
ETI அ#$பைட வ)தி,ைறக/ 

இ1த ஆவணமான7 அதிக$ப#யான ேவைல ேநர= இ>ைல எ@A ப)BC 

6->	ேமDெகா/ள$பGட	திHIதI7ட@,	2014ஆ=	ஆJ#>	ஏ$ர>	01	ஆ=	ேததி

அ@A	திHIத$பGட7.

1. ேவைலவாL$M Nத1திரமாகI ேதOC 

ெசLய$பGQ/ள7 

1.1	கGடாய$பQIத$பGட,	ப)ைணRக$பGட	அ>ல7	

சிைற$ப)#Rக$பGட	ெதாழிலாளOக/	யாH=	இ>ைல.	

1.2		"ெடபாசிGQக/"	அ>ல7	அவDறி@	அைடயாள	ஆவணTகைள	

பண)யாளOக/	தTக/	பண)யமOI7நOகளUட=	சமO$ப)Rக	ேவJ#ய	

அவசியமி>ைல	மDA=		

நியாயமான	அறிவ)$MRV$	ப)@னO தTக/ பண)யமOI7நOகைள 

வ)GQ ெவளUேயAவதDV அவOகWRV Nத1திர= உ/ள7.		

2. சTகமாக ெசய>பQவதDகான Nத1திர= மDA= 

YGQ ேபர= ேபN= உBைம ஆகியைவ 

மதிRக$பQகி@றன 

2.1		ெதாழிலாளOக/	எ1த	ேவAபாQ=	இ>லாம>,	தாTக/		

ேதO1ெதQI7/ள	ெதாழிDசTகTகளU> ேசரC= அ>ல7 

ெதாழிDசTகTகைள உHவாRகC=,	YGடாக$	ேபர=	ேபNவதDV=

உBைம	உJQ.		

2.2	ெதாழிDசTகTகளU@	ெசய>பாQக/	மDA=	அவDறி@	

அைம$MசாO1த	நடவ#Rைகக/		VறிIத	ெவளU$பைடயான	

அZV,ைறைய	பண)யமOI7நOக/	ப)@பDAகிறாOக/.		



2.3	ெதாழிலாளOக/	ப)ரதிநிதிகWRV	எதிராக	எ1தவ)த	பாVபாQ=	

ெசLய$பQவதி>ைல,	ேம[=	பண)ய)டIதி>	தTக/	

ப)ரதிநிதிI7வ\	ெசய>பாQகைள	ேமDெகா/வதDV	அவOகWRV	

அ]மதி	உ/ள7.		

2.4	சTகIதி@	Nத1திர=		மDA=	YGடாக$	ேபர=	ேபN=	உBைம	

ஆகியைவ	சGடIதி@ க_ீ கGQ$பQIத$பQ= ெபா`7,		சாOபDற	

மDA=	Nத1திரமான	சTக=	மDA=	ேபர=	ேபNத>	

ஆகியவDறிDகான	இைணயான	வழி,ைறைய	உHவாRVவைத	

பண)யமOI7நO		அ]மதிRகிறாO	மDA=	அதDV	இைடaA	

ெசLவதி>ைல.		

3. பண)\ bழ>க/ பா7கா$பாகC= ஆேராRகியமாகC= 

உ/ளன 	

3.1	ெதாழிDசாைல	மDA=	எ1தெவாH	Vறி$ப)Gட	அபாயTக/	பDறிc=	

அறி1திH1தைத	மனதி>	ெகாJQ,	 

ஒH பா7கா$பான மDA= Nகாதாரமான பண)\ bழ> வழTக$பQ=.	

பண)\	bழலி>	உ/ள	அபாயTகWRகான	காரணTகைள,	நியாயமாக	

நைட,ைற$பQIதRY#ய	,ைறய)>	Vைற$பத@ eல=,	பண)ய)@	

காரணமாக	அ>ல7	பண)	ெதாடOபாக	அ>ல7	பண)ய)@ெபா`7	ஏDபQ=	

வ)பI7Rக/	மDA=	உட>நலIதிDV	ஏDபQ=	காய=	ஆகியவDைறI	

தQRக,	ேபா7மான	நடவ#Rைக	எQRக$பட	ேவJQ=.	 

3.2	வழRகமான	மDA=	பதிC	ெசLய$பGட	Nகாதார	மDA=	பா7கா$M	

பய)Dசிகைள  ெதாழிலாளOக/ ெபAவாOக/,	ேம[=	Mதிய	மDA=	

ம fJQ=	பண)	ஒ7RகQீ	ெசLய$பGட	ெதாழிலாளOகWRV	அIதைகய	

பய)Dசி	ம fJQ=	அளURக$பட	ேவJQ=.	 

3.3	NIதமான	கழி$பைற	வசதிக/	மDA=	V#RகRY#ய	ந gO,	மDA=	

ேதைவ$பGடா>	உணC	ேசமி$MRகான	Nகாதார வசதிக/ ஆகியைவ 

வழTக$பQ=.	 

3.4	வழTக$பQ=	இடவசதியான7,	NIதமாகC=,	பா7கா$பானதாகC=	

மDA=	ெதாழிலாளOகளU@	அ#$பைட	ேதைவகைள$	hOIதி	ெசLc=	

வைகய)[=	இHRக	ேவJQ=.	 



3.5	வ)தி,ைறைய$	ப)@பDA=		நிAவனமான7,	ஒH	eIத	நிOவாக	

அதிகாBRV\ Nகாதார= மDA= பா7கா$MRகான ெபாA$ைபR 

ெகாQRV=.	 

4. Vழ1ைதI ெதாழிலாளைர$ பய@பQIதRYடா7 	

4.1	Vழ1ைதI	ெதாழிலாளைர	Mதிதாக	ேவைலRV\	ேசORகRYடா7.		

4.2		Vழ1ைதI	ெதாழிலாளராகR	கJடறிய$பGQ/ள	Vழ1ைத,	

தரமான	க>வ)ய)>	ேசO17,	அைதI	ெதாடO17 ெபA= வைகய)>,		

மாDறIதிDகான	ெகா/ைகக/	மDA=	திGடTகைள	நிAவன=	

ஏDபQI7=	அ>ல7	பTேகDV=	மDA=	பTகளURV=;	"Vழ1ைத"	

மDA=	"Vழ1ைதI	ெதாழிலாளO"	ஆகியைவ	VறிI7	

ப)DேசORைகய)>	வைரயARக$பGQ/ள7.		

4.3	Vழ1ைதக/	மDA=	18	வயதிற◌்VGபGட இைளஞOக/ 

ஆகிேயாைர இரவ)> அ>ல7 அபாயகரமான b_நிைலய)> 

பண)யமOIதRYடா7.		

4.4	இ1தR	ெகா/ைகக/	மDA=	நைட,ைறக/		ஆகியைவ	

ெதாடOMைடய	ILO	தரநிைலய)@	வ)தி,ைறகWRV	இணTக		

இHRக	ேவJQ=.		

5. வா_வாதார ஊதியTக/ வழTக$பQகி@றன 	

5.1	ஒH	நிைலயான பண)MBc= வாரIதிDV வழTக$பQ= 

ஊதியTக/ மDA= ச[ைகக/ எ@ப7 Vைற1தபGச=,		

ேதசிய\ சGட$hOவ நியமTக/ அ>ல7 ெதாழிDசாைல 

அளCேகா> நியமTக/,	இவDறி>	எ7	அதிகேமா,	அmவாA	

இHRக	ேவJQ=.	எ1தெவாH	bழலி[=,		ஊதிய=	எ@ப7	

அ#$பைடI	ேதைவகைள	hOIதி ெசLவதDV$ 

ேபா7மானதாகC=,	ேதைவயானவDைற\	சிறி7	வாTV=	

வைகய)>		வHமானTகைள	வழTVவதாகC=	இHRக	

ேவJQ=.		

5.2	ஊதியTக/	ெதாடOபான	ெதாழிலாளOகளU@	பண)	வ)தி,ைறக/		

மDA=	ஒmெவாH	,ைறc=		அவOக/	ஊதிய=	ெபA=	ச=பள	

கால=	பDறிய	வ)வரTக/	ஆகியைவ	பDறிய	எ`I7$hOவமான	



மDA=	MB17ெகா/ளRY#ய	தகவ>களான7	அைனI7I	

ெதாழிலாளOகWRV=	அவOக/	பண)ய)>	ேசOவதDV ,@னO 

வழTக$பQ=.		

5.3	ச=ப1த$பGட	ெதாழிலாளB@	உBய	அ]மதி	இ>லாம>,	

ஒ`TV	நடவ#Rைக	காரணமாக	ஊதியTகளU>	இH17	

ப)#IதTக/	ெசLய	அ]மதிRக$படRYடா7	அ>ல7	ேதசிய	

சGடIதி@	காரணமாக	வழTக$படாத	ஊதியTகளU>	இH17	

எ1தெவாH	ப)#IதTகW= ெசLய அ]மதிRக$படRYடா7.	

அைனI7	ஒ`TV	நடவ#Rைகக/	VறிI7=	பதிC	ெசLய$பட	

ேவJQ=.		

6.	அதிக$ப#யான	ேவைல	ேநர=	இ>ைல	 

6.1	ேவைல	ேநரTக/	எ@ப7	ேதசிய\	சGடTக/,	YGQ	ஒ$ப1தTக/	

மDA=	கேீழ	உ/ள	6.2	,த>	6.6	வைரய)லான	வ)திக/,	இவDறி>	

ெதாழிலாளOகWRV அதிக$ பா7கா$ைப எ7 அளURகிறேதா அதDV 

இணRகமாக இHRக ேவJQ=.	6.2	,த>	6.6	வைரய)லான	

உGப)BCகளான7	சOவேதசI	ெதாழிலாளO	நியமTகளU@	

அ#$பைடய)லானதாV=.	 

6.2		மிைக$பண)	ேநரIைத	தவ)OIத,	ேவைல	ேநரTக/	எ@ப7	

ஒ$ப1த$ப#	வைரயARக$பQ=,	ேம[= வாரIதிDV 48	மண)	

ேநரIதிDV	அதிகமாக	இHRகRYடா7.*	 

6.3	அைனI7	மிைக$பண)	ேநர,=	ெதாழிலாளOகளU@	வ)H$பIதி@	

அ#$பைடய)லானதாV=.	மிைக$பண)	ேநரTகளான7	

ெபாA$MணOCட@	பய@பQIத$பட	ேவJQ=,	அவDறி>	

ப)@வHவனவDைற	கணRகி>	எQI7R	ெகா/ள	ேவJQ=:	தனU$பGட	

ெதாழிலாளOக/	மDA=	ெமாIத$	பண)யாளOகளா>	பண)யாDற$பGட	

அளC,	கால	இைடெவளU	மDA=	மண)ேநரTக/.	வழRகமான	

ேவைலRV	மாDறாக	இ7	பய@பQIத$படRYடா7.	மிைக$பண)	

ேநரIதிDV	எ$ெபா`7=	YQத>	வ)கிதIதி>		ஊதிய=	அளURக$பQ=,	

இ7	வழRகமான ஊதிய வ)கிதIதி> 125%RV=	Vைறவாக	இHRகR	

Yடா7	என	பB17ைரRக$பQகிற7.	 

6.4	கேீழ	உ/ள	6.5	உGப)Bவ)@க_ீ	இH1தா>	தவ)ர,	எ1தெவாH	ஏ`	

நாGக/	காலகGடIதி[=	பண)MB1த	ெமாIத	மண)ேநரTக/	எ@ப7	60	

மண)ேநரIதிDV	ேம>	இHRகRYடா7.	 



6.5	ப)@வH= அைனI7= hOIதியாகRY#ய வ)திவ)லRகான 

b_நிைலகளU> மGQ=,	எ1தெவாH	ஏ`	நாGக/	காலகGடIதி[=	

பண)MB1த	ெமாIத	மண)ேநரTக/	எ@ப7	60	மண)ேநரIதிDV	ேம>	

இHRகலா=:	 

•	இ7	ேதசிய\	சGடIதா>	அ]மதிRக$பQகிற7;	 

•	ெதாழிலாளOகளU>	ஒH	Vறி$ப)டத◌்தRக பVதிய)னைர$ 

ப)ரதிநிதிI7வ$பQI7= ெதாழிலாளO அைம$Mட@ ஏDபQIத$பGட 

ஒH YGQ ஒ$ப1த= eல= இ7 அ]மதிRக$பQகிற7;	 

•	ெதாழிலாளOகளU@	உட>நல@	மDA=	பா7கா$ைபR	கா$பதDகாக	

ெபாHIதமான	பா7கா$M	ஏDபாQக/	ெசLய$பGQ/ளன;	மDA=	 

•	எதிOபாராத உDபIதி\ b_நிைலக/,	வ)பI7க/	அ>ல7	

அவசரநிைலக/	ேபா@றவDைற	வ)திவ)லRகான	bழ>களாக$	

பண)யமOI7நO	ெதBவ)Rகலா=.	 

6.6	ஒmெவாH	7	நா/	காலகGடIதிDV=	Vைற1தபGச=	ஒH	நா/	

வ)Q$M	ெதாழிலாளOகWRV	வழTக$பட	ேவJQ=	அ>ல7	ேதசிய	

சGடIதா> அ]மதிRக$பQ= பGசIதி>,	ஒmெவாH	14	நா/	

காலகGடIதிDV=	Vைற1தபGச=	இரJQ	நா/	வ)Q$M	

ெதாழிலாளOகWRV	வழTக$பட	ேவJQ=.	 

*	சOவேதச	நியமTகளான7,	ெதாழிலாளOகளU@	இய>பான	

பண)ேநரIைத	ஒH	வாரIதிDV	40	மண)ேநரTக/	எ@A	ப#$ப#யாக	

VைறRVமாA=,	பண)ேநரTகைளR	Vைற$பதா>	ெதாழிலாளOகளU@	

ஊதியIைதR	VைறRக	ேவJடா=	எ@A=	பB17ைரRகிற7.	 

7.	எ1தவ)த$	பாVபாQ=	பாORக$பQவதி>ைல	

	
7.1	மத=,	வய7,	இயலாைம,	பாலின=,	திHமண	நிைல,	பாலிய>	சாOM,	

ெதாழிDசTக	உA$ப)னO	அ>ல7	அரசிய>	ெதாடOM,		 

இன=, சாதி,	ேதசிய	இன=	ஆகியவDறி@	அ#$பைடய)>	

பண)யமOI7த>,	ஊதிய=	அளUIத>,	பய)Dசி	அளUIத>,	 

 பதவ) உயOC,	பண)ந gRக=	அ>ல7	பண)ஓLC	ஆகியவDறி>	எ1தவ)த	

பாVபாQ=	பாORக$பQவதி>ைல.	 



8. வழRகமான ேவைலவாL$M வழTக$பQகிற7 	

8.1	,#1த	அளவ)DV	ேமDெகா/ள$பQ=	பண)யான7,		

ேதசிய\ சGட= மDA= நைட,ைற eல= நிAவ$பGட 

ேவைலவாL$M உறC அ#$பைடய)> இHRக ேவJQ=.		

8.2	ெதாழிலாளO	அ>ல7	சeக$	பா7கா$M\	சGடTக/	மDA=	

வ)தி,ைறகளU@க_ீ	பண)யாளOகWRV	அளURக$பட	ேவJ#ய	

நிர1தரமான ேவைலவாL$ைப,	ெதாழிலாளO-மGQ=	அளURக$பQ=	

ஒ$ப1த=,	7ைண	ஒ$ப1த=	அ>ல7	வ gG#>	இH17	ேவைல	

ெசLc=	ஏDபாQக/	ஆகியவDறி@	eல=,	அ>ல7	திற@கைள	

வழTVவைதேயா	அ>ல7	நிர1தரமான	ேவைலவாL$ைப	

வழTVவைதேயா	உJைமயான	ேநாRகமாகR	ெகாJ#HRகாத	

பழVநO திGடTக/  eல= தவ)ORகRYடா7,	அ>ல7	

ேவைலவாL$MRகான	நிைலயான-காலஅளவ)லான	ஒ$ப1தTகைள	

அதிக$ப#யாக	ெதாட17	பய@பQI7வத@	eல=	அIதைகய	

கடைமகைள	தவ)ORகRYடா7.		

9. கQைமயாக அ>ல7 மனUதாப)மானமDற ,ைறய)> 

நடI7வதDV அ]மதிRக$படவ)>ைல 	

9.1	உட> oதியான 7pப)ரேயாக= அ>ல7 ஒ`Rக=,	உட>	oதியான	

7pப)ரேயாக=	ெசLவதDகான	அ\NAIத>,	பாலிய>	அ>ல7	ேவA	 

ெதா1தரC மDA= வாLெமாழி 7pப)ரேயாக= அ>ல7 அ\NAIதலி@ 

ப)ற வைகக/ ஆகியைவ தைட ெசLய$பட ேவJQ=.	 

இ1த வ)தி,ைறகளU@ வ)திகளU> அதிகபGசமாக இ>லாம>,	

Vைற1தபGச	நியமTகேள	உ/ள7,	ேம[=	இ1த	நியமTகைள	ம fறி	

நிAவனTக/	ெசய>பQவைதI	தQRக	இ1த	வ)தி,ைறகைள$	

பய@பQIதRYடா7.	இ1த	வ)தி,ைறைய$	பய@பQI7கி@ற	

நிAவனTகளான7	ேதசிய	மDA=	ப)ற	ெபாH1தRY#ய\	சGடTகWRV	

இணTக	ெசய>பQ= எ@A எதிOபாORக$பQகிற7,	ேம[=	சGடIதி@	

வ)திக/	மDA=	இ1த	அ#$பைட	வ)தி,ைறக/		ஆகியைவ	ஒேர	

வ)ஷயIைத	YA=ேபா7,	அதிக	பா7கா$ைப	அளURகRY#ய		வ)தி,ைறைய	

பய@பQIதிRெகா/ள	ேவJQ=.	 



Vறி$M:	ETI அ#$பைட வ)தி,ைறக/ மDA= அமலாRக நைட,ைறக/ 

ஆகியவDறி@ ெமாழிெபயO$பான7 ,#1தவைர ,`ைமயானதாகC=,	

7>லியமானதாகC=	இH$பைத	உAதி	ெசLய	நாTக/	அைனI7வ)த	

,யDசிையc=	ேமDெகா/கிேறா=.	எனU]=,	இரJQ	ச1தO$பTகளU[=,		

அதிகார$hOவ$	பதி$பாக	ஆTகில	ெமாழி	ஆவணTகைளR	கHத	ேவJQ=	எ@பைத	

கவனIதி> ெகா/ளC=.	 

 


