 
ச�டாழிலடாளர்கைளுககு ெழங்கும முறற:- 79 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (1)-ன்கீழ ஆடகுறறபபு செயெ�ற்கைடான அனுமதி மகைடாரும 
விண்ைப்பம மெறலயளிப்பெரடால் ்படிெம XXII-இல் அ�ற்கைடான கைடாரைங்கைளு்டன் அரசுககும, அ�ன் நகைறல ெம்பந�ப்பட்ட 
ச�டாழிலடாளர்கைள் மற்றும ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கும மின்னணு முறற மற்றும ்பதிவு அஞெல் அல்லது விறரவு அஞெல் ெடாயிலடாகை அனுப்ப 
மெண்டும. மெறலயளிப்பெர் அந� விண்ைப்பத்தின் நகைறல ச�டாழில் நிறுெனத்தின் பிர�டான நுறழவு ெடாயிலில் உள்ள அறிவிபபு 
்பலறகையில் அல்லது மின்னணு ்பலறகையில் எல்மலடாருககும ச�ரியும்படி கைடாடசிப்படுத்�ப்ப்ட மெண்டும. 

54. 79 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (6)-ன் மறு ்பரிசீலறனககைடான கைடாலெறரயறற:- அரமெ �ன்னிசறெயடாகை அல்லது ச�டாழிலடாளர் 
அல்லது மெறலயளிப்பெர் அளித்� மனுவின் அடிப்பற்டயில், 79 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (3)-இன் கீழ அனுமதி ெழங்குெ�ற்கைடாகை 
அனுமதிககைப்பட்ட அல்லது மறுககைப்பட்ட ஆறைறய அவெடாறை செளியிட்ட முப்பது நடாடகைளுககுள் மறு ்பரிசீலறன செயயலடாம.

55. 80 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (1)-ன் கீழ ச�டாழிலகை நிறுெனத்ற� மூடுெ�ற்கைடான விண்ைப்பம ெழங்கு�ல் மற்றும 
ச�டாழிலடாளர் பிரதிநிதிகைளுககு அத்�றகைய விண்ைப்பத்தின் நகைல்கைறள அனுபபும முறற:- இந�ச ெட்டத் ச�டாகுபபின் அத்தியடாயம 
X-இல் ச்படாருநதுகின்ற ச�டாழிலகை நிறுெனங்கைளுககுப அந�த் ச�டாழிலகை நிறுென மெறலயளிப்பெர்கைள் நிறுெனத்ற� மூடுெ�ற்கைடான 
அனுமதிறயப ச்பறுெ�ற்கு நிறுெனத்ற� மூடுெ�ற்கு உத்ம�சித்திருககும நடாளுககு 90 நடாடகைளுககு முன்னர் மூடுெ�ற்கைடான 
கைடாரைங்கைறள ச�ளிெடாகை விளககி ்படிெம XXI-ல் விண்ைப்பத்ற� அரசுககு மின்னணு முறறயில் அல்லது மெறு ெறகையில் 
விண்ைபபிககை மெண்டும. அம� மநரத்தில் அவவிண்ைப்பத்தின் நகைறல ச�டாழிலடாளர் பிரதிநிதிகைளுககும அல்லது நிறுெனத்தில் 
செயல்்படும ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கும, மின்னணு முறறயில் அல்லது ்பதிவு அஞெலில் அல்லது விறரவு அஞெலில் அனுபபி றெககை 
மெண்டும.

56. 80 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (5)-இன் கீழ மறு்பரிசீலறனககைடான கைடாலெறரயறற:- அரசு �ன்னிசறெயடாகை அல்லது 
மெறலயளிப்பெர் அல்லது ச�டாழிலடாளர் விண்ைப்பத்தின் அடிப்பற்டயில் 80 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (2)-ன் கீழ அனுமதி 
ெழங்குெ�ற்கைடான அனுமதிககைப்பட்ட அல்லது மறுககைப்பட்ட�ற்கைடான ஆறைறய, அவெடாறை ெழங்கிய முப்பது நடாடகைளுககுள் 
மறு்பரிசீலறன மனு செயயலடாம. 

அத்தியடாயம XI

ச�டாழிலடாளர் மறு-திறன் ெளர்பபு நிதி

57. 83 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (2)இல் ்பகுதி (b)-இன் கீழ ச�டாழிலடாளர் மறுதிறன் ெளர்பபு நிதிககைடான ்பங்கைளிபபு  
ஆ�டாரங்கைள்:- 83 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (2), ்பகுதி (a)-ல் குறிபபிட்ட மெறலயளிப்பெரின் ்பங்கைளிபபு்டன், இநநிதி கீழககைண்்டெற்றறயும 
சகைடாண்டிருககும:-

(a) மத்திய அரசு அல்லது மத்திய அரெடால் அங்கீகைரிககைப்பட்ட யடாச�டாரு அறமபபு அல்லது யடாச�டாரு அதிகைடார அறமபபு 
ஆகியெற்றி்டமிருநது ்பங்கைளிபபு நிதி; மற்றும

(b) மடாநில அரெடால் அல்லது மடாநில அரெடால் அங்கீகைரிககைப்பட்ட அறமபபு மற்றும அதிகைடார அறமபபு ்பங்கைளிபபு நிதி.

58. 83 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (3)-இன் கீழ நிதிறய ்பயன்்படுத்தும முறற: இந�ச ெட்டத் ச�டாகுபபின் கீழ மெறலயளிப்பெர் 
ஒவசெடாருெரும �ன்னுற்டய ச�டாழிலகை நிறுெனத்திலிருநது ஆடகுறறபபு கைடாரைமடாகை மெறலயிலிருநது நீககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளருககு, 
ஆடகுறறபபு செய� ்பத்து நடாடகைளுககுள் ஆடகுறறபபு மூலம மெறலயிழந� ச�டாழிலடாளியின் கைற்டசி மடா�ம ச்பற்ற ஊதியத்தில் 
்பதிறனநது நடாடகைளுககு இறையடான ஊதியத்ற� மின்னணு முறறயில் ெமரெ அலுெரடால் ்பரடாமரிககைப்படும கைைககில் (கைைககின் 
ச்பயர், ச�டாழிலடாளர் துறற இறைய�ளத்தில் செளியி்டப்ப்ட மெண்டும) செலுத்� மெண்டும. மெறலயளிப்பெரி்டமிருநது அவெடாறு 
ச்பறப்பட்ட நிதிறய, அது ச்பறப்பட்ட நடாற்்பத்ற�நது நடாடகைளுககுள், ெமரெ அலுெலர், அத்ச�டாறகைறய ஆடகுறறபபு செயயப்பட்ட 
ச�டாழிலடாளிககு மறுதிறன் ெளர்சசிககைடாகை, ஆடகுறறபபு மூலம மெறலயிழந� ஒவசெடாரு ச�டாழிலடாளிககும அெர் ெங்கிக கைைககிற்கு 
மின்னணு முறறயில் மடாற்ற மெண்டும. ஆடகுறறபபு செய� ்பதிறனநது நடாடகைளுககுள் மெறலயளிப்பெர், ஆடகுறறபபு மூலம 
மெறலயிழநம�டாரின் ச்பயர்ப ்படடியல், ஒவசெடாரு ச�டாழிலடாளியும கைற்டசியடாகை ச்பற்ற 15 நடாள் ெம்பளம விெரம, அெர்கைளின் ெங்கிக 
கைைககு எண்கைள் உட்ப்ட அறனத்து விெரங்கைள் உள்ள்டககிய அறிகறகைறய அந�த் ச�டாறகைறய ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளிகைளின் 
ெங்கிக கைைககுகைளுககு மடாற்றுெ�ற்கு ஏதுெடாகை அறிகறகைறய ெமரெ அலுெலருககு அனுப்ப மெண்டும. 
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அத்தியடாயம XII

குற்றங்கைள் மற்றும அ்பரடா�ங்கைள்

59. 89ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (1)-இன் கீழ குறிபபி்டப்பட்ட அரசி�ழப ்பதிவு ச்பற்ற அலுெலர் குற்றங்கைளின் எண்ணிகறகைககைடாகை 
�ண்்டத் ச�டாறகைறய நிர்ையித்�ல் மற்றும பிரிவு 89, உடபிரிவு (4)-ன் கீழ இைககைமடான தீர்வுககைடாகை குற்ற ெழகறகை முடித்துக 
சகைடாள்ெ�ற்கைடாகை விண்ைப்பம அளிககும முறற:- (1) குற்ற ெழகறகை இைககைத் தீர்வு மூலம முடித்து றெப்ப�ற்கைடாகை அரெடால் 
நியமிககைப்பட்ட அலுெலர் (இ�ன்பின்னர் இெர் இைககைத் தீர்வு அலுெலர் என அறழககைப்படுெடார்) ஒரு குற்றத்திற்கைடாகை ெழககு 
ந்டெடிகறகை எடுககைப்ப்டடா� நிறலயில், அககுற்றம 89 ஆம பிரிவின் கீழ இைககைத் தீர்வுககைடாகை அககுற்றம அனுமதிககைப்ப்டத் 
�குந�து என அெர் கைருதினடால், அெர் அந�க குற்றம ெடாட்டப்பட்டெருககு அரசு ச�டாழிலடாளர் துறறயின் ெறலெடாெலில் (portal) 
மூன்று ்படாகைங்கைள் அ்டங்கிய ்படிெம XXIII-இல் அறிவிபபிறன அனுபபுெடார். அப்படிெத்தில் ்பகுதி I-ல் இைககைத் தீர்வு அலுெலர், 
ஏறனயெற்றிற்கிற்டமய, குற்றெடாளியின் ச்பயர் மற்றும அெருற்டய விெரங்கைள், குற்றங்கைளின் விெரங்கைள் மற்றும அ�ன் ச�டா்டர்்படான 
குற்ற பிரிவு, குற்றத்திற்கைடான இைககைத் தீர்வு நிர்ையிககைப்பட்டடால் செலுத்� மெண்டிய ச�டாறகை ்பற்றிய விெரங்கைறள குறிபபிடுெடார். 
்படிெத்தின் ்பகுதி II-இல் ெடாட்டப்பட்ட குற்றம இைககைமடான முறறயில் முடித்து றெககைப்ப்டடாவிட்டடால், அ�னடால் ஏற்்படும விறளவுகைறளக 
குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும. ்பகுதி III-ல் இைககைத் தீர்வு மூலம குற்றத்ற� முடித்துக சகைடாள்ள குற்றெடாளி ஒபபுகசகைடாள்ெடாரடாயின் 
அ�ற்கைடாகை அெர் �டாககைல் செயய மெண்டிய விண்ைப்பத்ற� சகைடாண்டிருககும. மமற்சகைடாண்டும ஒவசெடாரு அறிவிபபும அகைர 
ெரிறெயில் அல்லது எண் ெரிறெயில் ச�டா்டர்சசியடான �னித்துெமடான எண்றைக சகைடாண்டிருககும. அந� அறிவிபபில் அந� 
அறிவிபற்ப அனுபபுகின்ற அலுெலர், ஆண்டு, இ்டம, எத்�றகைய ஆயவு மமற்சகைடாள்ளப்பட்டது என்ற விெரங்கைள் எளி�டாகை ச�ரிநது 
சகைடாள்ள ஏதுெடாகை குறிபபி்டப்படடிருககும.

(2) இைககைத் தீர்வு அலுெலர் துறைவிதி (1)-ல் கைண்்ட அறிவிபற்ப குற்றஞெடாட்டப்பட்டெருககு ெழங்கியதும, அககுற்றஞெடாட்டப்பட்டெர் 
்பகுதி III-இல் குறிபபிட்ட விண்ைப்பத்ற� பூர்த்தி செயது, இைககைத் தீர்வு அலுெலருககு மின்னணு முறறயில் அனுபபுெடார். 
அத்து்டன் அறிவிபபு ச்பற்ற நடாளிலிருநது ்பதிறனநது நடாடகைளுககுள் மின்னணு முறறயில் அல்லது ஏறனய ெறகையில் இைககைத் 
தீர்வு அலுெலர் குறிபபிடும கைைககில் இைககைத் தீர்வு கைட்டைத்ற� செலுத்� மெண்டும.

(3) உரிய நீதிமன்றத்தில் குற்றெடாளி மீது ெழககு ஏற்கைனமெ �டாககைல் செயயப்படடிருந�டால், அெர் குற்றத்திற்கைடாகை இைககைத் 
தீர்விறன ஒத்துகசகைடாள்ெ�டாகை விண்ைப்பத்ற� நீதிமன்றத்தில் �டாககைல் செய�டால், அநநீதிமன்றம விண்ைப்பத்ற� கைருதிப்படார்த்�ப 
பின்னர் 89 ஆம பிரிவின் ெட்டககூறுகைளுககிைங்கை இைககைத் தீர்வு அலுெலர் குற்றத்ற� இைககைமடாகை தீர்த்து றெப்ப�ற்கு 
அனுமதிககைலடாம.

(4) துறை விதி (2)-ல் குறிபபிட்ட்படி குற்றத்ற� ஏற்று இறெவுத் தீர்வு மூலம ெழகறகை குற்றெடாளி முடிககை ஒபபுக சகைடாண்்டடால், 
அ�ற்கைடான ச�டாறகைறய ெழங்கி ெழகறகை முடித்துக சகைடாள்ள இைககைத் தீர்வு அலுெலர் அனுமதிப்படார்.

(a) ெழககுப ்பதிவு செயெ�ற்கு முன்னர், இைககைத் தீர்வு மூலம குற்றம முடிககைப்படடிருந�டால், குற்றெடாளி மீது நீதிமன்றத்தில் 
ெழககு ச�டாடுககைப்ப்டமடாட்டடாது; மற்றும

(b) துறை விதி (3)-இன் கீழ, நீதிமன்றத்தில் குற்ற ெழககு �டாககைல் செயயப்பட்ட பின், இைககைத் தீர்வு மூலம குற்றம 
முடிககைப்படுெ�டாகை இருந�டால், நீதிமன்றத்தின் அனுமதி ச்பற்று, ெழககு ச�டா்டரப்ப்டவில்றலசயன கைரு�ப்படடு, ்பகுதி (a) -இன் கீழ 
இைககைத் தீர்வுககுட்படடு ெழககிறன இைககைத்தீர்வு அலுெலர் முடித்துக சகைடாள்ெது்டன், அ�றன ெழககு நிலுறெயில் உள்ள 
நீதிமன்றத்திற்கு ச�ரிவிககை மெண்டும. இத்�கைெறல ச்பற்றதும நீதிமன்றம குற்றஞெடாட்டப்பட்டெறர விடுவித்து ெழககிறன முடித்துக 
சகைடாள்ளும.

(5) இந� விதியின் கீழ, அரசின் ெழிகைடாடடு�ல், கைடடுப்படாடு மற்றும மமற்்படார்றெயின்்படி இறெவுத் தீர்வு அலுெலர், அ�ற்கைடான 
ச�டாறகைறய ெசூலிககும அதிகைடாரத்ற� ்பயன்்படுத்துெடார்.

அத்தியடாயம XIII

்பல்ெறகை இனங்கைள்

60. 90 ஆம பிரிவின் உடபிரிவுகைள் (3) மற்றும (4)-இன் கீழ ்படாதுகைடாககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைள்:- (1) இந� ெட்டத் ச�டாகுபபு 
ச்படாருநதுகின்ற ச�டாழில் நிறுெனத்தில் செயல்்படும ஒவசெடாரு ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைமும, ஒவசெடாரு ஆண்டும செப்டம்பர் 
மடா�ம 30ஆம நடாள் முடிெ�ற்கு முன்னர், நிறுெனத்தில் ்பணிபுரிநது ெரும ச�டாழில் ெங்கைத்ற�ச ெடார்ந� அத்�றகைய அலுெலர்கைறள 
“்படாதுகைடாககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளியடாகை” அடுத்து ெரும ஆங்கில ஆண்டில் ஏற்்பளிககைப்ப்ட மெண்டும என கைருதுகின்ற மநர்வில், 
அந� ச�டாழிற்ெங்கை அலுெலர்கைளின் ச்பயர்கைள், அெர்கைளுற்டய முகைெரிகைள் ஆகிய விெரங்கைறள மெறலயளிப்பெருககு ச�ரிவிககை 
மெண்டும. அத்�றகைய ச�டாழிற்ெங்கை அலுெலர் இ�ற்கிற்டயில் மடாற்றப்படடிருந�டால் அ�றன மடாறு�ல் ந்டந� ்பதிறனநது நடாடகைளுககுள் 
மெறலயளிப்பெருககு ச�ரிவிககை மெண்டும. “்படாதுகைடாககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைறள” அங்கீகைரிப்பது ச�டா்டர்்படான விெகைடாரங்கைளில், 
மெறலயளிப்பெருககும மற்றும ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கும யடாச�டாரு கைருத்து மெற்றுறம ஏற்்பட்டடால், இந� விதியின் 
மநடாககைத்திற்கைடாகை, அத்�றகைய ஒவசெடாரு ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் உறுபபினர்கைளின் பிரதிநிதிகைறள நிர்ையிப்ப�ற்கைடான நடாளடாகை செப்டம்பர் 
மடா�ம 30ஆம நடாளிறனக கைைககில் எடுத்துக சகைடாள்ள மெண்டும.

(2) துறை விதி (1)-ன்கீழ ச�டாழிற்ெங்கை அங்கைத்தினர்கைளின் ச்பயர்கைள் மற்றும முகைெரிகைறள மெறலயளிப்பெர் ச்பற்ற ்பதிறனநது 
நடாடகைளுககுள் அத்�றகைய ச�டாழிலடாளர்கைறள “்படாதுகைடாககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைள்” என அங்கீகைடாரம ெழங்கி ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு 
எழுத்துமூலம �கைெல் ச�ரிவிப்படார். ்படடியலில் உள்ள ச�டாழிலடாளர்கைள் அத்�றகைய �கைெல் ச்பறப்பட்ட நடாளிலிருநது ்பன்னிசரண்டு 
மடா�ங்கைள் ்படாதுகைடாககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளடாகை அங்கீகைரிககைப்படுெடார்கைள்.

இருபபினும ச�டாழிற்ெங்கைம குறித்� மநர்வில் “்படாதுகைடாககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளடாகை” ்பரிநதுறரககைப்பட்ட அலுெலர்கைளின் 
எண்ணிகறகை, அத்�றகைய அங்கீகைடாரம ெழங்கைப்படுெ�ற்கைடான அலுெலர்கைளின் எண்ணிகறகைறய வி்ட குறறெடாகை இருககும மநர்வில், 
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அது்பற்றி மெறலயளிப்பெர் ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு ச�ரிவிககை மெண்டும. அ�னடால் ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு கூடு�ல் “்படாதுகைடாககைப்பட்ட 
ச�டாழிலடாளர்கைளடாகை” அங்கீகைரிப்ப�ற்கு கூடு�ல் அலுெலர்கைறள ச�ரிவு செயயும உரிறம உண்டு. அந� ச�ரிறெ மெறலயளிப்பெரி்டம 
கைடி�ம ச்பற்ற ஐநது நடாடகைளுககுள் ச�டாழிற்ெங்கைம மெறலயளிப்பெருககு ச�ரிவிககை செயய மெண்டும. கைடி�ம அவெடாறு ச்பற்ற 
பின் மெறலயளிப்பெர் இந� துறை விதியில் குறிபபி்டப்பட்டெடாறடாகை செயல்்படுெடார்.

(3) ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளடால் அங்கீகைரிப்பற்கைடாகை ்பரிநதுறரககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளின் எண்ணிகறகை, அவெடாறு ெழங்கைப்ப்ட மெண்டிய 
அங்கீகைடாரத்ற� வி்ட அதிகைமடாகை இருககும மநர்வில், 90 ஆம பிரிவின் உடபிரிவு (4)-ககிைங்கை, ச�டாழிற்ெங்கைத்�டால் ்பரிநதுறரககைப்பட்ட 
முன்னுரிறம ெரிறெயின்்படி ம�றெயடான எண்ணிகறகையில் ம�ர்நச�டுககைப்ப்ட மெண்டும.

(4) நிறுெனத்தில் ஒன்றுககு மமற்்பட்ட ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் இருககும மநர்வில், “்படாதுகைடாககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளடாகை” 
அங்கீகைரிககைப்ப்ட மெண்டிய ச�டாழிலடாளர்கைளின் உயரளவு எண்ணிகறகையடானது, மெறலயளிப்பெரடால் ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளுககிற்டமய ்பகிர்நது 
சகைடாள்ளப்ப்ட மெண்டும. உயரளவு எண்ணிகறகையில் ச�டாழிற்ெங்கைத்தில் அெர்கைளுககைடான உறுபபினர் விகி�டாசெடாரத்தில் ஒவசெடாரு 
ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு ்பகிர்நது அளிககைப்படும. �னிப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்தில் ்படாதுகைடாககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளடாகை அங்கீகைரிககைப்பட்டெர்கைளின் 
எண்ணிகறகை, ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் உறுபபினர் எண்ணிகறகையடாகை ஒருெருகசகைடாருெர் அம� விகி�த்ற� சகைடாண்டிருககை மெண்டும.

(5) இந� விதியின் கீழ, “்படாதுகைடாககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளடாகை” அங்கீகைரிப்பது ச�டா்டர்்படான விெகைடாரங்கைளில், மெறலயளிப்பெருககும, 
ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கும இற்டமய முரண்்படாடு எழும மநர்வில், அத்ச�டாழிற்�கைரடாறு ெம்பந�ப்பட்ட விெரங்கைள் ெமரெ அலுெலருககு 
அனுப்பப்ப்ட மெண்டும. ெமரெ அலுெலர் இந� ச�டாழிற்�கைரடாறுககு ெம்பந�ப்பட்ட ஆெைங்கைறள ெரெறழத்து ்பரிசீலறன செயது, 
தீர்பபு ெழங்குெ�ற்கு முன்பு இரு�ரபபினரும �ங்கைள் கைருத்துககைறள கூறுெ�ற்கு ெடாயபபு அளிப்படார். ெமரெ அதிகைடாரியின் முடிமெ 
இறுதியடானது.

61. ்படாதிககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர் 91- ஆம பிரிவின்கீழ புகைடார் அளிககை மெண்டிய முறற:- (1) ்படாதிககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளி �னது 
புகைடாறர ்படிெம XXIV-இல் மின்னணு முறற அல்லது ்பதிவு அஞெல் அல்லது விறரவு அஞெல் ெடாயிலடாகை அனுப்ப மெண்டும. 
அந�ப புகைடாரில் குறிபபி்டப்படடுள்ள எதிர் �ரபபினர்கைளின் எண்ணிகறகைகமகைற்்ப, நகைல்கைள் அனுப்பப்ப்ட மெண்டும. 

(2) துறைவிதி (1)-இன் கீழ அளிககைப்படும ஒவசெடாரு புகைடாரும, மநர்விற்மகைற்்ப, ெமரெ அலுெலர், தீர்ப்படாயம அல்லது நடுெர் 
மன்றத்திற்கு இவெழககு ்பற்றி அளிககைப்படடுள்ள உண்றமகைள், அமமன்றங்கைள் திருபதியளிககும ெறகையில் அளிககைப்படடுள்ள�டா 
என்்பற� புகைடாறர அளிககும ச�டாழிலடாளி அல்லது அெரது பிரதிநிதி ஆகிமயடாரடால் ெரி்படார்ககைப்ப்ட மெண்டும., 

62. பிரிவு 94-ன் கீழ எந� ஒரு விெடாரறை ந்டெடிகறகையிலும ச�டாழிலடாளி அல்லது மெறலயளிப்பெர் ெடார்்படாகை கைலநது 
சகைடாள்்பெருககு அதிகைடாரம அளித்�ல்:- (1) ச�டாழிலடாளி ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் உறுபபினரடாகை இல்லடாவிட்டடால், அெர் ்பணிபுரியும நிறுெனத்தில் 
உள்ள மெறு ச�டாழிலடாளர்கைள் உறுபபினரடாகை இருககும ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் நிர்ெடாகை உறுபபினறரமயடா அல்லது அலுெலறரமயடா ஒரு 
விெடாரறை ந்டெடிகறகையில் �ன் ெடார்்படாகை கைலநது சகைடாள்ள நமூனடா XVI-ன்்படி அங்கீகைடாரம ெழங்கைலடாம.

(2) இந� ெட்டத் ச�டாகுபபில் குறிபபிடடுள்ள ச�டாழில் �கைரடாறில் மெறலயளிப்பெர் எந� ஒரு மெறலயளிப்பெர் கூட்டறமபபில் 
உறுபபினரடாகை இல்லடாமல் இருந�டால், அந�த் ச�டாழிலில் இயங்கும ெங்கைத்தின் எந� செயற்குழு உறுபபினர் அல்லது அலுெலறர 
�ன்னுற்டய பிரதிநிதியடாகை செயல்்ப்ட ்படிெம XVI-இல் மெறலயளிப்பெர் அதிகைடாரம ெழங்கைலடாம. 

்படிவம்-I

(3 ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

(ெமரெ ம்பசசுெடார்த்ற�யின்ம்படாது ஏற்்பட்ட ஒப்பந� ஆெைம அல்லது மெறலயளிப்பெருககும அல்லது ச�டாழிலடாளர்கைளுககும 
இற்டமய ெமரெ ந்டெடிகறகைககு செளிமய ஏற்்பட்ட ஒப்பந� ஆெைம)

�ரபபினர்கைளின் ச்பயர்கைள்

………………………………………………… மெறலயளிப்பெரின் பிரதிநிதி(கைள்)

 …………………………………………… ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதிகைள்;

 ெழககின் சுருககைம

 …………………………………………………………………………………..

 ஒப்பந� தீர்வுககைடான ெறரயறறகைள்

 ……………………………………………………………………………………..

�ரபபினரின் றகைசயடாப்பம

ெடாடசிகைள்:

(1)

(2)

* ெமரெ அலுெலரின் றகைசயடாப்பம

ெமரெப ம்பசசுெடார்த்ற�றயத் �விர ஏறனய ெறகையில் மெறலயளிப்பெருககும, அெரின் ச�டாழிலடாளர்கைளுககும தீர்வு ஏற்்படும 
மநர்வில், அ�ற்கைடான ஒப்பந� ஆெைத்தின் நகைல் ெம்பந�ப்பட்ட ெமரெ அலுெலருககும, ச�டாழிலடாளர் ஆறையருககும அனுபபி 
றெககை மெண்டும.
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்படிெம-II

உறுபபினர் மற்றும ெந�டா ்பதிமெடு

(9(5) ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

்படிெம - III

ச�டாழிற்ெங்கைம ்பதிவு செயெ�ற்கைடான விண்ைப்பம

(10(1) மற்றும (3)- ஆம விதிகைறளக கைடாண்கை)

நடாள் ………………………….. 20

1. நடாங்கைள் …………………… என்ற ச்பயரில் ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ்பதிவு 
செயெ�ற்கைடாகை இ�ன் மூலம விண்ைபபிககிமறடாம

2. ச�டாழிற்ெங்கை �றலறம அலுெலகைத்தின் முகைெரி

3. இந� ச�டாழிற்ெங்கைம ………ஆண்டு ……………… மடா�ம ……….. நடாளன்று 
உருெடாககைப்பட்டது 

4. இந� ெங்கைமடானது ச�டாழிலகை நிறுெனத்தில் உள்ள மெறலயளிப்பெர்கைள் / 
ச�டாழிலடாளர்கைளின் ெங்கைமடாகும.

5. 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்தியச 
ெட்டம 35/2020) பிரிவு (6)-இல் மகைடாரப்பட்டெடாறடாகை உறுபபினர்கைளடால் 
ஏற்றுக சகைடாள்ளப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கை விதிகைளின் நகைல் இத்து்டன் 
இறைககைப்படடுள்ளது.

6. ச�டாழிலகை உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 
8-இன் ்படி ம�றெயடான விெரங்கைள் அட்டெறை I-ல் அளிககைப்படடுள்ளது.

7. அட்டெறை II-ல் அளிககைப்படடுள்ள விெரங்கைள் 2020 ஆம ஆண்டு 
ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 
7-இல் விெரிககைப்படடுள்ள விெகைடாரங்கைளுககைடான விதிகைளில் செயயப்பட்ட 
விதித்துறறகைறள கைடாடடுகிறது.
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8. (விண்ைப்ப ம�திககு முன்னர் ஓரடாண்டு ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் 
செயல்்ப்டவில்றலசயன்றடால் அத்�றகைய ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் நீககைப்ப்ட 
மெண்டும)  
2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய 
ெட்டம 35/2020) பிரிவு 8(2)-ன்்படி அளிககைப்ப்ட மெண்டிய விெரங்கைள் 
அட்டெறை III-ல் அளிககைப்படடுள்ளது.

 

9. நடாங்கைள் இந� விண்ைப்பத்ற� அளிப்ப�ற்கு ………………….ஆல் உரிய முறறயில் அங்கீகைரிககைப்படடுள்மளடாம. 

றகைசயடாப்பமிட்டெர் ச்பயர் றகைசயடாப்பம ச�டாழில் முகைெரி

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.
    

* ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்படாதுக குழுவில் இ�ற்கைடாகை தீர்மடானம நிறறமெற்றி அதிகைடாரம ெழங்கைப்படடுள்ள�டா, அவெடாறில்றலசயனில் 
மெறு எவெறகையில் அதிகைடாரம ெழங்கைப்படடுள்ளன என்்பற� குறிபபி்டவும.

ச்பறுநர்

ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் ்பதிெடாளர்

விெர அட்டெறை-I

ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் அலுெலகைப ச்படாறுப்படாளர்கைள்

்ப�வி ச்பயர் ெயது முகைெரி ச�டாழில்

குறிபபு:- இந� அட்டெறையில் சநடும்பத்தி 1-இல் ச�டாழிற்ெங்கை செயற்குழுவின் அறனத்து உறுபபினர்கைள் ச்பயர்கைறளயும, 
அெர்கைள் ெகிககும ்ப�வியின் ச்பயர்கைறளயும (எ.கைடா. �றலெர், செயலடாளர், ச்படாருளடாளர் மற்றறெ) கூடு�லடாகை, செயற்குழு 
உறுபபினர்கைளடாகை அெர்கைளின் அலுெலகைங்கைறளயும ்பதிவு செயயப்ப்ட மெண்டும 

ெடான்றி�ழ்

2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 21-இன் கீழ, *ச�டாழிற்ெங்கை 
அலுெலகை ச்படாறுப்படாளர்கைளடாகை இருககை �குதியற்றெர்கைள் எெரும அலுெலகை ச்படாறுப்படாளர்கைளடாகை இருககை ம�ர்நச�டுககைப்ப்டவில்றல. 

* இங்கு ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயர் குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும (ஏழு ந்பர்கைளடால் றகைசயடாப்பமி்டப்படடிருககை மெண்டும)

ச�டா்டர் 
எண்.

ச்பயர் றகைசயடாப்பம

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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விெர அட்டெறை - II

விதி�ளின் குறிபபுகர

சநடும்பத்தி 1-ல் விெரிககைப்படடுள்ள ்பல விெரங்கைளுககைடாகை விதித்துறறகைறள செயெ�ற்கைடான விதிகைளின் எண்ணிகறகை கீமழ 
சநடும்பத்தி 2-இல் அளிககைப்படடுள்ளது;

விெரம விதிகைளின் எண்ணிகறகை

(1) (2)

ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயர்

ச�டாழிற்ெங்கைம நிறுெப்பட்ட�ற்கைடான முழு மநடாககைம

எநச�ந� மநடாககைங்கைளுககைடாகை ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்படாது நிதி ்பயன்்படுத்�ப்ப்ட 
மெண்டும.

உறுபபினர்கைளின் ்படடியறல ்பரடாமரித்�ல்

அலுெலகை ச்படாறுப்படாளர்கைள் மற்றும உறுபபினர்கைளடால் உறுபபினர்கைளின் 
்படடியறல ஆயவு செயெ�ற்கைடாகை ெறகை செயயப்பட்ட ெெதிகைள்

ெழககைமடாகை உறுபபினர்கைறள மெர்த்�ல்

சகைௌரெ மற்றும �ற்கைடாலிகை உறுபபினர்கைறள மெர்த்�ல்

விதிகைளில் உறுதியளிககைப்படடுள்ள ்பயன்கைறள உறுபபினர்கைள் துயப்ப�ற்கைடான 
நி்பந�றனகைள்

அ்பரடா�ங்கைள் அல்லது ்பறிமு�ல்கைள் விதிப்ப�ற்கும அல்லது அ�றன 
மடாற்றுெ�ற்குமடான நி்பந�றனகைள்

விதிகைறள திருத்�ல், மடாற்றல் மற்றும ரத்து செயெ�ற்கைடான ெழிமுறறகைள்

ச�டாழிற்ெங்கை செயற்குழு நிருெடாகை உறுபபினர்கைள் மற்றும ஏறனய அலுெலகை 
ச்படாறுப்படாளர்கைள் ஆகிமயடாறர நியமிககும மற்றும நீககும முறற

ெங்கைத்தின் நிதிறயப ்படாதுகைடாப்படாகை றெத்�ல்

கைைககுகைறள ஆண்டுத் �ணிகறகை செய�ல்.

அலுெலகை ச்படாறுப்படாளர்கைள் மற்றும உறுபபினர்கைளடால் கைைககுப புத்�கைங்கைறள 
ஆயவு செயெ�ற்கைடான ெெதிகைள்

ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� கைறலத்�லுககைடான முறற
  

விெர அட்டெறை - III

்பதிவு செயெ�ற்கைடான விண்ைப்ப நடாளுககு முன்ன�டாகை ஒரு ஆண்டுககும குறறெடாகை ச�டாழிற்ெங்கைம உருெடாகைவில்றலசயன்றடால் 
இ�றன பூர்த்தி செயய மெண்டியதில்றல.

………………………………………… அன்றுள்ளெடாறு செலவு ச்படாறுபபுகைள் மற்றும செடாத்துககைளின் கைைககு விெர அறிகறகை

செலவு ச்படாறுபபுகைள் ரூ. ற்ப. செடாத்துககைள் ரூ. ற்ப.

ச்படாது நிதித் ச�டாறகை 
அரசியல் நிதித் ச�டாறகை 
கை ்ட ன் கை ள்  வி ெ ர ம 
…………………………… . 
……………………………… 
கை்டன் எ�னடால் என்ற விெரம 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … . . 
மற்ற செலவு ச்படாறுபபுகைள் 
(குறிபபி்டப்ப்டமெண்டும) 

்பை இருபபு ச்படாருளடாளரி்டம 
செயலடாளரி்டம …….. ெங்கியில் 
…….. ெங்கியில் 

கை ்ட ன்  ்ப த் தி ர ங் கை ளி ன் 
்படடியல் கீமழ உள்ளெடாறு:- 
செலுத்�ப்ப்டடா� ெந�டாககைள் 
ம ற் று ம  கை ்ட ன் கை ள் 
ெ ழ ங் கி ய  வி ெ ர ம 
………………………………….. 
………………………………….. 
அறெயடாத் செடாத்துககைள் 
ெரககுகைளும, மரசெடாமடான்கைளும 
ம ற் ற  ச ெ டா த் து க கை ள் 
(குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும) 

சமடாத்� செலவு ச்படாறுபபுகைள் சமடாத்� செடாத்துககைள்
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பிக்ணயப ்பததிரங்�ள் ்பட்டியல்

விெரங்கைள் ெடா�டாரை மதிபபு ெநற� மதிபபு றகைெெம உள்ளறெ

றகைசயடாப்பம

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7
  

்படிெம - IV

(விதி 10(2)-ஐ கைடாண்கை)

�மிழநடாடு ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிெடாளர் முன்னிறலயில் ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ்பதிவு செயெ�ற்கைடான உறுதிசமடாழியின் நிறலயடான ்படிெம 

உறுதிசமடாழி �டாககைல் செய்பெர்கைள் ெமர்பபிப்ப�டாெது:

1. 2020ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 6-இன், உடபிரிவு (1)-ல் உள்ள 
விதி 10-ன் கீழ ---------------------- என்ற ச்பயரில் (உத்ம�சிககைப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கை ச்பயர் குறிபபி்டப்ப்ட 
மெண்டும) ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிவிற்கைடாகை இந� விண்ைப்பத்ற� நடாங்கைள் அளிககிமறடாம.

2. இந�த் ச�டாழிற்ெங்கைப ்பதிவு செயெ�ற்கைடாகை நடாங்கைள் முறறயடாகை அதிகைடாரம ச்பற்றுள்மளடாம.

3. இந� விண்ைப்பம மற்றும விண்ைப்பத்து்டன் இறைககைப்படடுள்ள ஆெைங்கைளில் குறிபபி்டப்படடுள்ள விெரங்கைள் 
உண்றமயடானதும, ெரியடானதுமடாகும. அறெகைளில் ஒன்றும மறறககைப்ப்டவில்றல.

 உறுதிசமடாழி �டாககைல் செய்பெர்கைளின் றகைசயடாப்பம

 1. …………………………………………

 2. …………………………………………

 3. …………………………………………

 4. ………………………………………..

 5. ………………………………………..

 6. ………………………………………..

 7. ………………………………………..

ெரி்படார்பபு

மமமல கூறப்பட்ட உறுதிசமடாழி ஆெைத்தில் உள்ள விெரங்கைள் எனது அறிவுககும, நமபிகறகைககும ச�ரிந�ெறர உண்றமயடானதும, 
ெரியடானதுமடாகும என ெரி்படார்த்துள்மளன்.

நடாள்: / / (நடாள்/மடா�ம/ஆண்டு) விண்ைப்பத்�டாரரின் றகைசயடாப்பம
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்படிெம - V

ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� ்பதிவு செய��ற்கைடான ெடான்றி�ழ

(11- ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

எண். 

……………………….. அன்று 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) கீழ 
……………………………… என்ற ச�டாழிற்ெங்கைம ்பதிவு செயயப்பட்டது என இ�ன்மூலம ெடான்றளிககைப்படுகிறது.

(முத்திறர)   ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் ்பதிெடாளர்

்படிெம VI

ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் ்பதிமெடு

(11(3) ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

1. ச�டா்டர் எண்:

2. ்பதிவு செயயப்பட்ட நடாள்:

3. (a) விண்ைப்பம செய� உறுபபினர்கைளின் ச்பயர்கைள்:

 (a) விண்ைப்பம செய� உறுபபினர்கைளின் ச�டாழில்:

 (b) விண்ைப்பம செய� உறுபபினர்கைளின் முகைெரி:

4. ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயர்:

5. ச�டாழிற்ெங்கை �றலறம அலுெலகைத்தின் முகைெரி:

6. ச�டாழிற்ெங்கைம ம�டாற்றுவிககைப்பட்ட நடாள்:

7. ச�டாழிற்ெங்கை அலுெலகை ச்படாறுப்படாளர்கைள்:

்ப�வி

ச்பயர்

ெயது

ச�டாழில்

முகைெரி

8. ்பதிெடாளரின் றகைசயடாப்பம:

9. (a) பிரிவு 15(2)-ன்்படி �னி நிதிககைடாகை விதித்துறறகைள் ெகுககைப்படடிருககிற�டா, ஆம எனில் என்றடால் எந� நடாளிலிருநது:

 (b) ்பதிெடாளரின் சுருகசகைடாப்பம

 10. (a) விதிகைள் மடாற்றப்பட்டற�த் ச�ரிவித்� நடாள்:

 (b) விதிகைள் மடாற்றப்பட்டற� ்பதிவு செய� நடாள், அ�ற்கைடாகை ெழங்கைப்பட்ட ெடான்றி்டப்பட்ட நகைல்:

 (c) ்பதிெடாளரின் சுருகசகைடாப்பம:

 11. (a) ்பதிவு அலுெலகை முகைெரி மடாற்றத்ற� ்பதிவு செய� நடாள்:

 (b) ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் மடாற்றம செயயப்பட்ட முகைெரி:

 (c) ்பதிெடாளரின் சுருகசகைடாப்பம:

 12. (a) ச்பயர் மடாற்றம செய�ற� ்பதிவு செய� நடாள்:

 (b) மடாற்றிய ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயர்:

  (c) ்பதிெடாளரின் சுருகசகைடாப்பம:

13. (a) ச�டாழிற்ெங்கைங்கைறள ஒன்றிறைத்�ற� ்பதிவு செய� நடாள்:

(b) ஒன்றிறைத்� ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயர்:

(c) ஒன்றிறைத்� ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ்பதிவு எண்:

(d) ்பதிெடாளரின் சுருகசகைடாப்பம:
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14. (a) பிரிவு 9(5)(i)-இன் கீழ ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிறெ ரத்து செயெ�ற்கைடாகை விண்ைப்பம அளித்� நடாள்:

(b) பிரிவு 9(5)(ii)-ன்கீழ ்பதிறெ ரத்து செய�ல் அல்லது திரும்பப ச்பறு�லுககைடாகை அறிவிபபு ெழங்கிய நடாள்:

(c) ்பதிறெ ரத்து செயெது அல்லது திரும்பப ச்பறுெ�ற்கைடான ஆறை ெழங்கைப்பட்ட நடாள்:

(d) ்பதிெடாளரின் சுருகசகைடாப்பம:

15. (a) (1) ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� கைறலப்ப�ற்கைடாகை விண்ைப்பம அளித்� உறுபபினர்கைள் ச்பயர்கைள்:

(2) ச�டாழிற்ெங்கைத்ற� கைறலத்�லுககு விண்ைப்பம அளித்� உறுபபினரின் ்ப�வி:

(3) உறுபபினர்கைளின் முகைெரிகைள்:

(b) ச�டாழிற்ெங்கைம கைறலககைப்பட்டற� ்பதிவு செய� நடாள் மற்றும அ�ற்கைடாகை ெடான்றி�ழ ெழங்கைப்பட்ட நடாள்:

(c) பிரிவு 25(2) -ன்்படி நிதி ஏதும இருந�டால் அ�றன உறுபபினரிற்டமய ்பகிர்நது சகைடாடுப்ப�ற்கைடான ்பதிெடாளரின் 
செயல்முறறகைள் எண் மற்றும நடாள்:

(d) ்பதிெடாளரின் சுருகசகைடாப்பம:

குறிபபு :- ஒவசெடாரு ெங்கைத்திற்கும ஒவசெடாரு ்பககைம ஒதுககைப்ப்ட மெண்டும.

்படிெம VII

்பதிவுச ெடான்றி�றழ திரும்பப ச்பறு�ல் அல்லது ரத்து செயய மகைடாரு�ல்

(12(1)-ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயர் :

்பதிவு எண்:

முகைெரி:

நடாள் ………………………………………………20……………………………………………………….

ச்பறுநர் 

ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் ்பதிெடாளர், இ்டம …………………..

நடாள் ……………… மடா�ம ………………. ஆண்டில் நற்டச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கை ச்படாதுக குழு கூட்டத்தில் (*)ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிவுச 
ெடான்றி�றழ திரும்பப ச்பற (அல்லது ரத்து செயய) மமற்கூறிய ச�டாழிற்ெங்கைம விருமபுகிறது. அ�ற்கைடாகை கீழககைண்்டெடாறு தீர்மடானம 
நிறறமெற்றப்பட்டது. 

(இவவி்டத்தில் தீர்மடானத்தின் ெரியடான நகைல் அளிககைப்ப்ப்ட மெண்டும)

                            செயலடாளர்

(றகைசயடாப்பம) 1

(றகைசயடாப்பம) 2

(றகைசயடாப்பம) 3

(றகைசயடாப்பம) 4

(றகைசயடாப்பம) 5

(றகைசயடாப்பம) 6

(றகைசயடாப்பம) 7        உறுபபினர்கைள்

எங்கைளுற்டய அறிவுககும, நமபிகறகைககும இங்கு கூறப்பட்டது அறனத்தும உண்றமசயன உறுதியளிககிமறடாம.

 செயலடாளர்

(றகைசயடாப்பம) 1

(றகைசயடாப்பம) 2

(றகைசயடாப்பம) 3

(றகைசயடாப்பம) 4

(றகைசயடாப்பம) 5

(றகைசயடாப்பம) 6

(றகைசயடாப்பம) 7        உறுபபினர்கைள்

(*) ச்படாதுககுழு கூட்டத்தில் தீர்மடானம நிறறமெற்றப்ப்டவில்றலசயனில், எவெறகையில் இந� மெண்டுமகைடாள் முடிவு செயயப்பட்டது 
என குறிபபி்டவும.
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்படிெம VIII

ெழககு தீர்பபிற்கைடான விண்ைப்பம

(24- ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

ச�டாழிற் தீர்ப்படாயத்தின் ………………………………………………………………. (ச்பயர் மற்றும இ்டம) முன்னிறலயில்

(A) விண்ைப்ப�டாரர்/ விண்ைப்ப�டாரர்கைளின் ச்பயர் மற்றும முகைெரி

  எதிர்

(B) எதிர்�ரபபினர் / எதிர்�ரபபினர்கைளின் ச்பயர் மற்றும முகைெரி

2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாபபுகைளின், (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 22 உடபிரிவு (1)-ன்்படி 
ச�டாழிற்�கைரடாறுககு ச�டா்டர்புள்ள விெரங்கைள் (ச�டாழிற்�கைரடாறு குறித்� குறிபபிட்ட பிரசெறனகைளின் அறிகறகை குறிபபி்டப்ப்டலடாம)

இவவிண்ைப்பத்ற� �யவு செயது ெழககு விெடாரறைககு உ்டன் ஏற்றுக சகைடாண்டு உரிய தீர்பபிறன ெழங்குமடாறு 
விண்ைப்ப�டாரர்கைள் மெண்டுகிறடார்கைள்.

ச�டாழிலடாளர்கைளின்

ச்பயர் மற்றும றகைசயடாப்பம 

அல்லது

ச�டாழிற்�கைரடாறு எழுபபியுள்ள ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் அலுெலர்

இ்டம ……………………..

நடாள் ……………………….

்படிெம IX

ச�டாழிற்ெங்கைங்கைறள இறைத்�லுககைடான அறிவிபபு

(25 ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

a. ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயரும அ�ன் ்பதிவு எண்ணும:

b. ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயரும மற்றும ்பதிவு எண்ணும (இரண்டுககு மமல் இருந�டால், இது ம்படான்மற அளிககை 
மெண்டும)

முகைெரி……………………

நடாள் ………………………… 

ச்பறுநர்

ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் ்பதிெடாளர்

இ்டம………………………

2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 24-இல் மகைடாரப்பட்டப்பட்ட�ற்கிைங்கை, 
மமமல குறிபபி்டப்படடுள்ள ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் உறுபபினர்கைளடால் (அல்லது எெமரனும) அசெங்கைங்கைள் அறனத்தும இறைந� ஒமர 
ெங்கைமடாகை செயல்்ப்ட தீர்மடானித்து அ�ற்கைடாகை இ�ன்மூலம அறிவிபபு ெழங்கைப்படுகிறது.

மமற்செடான்ன இறைபபிற்கு கீழககைண்்டறெ ஏற்றுகசகைடாள்ளப்பட்ட நி்பந�றனகைளடாகும.

(ஏற்றுக சகைடாள்ளப்பட்ட நி்பந�றனகைறள குறிபபி்டவும)

ச�டாழிற்ெங்கைம இது மு�ற்சகைடாண்டு ………………………………………. என்று அறழககைப்ப்ட கைரு�ப்படடுள்ளது.

இந� அறிவிபபு்டன் இறைககைப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்�டால் இனி மு�ற்சகைடாண்டு பின்்பற்ற உத்ம�சிககைப்படடுள்ள ச�டாழிற்ெங்கை 
விதிகைளின் நகைல், இறைககைப்ப்ட மெண்டும.

(ஒவசெடாரு ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் 

ஏழு உறுபபினர்கைள் மற்றும

செயலடாளர் றகைசயடாப்பமி்ட மெண்டும) 
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(றகைசயடாப்பம) 1

(றகைசயடாப்பம) 2

(றகைசயடாப்பம) 3

(றகைசயடாப்பம) 4

(றகைசயடாப்பம) 5

(றகைசயடாப்பம) 6

(றகைசயடாப்பம) 7

(்பதிவு நகைல் அனுப்பப்ப்ட மெண்டிய ச்பயர் மற்றும முகைெரி)

்படிெம X

ச�டாழிற்ெங்கைத்ற�க கைறலத்�லுககைடான அறிவிபபு

(26(1)- ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயர்

்பதிவு எண்:

முகைெரி

நடாள் ………………..20………….

ச்பறுநர்

ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் ்பதிெடாளர்,

இ்டம ……………………………….

மமமல குறிபபி்டப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கைம நடாள் ……………………………… அன்று அ�ன் விதிகைளின்்படி ச�டாழிற்ெங்கைம கைறலககைப்பட்டது 
என்்ப�ற்கைடான அறிவிபபு இ�னடால் ெழங்கைப்படுகிறது.

இ�ற்கைடான அறிவிபற்ப ச�டாழிற்ெங்கைம, �னது ெடார்்படாகை அனுப்ப எங்கைளுககு அதிகைடாரம அளித்து ………………………………………….. 
அன்று நற்டச்பற்ற ச்படாதுககுழு கூட்டத்தில் தீர்மடானம நிறறமெற்றியுள்ளது. 

 செயலடாளர்

(றகைசயடாப்பம) 1

றகைசயடாப்பம) 2

(றகைசயடாப்பம) 3

(றகைசயடாப்பம) 4

(றகைசயடாப்பம) 5

(றகைசயடாப்பம) 6

(றகைசயடாப்பம) 7

 உறுபபினர்கைள்

* தீர்மடானத்தின் நடாள் குறிககைப்ப்ட மெண்டும. அவெடாறு தீர்மடானம ஏதுமில்றலசயனில் மெறு எ�ன் அடிப்பற்டயில் இந� 
அதிகைடாரம ெழங்கைப்பட்டது எனக குறிபபி்ட மெண்டும.

இறைபபு : ச�டாழிற்ெங்கை அெல் ்பதிவுச ெடான்றி�ழ 
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்படிெம XI

31, டிெம்பர்………………..அன்று முடிந� ஆண்டிற்கைடான ச�டாழிற்ெங்கை ஆண்டு கைைககு விெர அறிகறகை

(9(4) மற்றும 27(1)- ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

்பகுதி - A

1. ச�டாழிற்ெங்கைம / இறையத்தின் ச்பயர்

2. ச�டாழிற்ெங்கைம / இறையத்தின் முகைெரி

3. ்பதிவு ச்பற்ற �றலறம அலுெலகைம

4. ்பதிவுசெடான்று எண் மற்றும நடாள்

5. ச�டாழிலில் நிறுெனத்தில் ெறகைப்படாடு

6. ச�டாழிலின் ெறகைப்படாடு (கீழககைண்்ட நடான்கு ெறகைகைளில் எந� 
ெறகைறய இசெங்கைம ெடார்ந�து என குறிபபி்டவும) - (a) ச்படாதுத் 
துறற - மத்திய பிரிவு (b) ச்படாதுத் துறற - மடாநில பிரிவு (c) 
�னியடார் துறற - மத்திய பிரிவு மற்றும (d) �னியடார் துறற - 
மடாநில பிரிவு 

7. இசெங்கைம இறைககைப்படடுள்ள அறனத்திய அறமபபு/இறையத்தின் 
ச்பயர்

8. இறைபபு எண்.

9. ஆண்டு / அறரயடாண்டு / கைடாலடாண்டு / 
மடா� ெந�டா உறுபபினர் கைட்டைம

ஆண் ச்பண் சமடாத்�ம

10. ்பதிமெடடில் உள்ள்படி ஆண்டின் 
ச� டா்டககைத்தில் உறுபபினர்கைள் / 
ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் எண்ணிகறகை 

11. ந்டப்படாண்டில் மெர்ககைப்பட்ட உறுபபினர்கைள் 
/ ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் எண்ணிகறகை

12. ந்டப்படாண்டில் விலகிய உறுபபினர்கைள் / 
ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் எண்ணிகறகை

13. ்பதிமெடடில் உள்ள்படி, ஆண்டின் இறுதியில் 
(31, மடார்ச ….20..) அன்று உள்ள 
உறுபபினர்கைள் / ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் 
எண்ணிகறகை

14. அரசியல் நிதிககு ்பங்கைளிககும உறுபபினர்கைள் 
/ ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் எண்ணிகறகை

15. ஆண்டு  முழுெ � ற்கு ம  ெ ந � டா த் 
ச�டாறகைறய செலுத்திய உறுபபினர்கைள்/ 
ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் எண்ணிகறகை (்படடியல் 
இறைககைப்படடுள்ளது)

16. இந� அறிகறகை அனுபபும நடாள் ெறர 
திருத்தியறமககைப்பட்ட ச�டாழிற்ெங்கை 
விதிகைளின் நகைல் ஒன்று இந� கைைககு 
விெர அறிகறகையு்டன் இறைககைப்படடுள்ளது.

17. பின்புறமுள்ள ்பகுதி B-ன் கீழடான அறிகறகை 
உரியெடாறடாகை முடிககைப்படடுள்ளது

    

 செயலடாளர்

* ஒரு ச�டாழிற்ெங்கைம ஒன்றுககு மமற்்பட்ட ெறகைகைளில் இ்டம ச்பற்றடால், ஒவசெடாரு ெறகையிலும மகைடாரப்பட்ட உறுபபினர்கைளின் 
எண்ணிகறகை விெரம �னித்�னிமய கைடாட்டப்ப்ட மெண்டும.
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்பகுதி - B

வருவோய் ைறறும் தெலவினக �்ணககு

ெருெடாய ரூ. ற்ப. செலவினம ரூ. ற்ப.

ஆண்டின் ச�டா்டககைத்தில் எஞசியுள்ள ச�டாறகை 
உறுபபினர்கைளி்டமிருநது ச்பறப்படும ஆண்டு 
ெந�டா (உறுபபினர்கைளி்டமிருநது ச்பறப்ப்டடா� 
ெந�டா ச�டாறகைறயயும மெர்த்து) (a) ச்பறப்பட்ட 
ெந�டா (b) மூன்று மடா�த்திற்கு அல்லது அ�ற்கு 
குறறெடான ெந�டா நிலுறெத்ச�டாறகை (c) 
மூன்று மடா�த்திற்கு அதிகைமடாகை நிலுறெயில் 
உள்ள ெந�டாச�டாறகை, நன்சகைடாற்டகைள், 
கைடாலமுறற செளியீடுகைள், நூல்கைள், விதிகைள் 
குறித்� புத்�கைங்கைள் விற்்பறன ்பல்ெறகை 
ஆ�டாரங்கைளிலிருநது மு�லீடடு ெருெடாய மீ�டான 
ெடடி (குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும)

அலுெலகைப ச்படாறுப்படாளர்கைளுககைடான 
ெம்பளங்கைள், ்படிகைள், ்பயைப்படிகைள், 
ெம்பளங்கைள், ்படிகைள் மற்றும நிருெடாகைச 
செலவுகைள். கைைககைடாயர் கைட்டைம, 
ெட்ட செலவுகைள், ச�டாழிற்�கைரடாறு 
ெழககுகைள் ந்டத்துெ�ற்கைடான செலவுகைள், 
ச�டாழிற்�கைரடாறின் ம்படாது இழபபு 
ஏற்்பட்ட�ற்கு ச�டாழிலடாளர்கைளுககு 
ெழங்கைப்படும இழபபீடு இறுதிசெ்டங்கு, 
ெமயடாதிகைம, மநடாயுறு�ல், மெறலயின்றம 
ஆகியெற்றிற்கு அளிககும ்பலன்கைள், 
கைல்வி, ெமூகைம மற்றும ெமய ்பலன்கைள் 
ெழங்கு�ல், கைடாலமுறற நூல்கைள் செளியி்டல் 
ெடா்டறகைகைள், ெரிவீ�ம மற்றும ெரிகைள், 
எழுதுச்படாருள், அசெடித்�ல், அஞெல் 
செலவு, 1926 ச�டாழிற்ெங்கை ெட்டத்தின் 
பிரிவு 15(j)-ன்கீழ மமற்சகைடாள்ளப்பட்ட 
செலவினங்கைள்(குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும. 
மற்ற செலவுகைள் (குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும) 
ஆண்டு முடிவில் மீ� ச�டாறகை

சமடாத்�ம சமடாத்�ம
 

்பகுதி C

அரசியல் நிதி �்ணககு

ஆண்டின் ச�டா்டககைத்தில் எஞசியுள்ள 
ச�டாறகை

ரூ. ற்ப. விதி 24(2) கீழ குறிபபி்டப்பட்ட 
ம ந டா க கை ங் கைளுக கை டான  ச ெ ல வு 
(குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும)

ரூ. ற்ப. 

ஒவசெடாரு உறுபபினரி்டம ச்பறப்பட்ட 
்பங்கைளிபபு

நிருெடாகைச செலவு (முழுெதுமடாகை 
குறிபபி்ட மெண்டும) ஆண்டின் முடிவில் 
றகையிருபபு

சமடாத்�ம சமடாத்�ம
 

 ச்படாருளடாளர்

்பகுதி D

31.03.20…….. அன்றுள்்ளவோறு தெோததுக�ள் ைறறும் �டன் தெலவு த்போறுபபு�ள் ்பறறிய �்ணககு விவர அறிகக�

கை்டன் செலவு ச்படாறுபபுகைள் ரூ. ற்ப. செடாத்துககைள் ரூ. ற்ப.

ச்படாது நிதியில் உள்ள ச�டாறகை 
அரசியல் நிதியில் உள்ள ச�டாறகை 
கை்டன்கைள்------------ லிருநது 
கை்டன்கைள் யடாருககு திரும்ப ெழங்கை 
மெண்டும: 

மற்ற ச்படாறுபபுகைள் (குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும) 

சரடாககைம ச்படாருளடாளரி்டம றகையிருபபு 

செயலடாளரி்டம றகையிருபபு ………………….
ெ ங் கி யி ல்  … … … … … … … . ெ ங் கி யி ல் 
பிறையப ்பத்திரங்கைள் (கீமழ ்படடியலின்்படி) 
செலுத்�ப்ப்டடா� ெந�டா ச�டாறகை (a) ஆண்டிற்கைடாகை 
(b) முநற�ய ஆண்டிற்கைடாகை அளிககைப்பட்ட 
கை்டன்கைள் (a) அலுெலகை ச்படாறுப்படாளர்கைளுகைகு  
(b) உறுபபினர்கைளுககு (c) மற்றெர்கைளுககு அறெயடாச 
செடாத்துககைள் ச்படாருள்கைளும, மரசெடாமடான்கைளும மற்ற 
செடாத்துககைள்(குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும)

சமடாத்� கை்டன் செலவு ச்படாறுபபுகைள்  சமடாத்� செடாத்துககைள்
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்பகுதி E

பிக்ணயப ்பததிரங்�ள் ்பட்டியல்

விெரங்கைள் முகை மதிபபு சகைடாள் விறல கைைககுகைளின் ம்படாது 
உள்ள ெநற� மதிபபு

றகையிருபபு

(1) (2) (3) (4) (5)

 ச்படாருளடாளர்

�ணிகறகையடாளரின் அறிகறகை

நடான் மமமல கைண்டுள்ள ்பகுதி B-ல் உள்ள ச்படாது நிதி கைைககு, ்பகுதி C-ல் உள்ள (ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயர்) ஆண்டு 
முடிவின் அரசியல் நிதி கைைககு, ்பகுதி D-ல் உள்ள கை்டன் செலவு ச்படாறுபபுகைள் மற்றும செடாத்துககைள் அறிகறகை மற்றும ்பகுதி 
E-ல் உள்ள ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் பிறையப ்பத்திரங்கைள் ்படடியல் …………………………. அன்று உள்ளெடாறு �ணிகறகை செயதுள்மளன். 
மமலும,

(i) இந� ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் �ணிகறகைககைடாகை மெண்டிய அறனத்து விெரங்கைளும, விளககைங்கைளும மற்றும இந� �ணிகறகைககு 
அெசியமடான அறனத்து கைைககு ம்பமரடுகைறளயும நடான் மகைடடுப ச்பற்றுக சகைடாண்ம்டன்.

(ii) இந� ச�டாழிற்ெங்கைம ெட்டப்படி �னது உறுபபினர் ்பதிமெடுகைறளயும, கைைககு ம்பமரடுகைறளயும ெரியடாகை ்பரடாமரித்து ெருகிறது.

(iii) (�ணிகறகையடாளர் எந� வி�மடான கைருத்துககைறளயும, ச�ரிவிப்ப�ற்கைடான உரிறமறய உள்ள்டககி) என்னுற்டய கைருத்துப்படி, 
எனககு கிற்டத்� �கைெல்கைள் ்படி என்னி்டத்தில் அளித்� விளககைங்கைள்்படி, மமமல செடால்லப்பட்ட கைைககுகைள், விளககைங்கைள் மற்றும 
்படடியல்கைள் ெரியடாகை ்பரடாமரிககைப்படுகின்றன ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ெரவு மற்றும செலவு, செடாத்துககைள் மற்றும கை்டன்கைள் குறித்து 
உண்றமயடானறெ மற்றும ெரியடானறெ எனச�ரிவிககிறது.

குறிபபு:- கைைககுப ம்பமரடுகைள், கைைககு விெர அறிகறகைகைள், ்படடியல்கைள் உள்ள கைைககுகைளில் நிறல ‘உண்றமயடாகைவும, 
ெரியடாகைவும’ இருககிறச�ன்று �ணிகறகையடாளரடால் கூற முடியவில்றலயடாயின் அ�ற்கைடான கைடாரைங்கைறள ச�ரிவிககை மெண்டும.

 �ணிகறகையடாளர்

்படிெம XII

(28(1) ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

ைோநில அ்ளவிலோன ததோழிறெங்�ைோ� அங்கீ�ரிப்பதற�ோன விண்ணப்பம் 

ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் / ச�டாழிற்ெங்கை இறையத்தின் ச்பயர்: ……………………………………………

முகைெரி ………………………………

நடாள் …………………………

ச்பறுநர்

அரசுச செயலடாளர்,

ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற,

�மிழநடாடு அரசு

அல்லது

அதிகைடாரம ெழங்கைப்பட்ட அலுெலர் (்ப�வி)

அன்்படார்ந� ஐயடா,

……………...................... அன்று மமமல குறிபபிட்ட ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் / ச�டாழிற்ெங்கை இறையத்தின் உறுபபினர் ச்படாதுககுழு 
கூட்டத்தில் / நிருெடாகைக குழு கூட்டத்தில், 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின், (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 
27 உடபிரிவு (2)-ன்்படி ெங்கைத்ற� மடாநில அளவிலடான ச�டாழிற்ெங்கைமடாகை அங்கீகைரிககை �ங்கைளி்டம விண்ைபபிககை தீர்மடானிககைப்பட்டது. 
இ�ற்கைடாகை ச�டாழிற்ெங்கை �றலெரடால் றகைசயடாப்பமிட்ட தீர்மடானத்தின் நகைல் ஒன்று இத்து்டன் இறைககைப்படடுள்ளது என ச�ரிவிககிமறன்.
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2. இந�த் ச�டாழிற்ெங்கைம ச�டாழிற்ெங்கை ்பதிெடாளர் ……….. (இ்டம) அெர்கைளடால் ெழங்கைப்பட்ட ்பதிவு எண் ..................ல் 
....................…நடாள் ்பதிவு செயயப்படடுள்ளது.

3. ச�டாழிற்ெங்கை விதிகைளின் நகைசலடான்று இத்து்டன் இறைககைப்படடுள்ளது.

4. அறனத்து �கைெல்கைளும அனுப்பப்ப்ட மெண்டிய ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் �றலறம அலுெலகை முகைெரி ………………………………

5. இந� ச�டாழிற்ெங்கைத்து்டன் மடாநிலத்தில் மெறு ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் இறைககைப்படடுள்ளன. அத்ச�டாழிற்ெங்கைங்கைளின் ்படடியல், 
முகைெரிகைள் மற்றும ்பதிவு விெரங்கைள் மற்றும உறுபபினர் விெரங்கைள் இத்து்டன் இறைககைப்படடுள்ளன.

6. இந� ச�டாழிற்ெங்கைத்திற்கு இந� மடாநிலத்தில் ………………………………. எண்ணிகறகையிலடான உறுபபினர்கைள் உள்ளனர். (மடாெட்ட 
ெடாரியடான, ச�டாழிற்ெங்கை ெடாரியடான உறுபபினர்)

 �ங்கைள் உண்றமயுள்ள,

 ச்படாதுச செயலடாளர் / செயலடாளர்

்படிெம XIII

ெோன்றைளிக�ப்பட்ட நிகலயோக்ண�ளின் ்பதிகவடு

(36(1)- ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

ெட்டடாரத்தின் ச்பயர் ………………………………………………….

மடாெட்டத்தின் ச்பயர் …………………………………… �னித்துெ எண்::

   

அ�ன் பின்னர் மடாற்றம செயயப்பட்டது

 மடாற்றம மடாற்றம மடாற்றம மடாற்றம
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்படிெம XIV

கவகலயளிப்பவரோல் முன்தைோழியப்படும் ்பணி நி்பநதகன�ள் ைோறறைம் குறிதத அறிவிபபு

(38(1) ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

மெறலயளிப்பெரின் ச்பயர் …………………………………………..

முகைெரி …………………………………………………

நடாள் ……………………………….. மடா�ம ……………………. ஆண்டு

2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 40(1)-ன்கீழ இசெட்டத் ச�டாகுபபின் 
மூன்றடாெது அட்டெறையில் குறிபபி்டப்படடுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைளுககு ச்படாருநதும ்பணிநி்பந�றனகைளில் இந� அறிவிபபு்டன் இறைககைப்பட்ட 
இறைபபில் குறிபபிட்டெடாறு ……………………….. நடாள் மு�ல் மடாற்றம / மடாற்றங்கைள் செயய நடாங்கைள் உத்ம�சித்திருககிமறடாம என 
இ�னடால் ெம்பந�ப்பட்டெர்கைள் அறனெருககும அறிவிபபு அளிககிமறடாம.

 றகைசயடாப்பம ……………………………….

 ்ப�வி …………………………………………….

இறைபபு

(்பணி நி்பந�றனகைளில் உத்ம�சிககைப்படடுள்ள மடாற்றம / மடாற்றங்கைறள இங்மகை குறிபபி்டவும)

்�ல் அனுப்பப்படுகிறைது:

(1) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம ஏம�னும இருபபின் அ�ன் செயலடாளருககு

(2) ெம்பந�ப்பட்ட ஆடசி எல்றலககுட்பட்ட ெமரெ அலுெலர்.

்படிெம XV

தன் விருப்பததுடன் ்டுவர குழுவின் முடிவுக�ோ� அனுபபுவதற�ோன ஒப்பநதம்

(39(1) ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

தரபபினர

.......................................... மெறலயளிப்பெரின் பிரதிநிதி ச்பயர்(கைள்) 

மற்றும

.......................................... ச�டாழிலடாளர் பிரதிநிதி

கீழககைண்்ட ச�டாழிற் �கைரடாறிறன ....................................... ச்பயர்(கைள்) ........................................... முகைெரி(கைள்) எனும நடுெருககு, 
நடுெர் குழுவிற்கு அனுப்ப இ�னடால் இரு�ரபபினரடாலும ஏற்றுக சகைடாள்ளப்படுகிறது.

(i) ச�டாழிற்�கைரடாறில் உள்ள குறிபபிட்ட பிரசெறன

(ii) ச�டாழிற்�கைரடாறில் ெம்பந�ப்பட்ட �ரபபினர் விெரங்கைள், ச�டாழிலகை நிறுெனத்தின் அல்லது நிறுெனத்தின் ச்பயரும, முகைெரியும 
உட்ப்ட

(iii) ச�டாழிலடாளமர ச�டாழிற்�கைரடாறில் ெம்பந�ப்படடிருந�டால் அெரது ச்பயர் அல்லது ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர் / ச�டாழிலடாளர்கைள் 
ெடார்்படாகை கைலநது சகைடாள்ளும ச�டாழிற்ெங்கைத்தின் ச்பயர் 

(iv) இத்ச�டாழில் நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும ்படாதிககைப்பட்ட சமடாத்� ச�டாழிலடாளர்கைளின் எண்ணிகறகை

(v) ச�டாழிற்�கைரடாறினடால் ்படாதிப்பற்டந� அல்லது ்படாதிப்பற்டய ெடாயபபுள்ள ச�டாழிலடாளர்கைளின் எண்ணிகறகை

* ச்பரும்படான்றம நடுெர்கைளின் முடிவு எங்கைறளக கைடடுப்படுத்தும என நடாங்கைள் ஒபபுக சகைடாள்கிமறடாம. ஒரு மெறள ெம 
எண்ணிகறகையிலடான நடுெர்கைள் செவமெறு கைருத்துககைள் ச�ரிவித்�டால், அெர்கைமள மெறு ஒருெறர நடுெரடாகை நியமிப்பர் என்றும, 
அவெடாறு நியமிககைப்படும மெசறடாரு நடுெரின் தீர்பபு நடாங்கைள் எங்கைறள கைடடுப்படுத்தும எனவும ஒபபுகசகைடாள்கிமறடாம.

நடுெர்(கைள்) �ங்கைள் தீர்பற்ப இந� ஒப்பந�த்ற� மடாநில அரசின் அரசி�ழில் செளியிட்ட நடாளிலிருநது……………………… 
நடாளுககுள் ெழங்குெடார்கைள். 

(இங்கு ெம்பந�ப்பட்டெர்கைள் ஒத்துக சகைடாண்்ட நடாறளக குறிபபி்ட மெண்டும) அல்லது இரு�ரபபிலும �ங்கைளிற்டமய நீடடிககை 
எழுத்துமூலம ஒபபுக சகைடாண்்ட நடாளுககுள்ளடாகை நடுெர்(கைள்) �ங்கைள் தீர்பற்ப ெழங்குெடார்கைள். ஒரு மெறள இத்�கைரடாறு மீ�டான 
தீர்பபு மமமல குறிபபிட்ட கைடாலத்திற்குள் செளியி்டப்ப்டவில்றலசயன்றடால் இந� நடுெர் குழுவிற்கைடான ஒப்பந�ம �டானடாகைமெ ரத்�டாகும. 
நடாங்கைள் மெசறடாரு புதிய நடுெறர ம�ர்நச�டுககை எங்கைளுககு �ற்டமயதுமில்றல. 
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�ரபபினர்கைளின் றகைசயடாப்பம

[மெறலயளிப்பெரின் பிரதிநிதி ச�டாழிலடாளர் / ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதி. ெடாடசிகைள்

1. …..........................................………………………………………

2. …..........................................………………………………………

்�ல் த்பறுகவோர:

(i) ெமரெ அலுெலர் (ெம்பந�ப்பட்ட ்பகுதியின் ெமரெ அலுெலரின் அலுெலகை முகைெரி குறிபபி்ட மெண்டும)

(ii) செயலடாளர், ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற, �மிழகை அரசு.

்படிவம் XVI

(41, 62(1) மற்றும 62(2)- ஆம விதிகைறளக கைடாண்கை)

்கடமுகறையில் பிரதிநிதியோ�க �லநது த�ோள்்ள ததோழிலோளியோல், ததோழிலோ்ளர�ளின் குழுவோல், கவகலயளிப்பவரோல் அல்லது 
கவகலயளிப்பவர�ளின் குழுவோல் அதி�ோரம் அளிததல்

அதிகைடாரி முன்னிறலயில்

(இங்கு அதிகைடாரி விெரம குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும)

இந� ந்டெடிகறகையில் (ந்டெடிகறகையின் ச்பயறரக குறிபபி்ட மெண்டும)

............................................. ச�டாழிலடாளர்கைள் எதிர் ........................................... மெறலயளிப்பெர்

நடான் / நடாங்கைள் திரு / திருெடாளர்கைள் (ஒரு பிரதிநிதிககு மமல் இருந�டால்)

1 ........................... 2 ......................................... 3 இவவிெடாரறையில் ஆகிமயடார் எனது / எங்கைளது ெடார்்படாகை கைலநது சகைடாள்ள 
அங்கீகைடாரமளிககிமறடாம.

நடாள் ......................................…….20..................

ஒபபுக சகைடாள்ளப்பட்டது

பிரதிநிதி(கைறள) நியமிப்பெர் (கைளின்) றகைசயடாப்பம

்படிெம XVII

(42(22) மற்றும 43(21)- ஆம விதிகைறளக கைடாண்கை)

மடாநில ச�டாழிற் தீர்ப்படாயத்திற்கு நீதித்துறற / நிருெடாகை உறுபபினரடாகை (எது ச்படாருநதுகிறம�டா அது) அலுெல் ச்படாறுபம்பற்்ப�ற்கைடான 
உறுதிசமடாழிப ்படிெம.

........................................ (தீர்ப்படாயத்தின் ச்பயர்) மடாநில ச�டாழிற் தீர்ப்படாயத்தில் நீதித்துறற உறுபபினரடாகை / நிருெடாகை உறுபபினரடாகை 
நியமிககைப்படடிருககும ………………………………. (உறுபபினர் ச்பயர்) ஆகிய நடான் மடாநில ச�டாழிற் தீர்ப்படாயத்தில் (தீர்ப்படாயத்தின் ச்பயர்) 
நீதித்துறற / நிருெடாகை உறுபபினரடாகை இப்ப�வியில் உண்றமயடாகைவும, உளபபூர்ெமடாகைவும எனது கை்டறமகைறள செயமென் என்றும, 
எனது திறறம, அறிவு மற்றும நியடாயப்படி எவவி�மடான ்பயத்து்டன் அல்லது ெடா�கைமடாகை, ்படாெம அல்லது சகைட்ட மநடாககைம இன்றி 
அரசியலறமபற்பயும நடாடடின் ெட்டங்கைறளயும நிறலநிறுத்துமென் என்று ஆணித்�ரமடாகை / கை்டவுளின் ச்பயரில் உறுதியளிககிமறன்.

 (றகைசயடாப்பம)

இ்டம :

நடாள் :
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்படிெம XVIII

(45(1)-ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

(ெைரெ அலுவலரோல் தீரவு தெய்யப்படோத ததோழிறத�ரோகறை தீரப்போயததில் முகறையிட அளிக�ப்படும் விண்ணப்பம்)

ச�டாழிற் தீர்்ப்படாயத்தின் முன்னிறலயில் (ஆடசி எல்றலககுட்பட்ட ச�டாழிற்தீர்ப்படாயத்தின் ச்பயறரக குறிபபி்டவும)

இந�ப ச்படாருள் ்பற்றி

.......................................... விண்ைப்ப�டாரர்

முகைெரி .....................................................……

 எதிர்

…………....................................................... எதிர்�ரபபினர் (கைள்)

முகைெரி ....................................................………

மமற்கூறிய விண்ைப்ப�டாரர் கீழககைண்்டெற்றற இறறஞசுகிமறன்.

(ெழககின் உண்றமகைள் மற்றும சூழல்கைறள விெரிககைப்ப்ட மெண்டும).

இந�த் ச�டாழிற்�கைரடாறற விெடாரறைககு எடுத்துக சகைடாண்டு ெரியடான தீர்பபு ெழங்கை மெண்டும என விண்ைப்ப�டாரர் மெண்டிக 
சகைடாள்கிறடார்.

இ்டம ....................................

நடாள் ......................................

்படிெம XIX

(46 ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

ததோழிறெங்�ம் (ததோழிறெங்�ததின் த்பயர) ததோழிலோ்ளர�ளின் குழு அளிககும் கவகலநிறுதத அறிவிபபு

ச�டாழிலடாளர்கைளடால் பிரதிநிதிகைளடாய ம�ர்நச�டுககைப்பட்ட ஐநது ச�டாழிலடாளர்கைளின் ச்பயர் …………………………………………………
……....................................................................................................................... 

நடாள் .................................. 20 ..........................................

ச்பறுநர்

(மெறலயளிப்பெரின் ச்பயர்)

அன்புற்டயீர்,

2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின், (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 62 உடபிரிவு (1)-ல் உள்ள 
ெட்டககூறுகைளுககிைங்கை நடான் / நடாங்கைள் இறைபபில் விெரிககைப்படடுள்ள கைடாரைங்கைளுககைடாகை …………………………. நடாளிலிருநது 
மெறலநிறுத்�ம செயய உத்ம�சித்துள்மளடாம என்்பற� இ�ன்மூலம உங்கைளுககு அறிவிபபு அளிககிமறடாம.

 �ங்கைள் உண்றமயுள்ள,

 

 (ச�டாழிற்ெங்கை செயலர்)

........................ அன்று ந்டந� கூட்டத்தில் ஐநது ச�டாழிலடாளர் பிரதிநிதிகைள் ம�ர்நச�டுககைப்பட்டனர் (தீர்மடானம இறைககைப்படடுள்ளது)

இக்ணபபு

வழககு குறிதத அறிகக�

நகைல் ச்பறுமெடார்:

(1) ெம்பந�ப்பட்ட ்பகுதியின் ெமரெ அலுெலர்

(2) ச�டாழிலடாளர் ஆறையர்

(3) செயலடாளர், ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற, �மிழநடாடு அரசு
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்படிெம XX

 (47- ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

(ததோழில� நிறுவனததின் கவகலயளிப்பவரோல் அளிக�ப்படும் �தவகடபபு ்பறறிய அறிவிபபு)

மெறலயளிப்பெர் ச்பயர் ........................................................................................

முகைெரி ...........................................................................................

நடாள் ..................................... 20 ………………………………………………………

2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 62 (2)-ன் விதித்துறறகைளுககிைங்கை, 
எனது / எங்கைளது நிறுெனத்தின் ............................ துறற / துறறகைள், பிரிவு / பிரிவுகைள் ஆகியெற்றற ............................ நடாள் 
மு�ல் இறைபபில் விெரிககைப்படடுள்ள கைடாரைங்கைளுககைடாகை கை�ெற்டபபு செயய நடான் / நடாங்கைள் உத்ம�சித்துள்மளடாம என ெம்பந�ப்பட்ட 
அறனெருககும இ�ன்மூலம அறிவிபபு அளிககிமறடாம.

றகைசயடாப்பம .......................................................

்ப�வி .................................................................

இக்ணபபு

1. 

2. 

3.

கைடாரைங்கைளின் அறிகறகை

 

நகைல் அனுப்பப்படுகிறது:-

(1)  ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைம இருந�டால் அ�ன் செயலடாளர்

(2) ெமரெ அலுெலர் (ெம்பந�ப்பட்ட ்பகுதியின் அலுெலகை முகைெரிறய ்பதிவு செயயவும)

(3) ச�டாழிலடாளர் ஆறையர், சென்றன - 600 006.

(4) செயலடாளர், ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற, �மிழநடாடு அரசு

்படிெம XXI

(48 மற்றும 50- ஆம விதிகைறளக கைடாண்கை)

(ஆட்குகறைபபு / நிறுவனதகத மூடுதல் குறிதது கவகலயளிப்பவரோல் அரசுககு ததரிவிககும் அறிவிபபு)

(இறைய�ளம ெழியடாகை விண்ைபபிககை மெண்டும. அெெரமடானடால் கீழககைண்்ட ்படிெத்தில் அனுப்பலடாம)

ச�டாழிலகை நிறுெனம / மெறலயளிப்பெரின் ச்பயர் ............................................................................. 

முகைெரி …........................................................................................................................................……

நடாள் .................................................................…………………………………………

(குறிபபு:- நிறுெனத்ற� மூடு�ல் / ஆடகுறறபபு ்பற்றி �கைெல் அறிவிபபு மடாநில அரசுககு முறறமய நிறுெனத்ற� மூடு�ல் / 
ஆடகுறறபபு ்பற்றி 60 நடாடகைள் மற்றும 30 நடாடகைளுககு முன்னர் ச�ரிவிககைப்ப்ட மெண்டும.

ச்பறுநர்

செயலடாளர்,

ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற,

சென்றன.

1. * (ஆடகுறறபபு) (a) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 
70 (c)-ன் கீழ நடான் / நடாங்கைள்* சமடாத்�முள்ள ச�டாழிலடாளர்கைளில் ……………………………………………………………. 
ச�டாழிலடாளர்கைறள** ............................. …லிருநது (நடாள் / மடா�ம / ஆண்டு) ஆடகுறறபபு செயய முடிவு செயதுள்மளடாம 
என இ�ன்மூலம உங்கைளுககு ச�ரிவிககிமறடாம.



88

அல்லது

*  (நிறுெனத்ற� மூடு�ல்) (b) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) 
பிரிவு 74 (1)-ன்்படி ........................... நிறுெனத்ற� (நிறுெனத்தின் ச்பயர்) ........................ லிருநது மூடிவி்ட முடிவு 
செயதுள்மளடாம என்று நடான் / நடாங்கைள்* இ�ன்மூலம �கைெல் அறிவிககிமறடாம. இந� மூடு�லடால் மெறலயிழககும 
ச�டாழிலடாளர்கைளின் எண்ணிகறகை ....................................... ஆகும (எண்ணிகறகை குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும)

2. ஆடகுறறபபு / நிறுெனம மூடுெ�ற்கைடான கைடாரைங்கைள்

3. * 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 70(a)/ பிரிவு  
75(1)-ல் குறிபபிடடுள்ள்படி ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளுககு .................................. அன்று எழுத்து ெடிவில் ஒரு 
மடா� அறிவிபபு ெழங்கைப்படடுள்ளது.

அல்லது

* 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 70(a)/ பிரிவு 75(1)-ல் 
குறிபபிடடுள்ள்படி ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளுககு ................................. அன்று அறிவிபபிற்கு ்பதிலடாகை ஒருமடா� 
ெம்பளம ெழங்கைப்படடுள்ளது.

4. * 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின், (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 70 / பிரிவு 75-ன்்படி 
நடான் / நடாங்கைள் ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளுககு எல்லடா நிலுறெத் ச�டாறகைகைறளயும, இழபபீடடுத் ச�டாறகைகைறளயும 
அறிவிபபு கைடாலம முடிெ�ற்கு முன்னமர ெழங்கி விடம்டடாம / ெழங்கை உள்மளடாம என ச�ரிவித்துக சகைடாள்கிமறடாம.

அல்லது

*  ச�டாழில் நிறுெனத்திற்கு எதிரடாகை �ற்ச்படாழுது சநடாடிபபு ந்டெடிகறகைகைள் உள்ளன. ெம்பந�ப்பட்ட ெட்டங்கைளின் ்படி 
ச�டாழிலடாளர்கைளுகைகு மெர மெண்டிய அறனத்தும இழபபீடடு்டன் மெர்த்து ெழங்கைப்படும என நடான் / நடாங்கைள் * 
ச�ரிவித்துக சகைடாள்கிமறடாம..

5. (ஆடகுறறபபு) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின், (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 71 
மற்றும பிரிவு 72-ககிைங்கை ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைள், ஆடகுறறபபு செயயப்படடுள்ளடார் / செயயப்படுெடார் என 
இ�ன்மூலம உறுதியளிககிமறடாம.

6. எந� ஒரு நீதிமன்றத்திலும இது்பற்றிய ெழககு நிலுறெயில் இல்றல அப்படியிருந�டால் அது்பற்றி விெரங்கைறள  
நடான் / நடாங்கைள்* இறைபபில் ச�ரிவித்துள்மளடாம.

7. இந� அறிவிபபு மற்றும இறைபபில் ச�ரிவித்� விெரங்கைள் அறனத்தும உண்றம என்று உறுதியளிககிமறடாம. 
இதில் என்னடால் / எங்கைளடால் ச�ரிவிககைப்படடுள்ள விெரங்கைள் ெரியடாகை உள்ளச�ன நடான் / நடாங்கைள் முழுறமயடாகை 
ச்படாறுபம்பற்கிமறடாம என்று இ�ன்மூலம உறுதியளிககிமறடாம. மமலும எந� விெரங்கைளும / உண்றமகைளும இதில் 
மறறககைப்ப்டவில்றல எனவும உறுதியளிககிமறடாம.

 �ங்கைள் உண்றமயுள்ள, 

 (மெறலயளிப்பெரின் / *** அங்கீகைரிககைப்பட்ட பிரதிநிதியின் ச்பயர்   
 முத்திறரயு்டன்) 

(* ம�றெயற்றற� அடித்து வி்டவும)

(** எழுத்திலும, எண்ணிலும குறிககை)

(*** மெறலயளிப்பெரடால் அளிககைப்பட்ட அங்கீகைடார 

 கைடி� நகைல் இறைககைப்ப்ட மெண்டும)

்�ல் த்பறுகவோர:

(1) ெம்பந�ப்பட்ட ்பகுதியின் ெமரெ அலுெலர்

(2) ்பதிவு ச்பற்ற ச�டாழிற்ெங்கைங்கைள் / ச�டாழில் நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும ச�டாழிலடாளர்கைளின் பிரதிநிதிகைளடாகை அங்கீகைடாரம 
ச்பற்றெர்

்படிெம XXII

(51, 53 மற்றும 55- ஆம விதிகைறளக கைடாண்கை)

(மெறலறய நிறுத்தி றெத்�ல் (lay-off), ஆடகுறறபபு மற்றும நிறுெனத்ற� மூடுெ�ற்கு அனுமதி மகைடாரி விண்ைப்பம)

(இறைய�ளம ெழியடாகை விண்ைபபிககை மெண்டும. அெெரமடானடால், கீழககைண்்ட ்படிெத்தில் அனுப்பலடாம)

ச�டாழில் நிறுெனம அல்லது மெறலயளிப்பெரின் ச்பயர் …..................................................... 

முகைெரி .................................................

நடாள் …...................................................………
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(குறிபபு :- மெறல நிறுத்தி றெப்ப�ற்கு (lay-off) 15 நடாடகைளுககு முன்பும, ஆடகுறறபபிற்கு 60 நடாடகைளுகைகு முன்பும, நிறுெனம 
மூடு�லுககு 90 நடாடகைளுககு முன்பும மடாநில அரசுககு கீழககைண்்டெடாறு விண்ைப்பம அளிககைப்ப்ட மெண்டும.)

ச்பறுநர்

செயலடாளர்,
ச�டாழிலடாளர் நலன் மற்றும திறன் மமம்படாடடுத் துறற,
சென்றன.
1. * (மெறலறய நிறுத்தி றெத்�ல் (lay-off)) (a) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் 

(மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 78 (2)-ன் கீழ நடான் / நடாங்கைள்* எங்கைள் நிறுெனத்தில் ்பணிபுரியும சமடாத்�முள்ள 
……………………………… ச�டாழிலடாளர்கைளில்* ……………………………… ச�டாழிலடாளர்கைறள* …………………………….
லிருநது (நடாள் / மடா�ம / ஆண்டு) மெறலறய நிறுத்தி றெப்ப�ற்கு (lay-off) அனுமதி மகைடாரி விண்ைபபிககிமறடாம.  
(இறைபபு 1-ல் விெரங்கைள் அளிககைப்ப்ட மெண்டும)

அல்லது

* (ஆடகுறறபபு) (c) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபு, (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 79,  
(2)-ன்்படி எங்கைள் நிறுெனத்தில் ……………………. (நிறுெனத்தின் ச்பயர்) ்பணிபுரியும சமடாத்�முள்ள ச�டாழிலடாளர்கைளில்* 
………………………. ச�டாழிலடாளர்கைறள* (விெரங்கைள் இறைபபு 1-இல் சகைடாடுககைப்படடுள்ளது) ……………..லிருநது (நடாள் 
/ மடா�ம / ஆண்டு) ஆடகுறறபபு செயய உத்ம�சித்திருப்பற� நடான் / நடாங்கைள்* ச�ரிவித்துகசகைடாள்கிமறடாம.

அல்லது

 நிறுெனத்ற� (மூடு�ல்) (d) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) 
பிரிவு 80 (1)-ன்கீழ ச�டாழிலகை நிறுெனத்ற� (ச�டாழில் நிறுெனத்தின் ச்பயர் அல்லது மெறலயளிப்பெரின் குறிபபி்டப்ப்ட 
மெண்டும) (விெரங்கைள் இறைபபு 1-இல் சகைடாடுககைப்படடுள்ளது) ……………………….லிருநது (நடாள் / மடா�ம / ஆண்டு) 
மூடுெ�டாகை முடிவு செயது அறிவிககிமறடாம. இந� ச�டாழில் நிறுெனம மூடுெ�டால் மெறல இழககின்ற ச�டாழிலடாளர்கைளின் 
எண்ணிகறகை------ (ச�டாழிலடாளர்கைளின் எண்ணிகறகை குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும)

2. * (மெறலறய நிறுத்தி றெத்�ல்) (lay-off) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய 
ெட்டம 35/2020) பிரிவுகைள் 78, (2)*/பிரிவு 78,(3)*-ன்்படி ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளுககு …………………..நடாளில்  
(நடாள் / மடா�ம / ஆண்டு) மெறலறய நிறுத்தி றெககை எழுத்துமூலம அறிவிபபு ெழங்கைப்படடுள்ளது.

அல்லது

* (ஆடகுறறபபு / மூடு�ல்) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 
79* / பிரிவு 80* -ன்்படி ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளுககு ஆடகுறறபபு / நிறுெனத்ற� மூடு�ல் குறித்து ஒரு மடா� 
அறிவிபபு ………………..(நடாள் / மடா�ம / ஆண்டு)- ெழங்கைப்பட்டது.

அல்லது

* (ஆடகுறறபபு / மூடு�ல்) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபு (2020 பிரிவு 35 மத்திய ெட்டம) 
பிரிவு 79* / பிரிவு 80* -ன்்படி ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளுககு ஒரு மடா� அறிவிபபுககுப ்பதிலடாகை ஒருமடா� ஊதியம 
……………….. அன்று (நடாள் / மடா�ம / ஆண்டு) ெழங்கைப்படடுள்ளது.

3. ்படாதிககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளின் விெரங்கைள் இறைபபு II-ல் இறைககைப்படடுள்ளது

4. (ஆடகுறறபபு ) 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 71 
மற்றும 72 ஆகியெற்றிற்கு இைககைமடாகை ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர் ஆடகுறறபபு செயயப்படடுள்ளடார்கைள் / ஆடகுறறபபு 
செயயப்படுெடார்கைள் என நடான் / நடாங்கைள்* இ�ன்மூலம அறிவிககிமறடாம.

5. * 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின்(, மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 67, மற்றும பிரிவு  
78(10)* / பிரிவு 79* / பிரிவு 80* ஆகியெற்றின் கீழ ெம்பந�ப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைளுககு அறிவிபபு நடாள் அன்மறடா அ�ற்கு 
முன்ம்படா அெர்கைளுககு மெரமெண்டிய நிலுறெத் ச�டாறகை மற்றும இழபபீடடுத் ச�டாறகை அறனத்தும ெழங்கைப்படடுள்ளது / 
ெழங்கைப்படும என நடான் / நடாங்கைள்* இ�ன்மூலம அறிவிககிமறடாம.

அல்லது

* ச�டாழில் நிறுெனத்திற்கு எதிரடாகை சநடாடிபபு ந்டெடிகறகைகைள் மமற்சகைடாள்ளப்பட்டன. எனினும ச�டா்டர்புற்டய ெட்டங்கைளின் 
அடிப்பற்டயில் ச�டாழிலடாளர்கைளுககு அெர்கைளுககு மெர மெண்டிய நிலுறெத் ச�டாறகை மற்றும இழபபீடடுத் ச�டாறகை 
அறனத்தும ெழங்கைப்படடுள்ளது / ெழங்கைப்படும என நடான்* / நடாங்கைள் * இ�ன்மூலம அறிவிககிமறடாம.

6. இந� விெகைடாரம குறித்� எந� ெழககும நீதிமன்றத்தில் நிலுறெயில் இல்றல, அப்படியடாயின் அது ்பற்றிய விெரங்கைள் 
இத்து்டன் இறைககைப்படும.

7. இந� அறிவிபபு மற்றும இறைபபில் ச�ரிவித்� விெரங்கைள் அறனத்தும உண்றம என்று உறுதியளிககிமறடாம. 
இதில் என்னடால் / எங்கைளடால் ச�ரிவிககைப்படடுள்ள விெரங்கைள் ெரியடாகை உள்ளச�ன நடான் / நடாங்கைள் முழுறமயடாகை 
ச்படாறுபம்பற்கிமறடாம என்று இ�ன்மூலம உறுதியளிககிமறடாம. மமலும எந� விெரங்கைளும / உண்றமகைளும இதில் 
மறறககைப்ப்டவில்றல எனவும உறுதியளிககிமறடாம.
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மகைடாரப்பட்ட அனுமதி �யவு செயது ெழங்கி்ட மெண்டுகிமறடாம.

 �ங்கைள் உண்றமயுள்ள, 

 (மெறலயளிப்பெரின் / *** 

 அங்கீகைரிககைப்பட்ட பிரதிநிதியின் ச்பயர் முத்திறரயு்டன்) 

(* ம�றெயற்றற� அடித்து வி்டவும.)

(** எழுத்திலும, எண்ணிலும குறிபபிடுகை)

(*** அனுமதி ெழங்கைப்பட்ட�ற்கைடான மெறலயளிப்பெரின் கைடி�த்தின் நகைல் 

 இறைககைப்ப்ட மெண்டும.)

இக்ணபபு I

(ஒவதவோரு இனததிறகும் ்பதில் தரப்பட கவணடும்)

1. ச�டாழில் நிறுெனத்தில் முழு அஞெல் முகைெரி, மின்னஞெல், றகைம்பசி மற்றும 
ச�டாறலம்பசி.

2. நிறுெனத்தின் நிறல- (i) மத்திய ச்படாதுத் துறற / மடாநில ச்படாதுத் துறற / மற்றறெ 
(ii) �னியடார் ெறரயறுககைப்பட்ட நிறுெனம / ்பங்கு�டார நிறுெனம (iii) நிறுெனம 
உரிமம / ்பதிவு ச்பற்றது அடிப்பற்ட எனில் உரிமத்திற்கைடான நி்பந�றனகைள் / ்பதிவு 
அதிகைடாரி மற்றும உரிமம / ்பதிவுச ெடான்றி�ழ எண்கைள்

3. (a) எமசிஏ எண் விெரம (b) ஜிஎஸ்டிஎன் எண்விெரம

4. (i) முநற�ய மூன்று ஆண்டுகைளில், இன ெடாரியடாகை ஆண்டு உற்்பத்தி (ii) கை்டந� 12 
மடா�ங்கைளில், மடா� ெடாரியடாகை உற்்பத்தி அளவு

5. கை்டந� 3 ஆண்டுககைடான நிறுெனத்தின் �ணிகறகை அறிகறகை இறுதி நிதி அறிகறகை, 
இலடா்ப நஷ்்ட கைைககு விெர அறிகறகை உட்ப்ட இறைககைப்ப்ட மெண்டும.

6. அம� நிருெடாகைத்தில் உள்ள நிறுெனங்கைள் அல்லது ஒன்றுகசகைடான்று ச�டா்டர்புள்ள 
நிறுெனங்கைளின் ச்பயர்கைள்

7. கை்டந� மூன்று ஆண்டுகைளில் மெறல நிறுத்தி றெத்�ல் (lay-off) மற்றும ஆடகுறறபபு 
விெரங்கைள் அதில் மெறலறய நிறுத்தி றெத்�ல் (lay-off) அறிவித்� நடாடகைள், ஒவசெடாரு 
மெறல நிறுத்திறெத்�லிலும (lay-off) எத்�றன ச�டாழிலடாளர்கைள் / ஒவசெடாரு மெறல 
நிறுத்தி றெத்�ல் (lay-off) / ஆடகுறறபபிலும ்படாதிககைப்பட்ட ச�டாழிலடாளர்கைள் / 
மெறல நிறுத்தி றெத்�றல (lay-off) ச�டா்டருெது குறித்� விெரங்கைள்

8. மெறல நிறுத்திறெத்�ல் (lay-off) ச�டா்டர்நது மெறல நிறுத்திறெத்�ல் / ஆடகுறறபபு/ 
நிறுெனத்ற� மூடு�ல் மற்றும அறெ ்பற்றி ச�டா்டர்புற்டய இ�ர விெரங்கைள்.

 

இக்ணபபு II

(்போதிக�ப்பட்ட ததோழிலோ்ளர�ள் விவரங்�ள்)

ெ. 
எண்.

யூஏஎன் / 
சிஎமபிஎபஓ (UAN / 

CMPFO)

ச�டாழிலடாளியின் ச்பயர் ெறகை 
(உயர்திறன்/ 
திறன் / 

இற்டத்திறன்/
திறனற்ற ெறகை 

மெறலயளிப 
-்பெரின் 

நிறுெனத்தில் எந� 
நடாளிலிருநது ்பணி 
செயது ெருகிறடார்

விண்ைப்பம 
ெழங்கிய ம்படாது 

ஊதியம

குறிபபுறர

1. 

2.

3.
    

்�ல்:

(1) ச�டாழிலடாளர் ஆறையர்

(2) ெம்பந�ப்பட்ட எல்றலககுட்பட்ட ெமரெ அலுெலர்.
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்படிெம XXIII

(59 ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

குறறைமிகழதத கவகலயளிப்பவருககு அளிக�ப்படும் அறிவிபபு

2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின், (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 89 உடபிரிவு (1)-ன்்படி இந� ெட்டத் 
ச�டாகுபபுகைளின் ்பல்மெறு ெட்ட விதிகைறள கீமழ சகைடாடுககைப்படடுள்ள்படி �டாங்கைள் மீறிய�ற்கைடாகை �ங்கைள் மீது குற்றம சுமத்�ப்படடுள்ளது 
என்்பற� கீமழ றகைசயடாப்பமிடடுள்ள இைககைத் தீர்வு அலுெலர் இ�ன்மூலம ச�ரிவித்துகசகைடாள்கிறடார்.

்பகுதி I

1. குற்றமிறழத்� மெறலயளிப்பெர் ச்பயர் மற்றும முகைெரி ………………………………………..

2. நிறுெனத்தின் முகைெரி ………………………………………………………………

4. குற்றத்தின் விெரங்கைள் …………………………………………………………………………..

5. ெட்டத் ச�டாகுபபில் ச�டாகுதியின் எந� பிரிவில் குற்றம 

 இறழககைப்படடிருககிறது.

6. குற்றத்ற� இறெவு்டன் முடித்துக சகைடாள்ெ�ற்கைடான இைககைத் தீர்வு ச�டாறகை

்பகுதி II

2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின்( மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 89 (1)-ன்்படி �டாங்கைள் இறழத்� 
குற்றத்திற்கைடாகை மமமல குறிபபிடடுள்ளடா இறெவுத் தீர்வு ச�டாறகை �டாங்கைள் இந� அறிவிபபு கிற்டத்� ்பதிறனநது நடாடகைளுககுள் 
செலுத்� மெண்டுசமன இந� அறிவிபபு்டன் இறைககைப்படடுள்ள ்பகுதி III-ல் உள்ள விண்ைப்பத்ற� பூர்த்தி செயது அனுபபும்படி 
அறிவுறுத்�ப்படுகிறீர்கைள்.

�டாங்கைள் குறிபபிட்ட நடாளுககுள் இறெவுத் ச�டாறகைறய செலுத்�வில்றலசயனில், �ங்கைளுககு மற்றுசமடாரு ெடாயபபு ெழங்கைப்ப்டமடாட்டடாது 
பிரிவு ………………………………. -ன்கீழ �ங்கைள் மீது ெழககு ச�டா்டருெ�ற்கு ம�றெயடான அறிவுறுத்�ல் ெழங்கைப்படும.

(இைககைத் தீர்வு அலுெலரின் றகைசயடாப்பம)
இ்டம :

நடாள் :

்பகுதி III

பிரிவு 89, உடபிரிவு (4)-ன்்படி இறெவுத் ச�டாறகை செலுத்துெ�ற்கைடான விண்ைப்பம

1. 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழில் உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) -ன்்படி குற்றமிறழத்� மெறலயளிப்பெரின் 
ச்பயர் குறிபபி்டப்ப்ட மெண்டும …………………..

2. விண்ைப்ப�டாரரின் முகைெரி ……………………………………

3. குற்றத்தின் விெரங்கைள் 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

4. எந�ப பிரிவின் கீழ குற்றம இறழககைப்பட்டது

………………………………………………………………………………………………………………….

5. செலுத்�ப்பட்ட இறெவுத் ச�டாறகையின் விெரங்கைள் (மின்னஞெலில் எடுககைப்பட்ட ரசீது இறைககைப்ப்ட மெண்டும) 
……………………………………………………..

6. மமற்கூறிய குற்றத்திற்கைடாகை ெழககுப ்பதிவு செயதிருந�டால் அ�ன் விெரங்கைள் 

………………./…………………………………………………………..

7. விண்ைப்ப�டாரருககு இது�டான் மு�ல் குற்றமடா அல்லது இ�ற்கு முன்பு மெறு குற்றங்கைள் புரிநதிருககிறடாரடா ? அவெடாறிருந�டால் 
அந�க குற்றம ்பற்றிய முழு விெரங்கைள் 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. விண்ைப்ப�டாரர் மெறு ஏம�னும, கூற விருமபும �கைெல்

.........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 விண்ைப்ப�டாரர்

 (ச்பயர் மற்றும றகைசயடாப்பம)

இ்டம :

நடாள் :

்படிவம் - XXIV

(61 ஆம விதிறயக கைடாண்கை)

(புகைடார்)

ெமரெ அலுெலர்/ நடுெர் / ச�டாழிலடாளர் தீர்ப்படாயம முன்னிறலயில் ……………

ச்படாருள் ………………………………… குறிபபு எண் …………………………………….

A ……………………………………………………..  புகைடார் அளிப்பெர்(கைள்)

எதிர்

B ……………………………………………………….  எதிர்மனு�டாரர்(கைள்)

மு�வரி:

கீமழ விெரித்துள்ளெடாறு எதிர்மனு�டாரர் மீது 2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழிலகை உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின், (மத்திய ெட்டம 
35/2020) பிரிவு 90-ன் கீழ விதித்துறறகைறள மீறிய குற்றத்திற்கைடாகை எதிர்மனு�டாரர் மீது நடான் புகைடார் அளிககிமறன்.

கூறப்படடுள்ள ெட்ட மீறல் எவெடாறு செயயப்பட்டது மற்றும எந� அடிப்பற்டயில் நிருெடாகைத்தின் ஆறை அல்லது செயல் 
எதிர்ககைப்படுகிறது என்்பற� சுருககைமடான விளககைத்து்டன் ச�ரிவிககை மெண்டும.)

ெமரெ அலுெலர், நடுெர் அல்லது ச�டாழிலடாளர் தீர்ப்படாயம மமற்்படி புகைடார் மீது �குந� ெரியடான ஆறைகைள் ெழங்குமடாறு 
புகைடார்�டாரர் மெண்டுகிறடார்.

2020 ஆம ஆண்டு ச�டாழிலகை உறவுகைள் ெட்டத் ச�டாகுபபின் (மத்திய ெட்டம 35/2020) பிரிவு 91-இன் கீழ, மகைடாரப்படடுள்ள 
புகைடார் மற்றும அ�ற்கைடான இறைபபுகைறள ம�றெயடான நகைல்கைளு்டன் இத்து்டன் அளித்துள்மளன்.

புகைடார் அளிப்பெரின் றகைசயடாப்பம
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ெரி்போரபபு

 மமமல கூறிய …………………….. ்பத்தியில் குறிபபிடடுள்ள அறனத்தும என்னுற்டய அறிவுககு எடடியெறர உண்றம என்றும, 
மமமல உள்ள ்பத்திகைளில் ………………………. கூறப்பட்டறெ என்னடால் ச்பறப்பட்ட �கைெல்கைள் என்றும, அது உண்றமசயன நமபுகிமறன்.  
இந� ெரி்படார்பபு ………………………………………..- நடாளன்று என்னடால் றகைசயடாப்பமி்டப்பட்டது.

 றகைசயடாப்பம 

 அல்லது

 உறுதிசமடாழி அளிப்பெரின் விரல் மரறகை 

 ஆர. கிரகலோஷ் குைோர,
     அரசுச செயலடாளர்.

îI›ï£´ Üó²‚è£è ªê¡¬ù â¿¶ªð£¼œ ñŸÁ‹ Ü„²ˆ ¶¬ø Ý¬íòó£™  
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