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வணிகப் பொ�ொறுப்பு மற்றும் நிலைத்்தன்லம அறிக்லகயிடல் 

வடிவம் மற்றும் வழிகொட்டு்தல் குறிப்பின் இந்்த 

பொமொழிபொ�யர்ப்பு, அசல் ஆவணத்தின் ஆசிரியரொன 

இந்தியப் �ங்குச் சந்ல்த வொரியத்தின் (SEBI) அதிகொரப்பூர்வ 

பொமொழிபொ�யர்ப்பு அல்ை. துல்லியத்ல்த உறுதிப்�டுத்்த 

அலனத்து முயற்சிகளும் மமற்பொகொள்்ளப்�ட்டொலும், 

எந்்தபொவொரு அதிகொரப்பூர்வ �யன்�ொடு அல்ைது 

மமற்மகொளுக்கும் அசல் ஆங்கிை �திப்ல�ப் �ொர்க்குமொறு 

வொசகர்கல்ள �ரிந்துலரக்கிம�ொம். இந்்த பொவளியீடு 

“ஆசியொவில் வணிகம் மற்றும் மனி்த உரிலமகள்: �ொதுகொப்பு, 

மரியொல்த மற்றும் தீர்வு மூைம் நிலையொன பொ�ொரு்ளொ்தொர 

வ்ளர்ச்சிலய பொசயல்�டுத்து்தல்”, என்� கட்டலமப்பின்கீழ் 

இந்்த பொவளியீடு ஐமரொப்பிய ஒன்றியத்தின் நிதியு்தவியுடன் 

UNDP ஆல் பொவளியிடப்�டுகி�து. இந்்த பொவளியீட்டில் 

பொவளிப்�டுத்்தப்�ட்ட கருத்துக்கள் ஆசிரியர்களின் 

கருத்துக்கள் மற்றும் அலவ ஐமரொப்பிய ஒன்றியம், UNDP 

உட்�ட ஐக்கிய நொடுகள் சல� அல்ைது UN உறுப்பு நொடுகள் 

ஆகியவற்ல� பிரதிநிதித்துவப்�டுத்்தவில்லை. இந்்தப் 

பிரசுரத்தில் �யன்�டுத்்தப்�ட்டுள்்ள �்தவிகள் மற்றும் 

பொகொடுக்கப்�ட்டுள்்ள ்தகவல்கள் ஆகியலவ எந்்தபொவொரு 

நொடு, பிரம்தசம், நகரம் அல்ைது �குதி அல்ைது அ்தன் 

அதிகொரிகளின் அல்ைது அ்தன் எல்லைகள் அல்ைது 

எல்லைகல்ள வலரயறுப்�து �ற்றி சட்டப்பூர்வ நிலை குறித்து 

ஐக்கிய நொடுகளின் பொசயைகத்தின் எந்்தபொவொரு கருத்ல்தயும் 

பொவளிப்�டுத்்தவில்லை. ஐக்கிய நொடுகளின் ஆவணங்களின் 

சின்னங்கள் பொ�ரிய எழுத்துக்க்ளொல் உருவங்களுடன் 

இலணக்கப்�ட்டுள்்ளன. அத்்தலகய சின்னத்ல்தக் 

குறிப்பிடுவது ஐக்கிய நொடுகளின் ஆவணத்ல்தக் குறிக்கி�து. 

இந்்தப் �லடப்பு ஐக்கிய நொடுகள் சல�க்கொகவும் அ்தன் 

சொர்�ொகவும் பொவளியிடப்�ட்டுள்்ளது. இந்்த ஆவணம் எந்்த 

வலகயிலும் ஐமரொப்பிய ஒன்றியத்தின் அதிகொரப்பூர்வமொன 

கருத்துக்கல்ள பிரதிநிதித்துவப்�டுத்்தவில்லை.
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பாகம் A: பொபாது 
பொெளிப்படுத்்தல் 

வணிகப் பொ�ொறுப்பு மற்றும் நிலையொன 
அறிக்லக வடிவம்

�ட்டியலிடப்�ட்ட நிறுவன விவரங்கள்

தயொரிப்புகள் / சேலவகள்

பட்டியலிடப்பட்ட பபருநிறுவன (கார்ப்பரேட்) அடடயாள எண் (CIN)
பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனத்தின் பபயர்  
இடைக்கப்பட்ட ஆண்டு  
பதிவு பெய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி  
பபருநிறுவன முகவரி 
மின்னஞ்ெல் (E-mail)
ப�ாடலரபசி 
இடைய�ளம் 
அறிக்டக பெய்யப்படும் நிதியாண்டு 
 பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்குச் ெந்ட�யின் பபயர்கள் 
 பெலுத்�ப்பட்ட மூல�னம்
பிஆர்எஸ்ஆர் (BRSR) அறிக்டகயில் ஏர�னும் ரகள்விகள் இருந்�ால், ப�ாடர்பு பகாள்ளக்கூடிய நபரின் பபயர் 
மற்றும் ப�ாடர்பு விவேங்கள் (ப�ாடலரபசி மற்றும் மின்னஞ்ெல் முகவரி)
அறிக்டகயின்  வேம்பு- இந்� அறிக்டகயின் கீழ் உள்ள பவளிப்பாடுகள் ஒரு �னித்தியங்கிய அடிப்படடயில் 
(standalone basis) (அ�ாவது நிறுவனத்திற்கு மட்டும்) அல்லது ஒருங்கிடைந்� அடிப்படடயில் (consolidated 
basis) பெய்யப்பட்டுள்ளனவா (அ�ாவது, இந்� நிறுவனம் மற்றும் அ�ன் ஒருங்கிடைந்� நிதி அறிக்டககளின் 
ஒரு அங்கமாக இருக்கும் அட� ொர்ந்� அடனத்து நிறுவனங்களும், ஒன்்றாக எடுத்துக் பகாள்ளப்படுகி்ற�ா).

 வர்த்�க நடவடிக்டகயின் விவேங்கள் (பமாத்� வருவாயில்  90 ெ�விகி�ம் (90%) குறிக்கி்றது):

நிறுவனத்�ால் விற்கப்படும் �யாரிப்புகள் / ரெடவகள் (நிறுவனத்தின் பமாத்� வருவாயில் 90% குறிக்கி்றது)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

வ.எண்.
முக்கிய 

நடவடிக்்ககையின் 
விளக்கைம்

வர்்த்்தகை 
நடவடிக்்ககையின் 

விளக்கைம்

நிறுவன்த்தின் 
விற்றுமு்தல் %

வ.எண். ்தயாரிப்பு / சே்கவ என்ஐசி (NIC) 
குறியீடு

மொ�ா்த்்த விற்்ப்கனயில் 
% ்பங்கைளிப்பு 
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பொேயல்�ொடுகள்
பொேயல்�ொடுகள்

�ளங்கள் மற்றும் /அல்லது பெயல்பாடுகள் / அலுவலகங்கள் அடமந்துள்ள இடங்களின் எண்ணிக்டக:

நிதியாண்டின் இறுதியில் உள்ள விவேங்கள்:

நிறுவனத்�ால் வழங்கப்படும் ரெடவகளுக்கான ொர்ந்� ெந்ட�கள் 

இடங்களின் எண்ணிக்டக 

ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்கள் (மாற்றுத்தி்றனாளிகள் உட்பட) 

ஏற்றுமதி பங்களிப்பு மூலம் நிறுவனத்தின் பமாத்� விற்படன ெ�விகி�ம் என்ன?

வாடிக்டகயாளர்களின் வடககள் பற்றிய சுருக்கம்

16.

18.

17.

a)

a)

b)

c)

இடம் ்தளங்கைளின் 
எண்ணிக்்ககை

அலுவலகைங்கைளின் 
எண்ணிக்்ககை மொ�ா்த்்தம்

உள்நாடு

மொவளிநாடு

இடங்கைள் எண்

உள்நாடு (�ாநில எண்ணிக்்ககை)

மொவளிநாடு (நாடுகைளின் 
எண்ணிக்்ககை)

வ. 
எண். வி்பரங்கைள் மொ�ா்த்்தம் 

(A) 

ஆண் மொ்பண்

எண்(B) % (B / A) எண்(C % (C / A)

1. நிரந்்தரம் (D)

2. நிரந்்தர�ல்லா்த (E)

3.
மொ�ா்த்்த 
ஊழியர்கைள் 
(D + E)

4. நிரந்்தரம் (F)

5. நிரந்்தர�ல்லா்த (G)

6.
மொ�ா்த்்த 
மொ்தாழிலாளர்கைள் 
(F+G)

ப�ாழிலாளர்கள்

ஊழியர்கள்
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மாற்றுத்தி்றனாளி ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்கள் :b)

19.

20.

வ. 
எண். வி்பரங்கைள் மொ�ா்த்்தம் 

(A) 

ஆண் மொ்பண்

எண்(B) % (B / A) எண்(C % (C / A)

மாற்றுத்தி்றனாளி ஊழியர்கள்

1. நிரந்்தரம் (D)

2. நிரந்்தரமில்லா (E)

3.
மொ�ா்த்்த 
�ாற்று்த்திறனாளி 
ஊழியர்கைள் (D + E)

4. நிரந்்தரம் (F)

5. நிரந்்தர�ல்லா்த (G)

6.
மொ�ா்த்்த 
�ாற்றுதிறனாளி 
மொ்தாழிலாளர்கைள் (F+G)

ப�ாழிலாளர்கள்

பபண்களின் பங்ரகற்பு / உள்ளடக்கு�ல் / பிேதிநிதித்துவம் 

நிேந்�ே ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்களுக்கான விற்றுமு�ல் விகி�ம் 

(முந்ட�ய 3 ஆண்டுகளின் ரபாக்குகடள பவளிப்படுத்�வும்) 

மொ�ா்த்்தம் (A) எண். �ற்றும் மொ்பண்கைளின் ே்தவீ்தம்

எண். (B) % (B / A)

இயக்குனர்கைள் குழு

முக்கிய ச�லாண்்க� 
்பணியாளர்கைள்

FY…….
 ( ்தற்ச்பா்க்தய நிதியாண்டில் 
மொ�ா்த்்த விற்்ப்கன விகி்தம்)

FY…….
 (முந்்க்தய நிதியாண்டில் மொ�ா்த்்த 

விற்்ப்கன விகி்தம்)

FY………
(முந்்க்தய நிதியாண்டிற்கு 

முந்்க்தய ஆண்டின் மொ�ா்த்்த 
விற்்ப்கன விகி்தம்)

ஆண் மொ்பண் மொ�ா்த்்தம் ஆண் மொ்பண் மொ�ா்த்்தம் ஆண் மொ்பண் மொ�ா்த்்தம்

நிரந்்தர 
ஊழியர்கைள்

நிரந்்தர 
மொ்தாழிலாளர

கைள்
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ச�ொல்டிங் நிறுவனம் (Holding Company), துலை மற்றும் 
இலை நிறுவனங்கள் (கூட்டு நிறுவனங்கள் உட்�ட)

பொவளிப்�லடத்தன்லம மற்றும் பொவளிப்�டுத்தல் 
இைக்கங்கள்  பொ�ொறுப்புள்்ள 

பொ�ருநிறுவன ேமூகப் பொ�ொறுப்புைர்வு (CSR) விவரங்கள் 

(a). ர�ால்டிங் / துடை / இடை நிறுவனங்கள் / கூட்டு நிறுவனங்களின் பபயர்கள்

பபாறுப்பான வணிக நடத்ட�க்கான ர�சிய வழிகாட்டு�லின் கீழ் உள்ள  பகாள்டககள் (1 மு�ல் 9 வடேயிலான) 
மீது ஏர�னும் குட்றகள் அல்லது முட்றயீடுகள்:

21.

23.

22.

வ. 
எண்.

ச�ால்டிங்/
து்கை/இ்கை 
நிறுவனங்கைள்/

கூட்டு 
நிறுவனங்கைளின் 

மொ்பயர் (A)  

இ்கவகைள்  எ்கவ 
ச�ால்டிங்/

து்கை/இ்கை /
கூட்டு நிறுவனம் 

என்்ப்க்த 
குறிப்பிட்டு 

கைாட்டவும்

்பட்டியலிடப்்பட்ட 
நிறுவனம் 

்கவ்த்திருக்கும் 
்பங்குகைளின் %

 மொநடுவரி்கே 
(column) (A) வில் 
சுட்டிகைாட்டப்்பட்ட 

நிறுவனம், 
்பட்டியலிடப்்பட்ட 
நிறுவன்த்தின் 

வணிகை மொ்பாறுப்பு 
முயற்சிகைளில் 

்பங்சகைற்கிற்தா? ( 
ஆம்/இல்்கல)

எந்்த ்பங்கு்தாரர் 
குழுவிடமிரு 

ந்து புகைார் 
மொ்பறப்மொ்பற்றது

கு்கறதீர்க்கும்  
வழிமு்கற 

அ�லில் உள்ளது
 ( ஆம்/இல்்கல)

FY______
நடப்பு நிதியாண்டு 

FY_______
முந்்க்தய நிதியாண்டு

(ஆம் 
எனில்,கு்கற 

தீர்க்கும் 
வழிமு்கற 

மொகைாள்்ககைக்கைான
இ்கைய்தள 

இ்கைப்பு  
்தரவும்)

வருட்த்தின் 
ச்பாது ்பதிவு 
மொேய்யப்்பட்ட 
புகைார்கைளின் 

எண்ணிக்்ககை

ஆண்டின் 
இறுதியில் 

நிலு்கவயில் 
உள்ள 

தீர்வுகைளின்  
எண்ணிக்்ககை

குறிப்புகைள்

வருட்த்தின் 
ச்பாது ்பதிவு 
மொேய்யப்்பட்ட 
புகைார்கைளின் 

எண்ணிக்்ககை

ஆண்டின் 
இறுதியில் 

நிலு்கவயில் 
உள்ள தீர்வுகைளின்  

எண்ணிக்்ககை

குறிப்புகைள்

ேமூகைங்கைள்

மு்தலீட்டாளர்கைள் 
(்பங்கு்தாரர் 

அல்லா்தவர்கைள்)

்பங்கு்தாரர்கைள்

்பணியாளர்கைள் 
�ற்றும் 

மொ்தாழிலாளர்கைள் 

�ற்றும் 
மொ்தாழிலாளர்கைள் 

�திப்பு ேங்கிலி 
கூட்டாளர்கைள்

�ற்ற்கவ 
(்தயவு மொேய்து 
குறிப்பிடவும்)

நிறுவனங்கள் ேட்டம் 

2013 இன் பிரிவு 135 ன் �டி 

ேமூகப் பொ�ருநிறுவன 

பொ�ொறுப்புைர்வு 

பொ�ொருந்துமொ: (ஆம்/இல்லை)

பொமொத்த விற்�லன 

(ரூ�ொய்களில்)
நிகர மதிப்பு (ரூ�ொய்களில்)
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ச�ொல்டிங் நிறுவனம் 
(Holding Company), 
துலை மற்றும் இலை 
நிறுவனங்கள் (கூட்டு 
நிறுவனங்கள் உட்�ட)

உங்கள் வணிகத்திற்கு ஆபத்ட� அல்லது வாய்ப்டப 
வழங்கும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெமூக விஷயங்கள் 
ப�ாடர்பான பபாருள் ொர்ந்� வணிக நடத்ட� 
மற்றும் நிடலத்�ன்டம ப�ாடர்பான சிக்கல்கடள 
குறிப்பிடவும் மற்றும் அட� அடடயாளம் காண்ப�ற்கான 
அடிப்படடகள், அபாயத்ட� மாற்றியடமத்�ல் அல்லது 
�ணிப்ப�ற்கான  அணுகுமுட்ற மற்றும் அ�ன் நிதி 
�ாக்கங்கடள, பின்வருகி்றபடி வடிவத்தில் குறிப்பிடவும்  

வ. எண்.

மொ்பாருட்கைளில் 
உள்ள  சிக்கைல்கைள் 

அ்கடயாளம் 
கைாைப்்பட்டது

ஆ்ப்த்து 
அல்லது 

வாய்ப்புகை்கள 
குறிக்கைவும் 

(R/O)

ஆ்ப்த்து/
வாய்ப்்க்ப 

அ்கடயாளம்

கைாண்்ப்தற்கைான 
அடிப்்ப்கட 

கைாரைங்கைள் 

ஆ்ப்த்து 
ஏற்்பட்டால் 

�ாற்றிய்க�்த்்தல் 
அல்லது 

்தணி்த்்தல் 
அணுகுமு்கற 

ஆ்ப்த்து அல்லது 
வாய்ப்பின் 

மொ்பாருளா்தார 
்தாக்கைங்கைள்  
(சநர்�்கற 

அல்லது 
எதிர்�்கற 

்தாக்கைங்கை்களக் 
குறிக்கைவும்)
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பிரிவு B: 
சமைொண்லம மற்றும் பொேயல்முலை 
பொவளிப்�டுத்தல்கள் 

இந்த பிரிவு, வணிகங்களுக்கு என்ஜிஆர்பிசி 
(NGRBC) சகொட்�ொடுகள் மற்றும் முக்கிய கூறுகல்ள 
ஏற்றுக்பொகொள்வதில் லவக்கப்�ட்டுள்்ள கட்டலமப்புகள், 
பொகொள்லககள் மற்றும் பொேயல்முலைகல்ள நிரூபிக்க 
உதவுவலதசய ச�ொக்கமொக பொகொண்டுள்்ளது. 

மொவளிப்்படு்த்்தல் சகைள்விகைள் P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9

மொகைாள்்ககை �ற்றும் ச�லாண்்க� மொேயல்மு்கறகைள்

1.a. உங்கைள் நிறுவன்த்தின் மொகைாள்்ககை / 
மொகைாள்்ககைகைள் ஒவமொவாரு என்ஜிஆர்பிசி 
(NGRBC) மொகைாள்்ககை �ற்றும் முக்கிய 
கூறுகை்களயும் உள்ளடக்கிய்தா? (ஆம்/
இல்்கல)

b. மொகைாள்்ககை வாரிய்த்்தால் 
அங்கீகைரிக்கைப்்பட்ட்தா? (ஆம்/இல்்கல)

c. மொகைாள்்ககைகைளின் இ்கைய்தள 
இ்கைப்பு, ்பயன்்படு்த்்தக்கூடிய்தாகை 
இருந்்தால் 

2.. நிறுவனம், அ்தன் மொகைாள்்ககைகை்கள 
ந்கடமு்கறகைளாகை  �ாற்றிய்க�்த்்த்தா 

(ஆம்/இல்்கல)

3. ்பட்டியலிடப்்பட்ட மொகைாள்்ககைகைள், 
உங்கைளின் �திப்பு ேங்கிலி 
கூட்டாளர்கைளுக்கும் 
நீட்டிக்கைப்்படுகின்றனவா? (ஆம்/இல்்கல)

4. உங்கைள் நிறுவன்த்்தால் 
ஏற்றுக்மொகைாள்ளப்்பட்டு ஒவமொவாரு 
மொகைாள்்ககையிலும் வ்கர்பட�ாக்கைப்்பட்ட  
ச்தசிய �ற்றும் ேர்வச்தே குறியீடுகைள்/ 
ோன்றி்தழ்கைள்/சலபில்கைள்/்தரநி்கலயின் 
மொ்பயர் [எ.கைா. வன வழிகைாட்டு்தல் கைவுன்சில் 
(Forest Stewardship Council), ச்பர்டிசரட் 
(Fairtrade), மொரயின் ்பாரஸ்ட் அ்கலயன்ஸ் 
(Rainforest Alliance), டிரஸ்டியா (Trustea)] 
�ற்றும் ்தரநி்கலகைள் (எ.கைா. SA 8000, OHSAS, 
ISO, BIS)

5. நிறுவன்த்்தால் வ்கரயறுக்கைப்்பட்ட 
கைாலக்மொகைடு, நிர்ையிக்கைப்்பட்ட கைட்க�கைள், 
இலக்குகைள் �ற்றும் சநாக்கைங்கைள், , 
மொ்தாடர்்பான்தாகை இருந்்தால், குறுப்பிடவும்

6. நிறுவன்த்தின் மொேயல்திறன், 
எவவாறு   நிர்ையிக்கைப்்பட்ட குறிப்பிட்ட 
கைட்க�கைள், இலக்குகைள் �ற்றும் 
சநாக்கைங்கை்கள அ்கடந்துள்ளது-
ஏச்தனும் நி்கறசவற்றப்்படா�ல் 
இருந்்தால், அ்தற்க்கைான கைாரைங்கை்கள 
குறிப்பிடவும் 
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ஆளு்க�, ்த்கல்க� �ற்றும் ச�ற்்பார்்கவ 

7. வணிகை மொ்பாறுப்பு அறிக்்ககைக்கு மொ்பாறுப்ச்பற்றுள்ள இயக்குனரின் விளக்கைம், ஈஎஸ்ஜி 
(ESG) மொ்தாடர்்பான ேவால்கைள், இலக்குகைள் �ற்றும் ோ்த்கனகை்கள முன்னி்கலப்்படு்த்து்தல் 
( ்பட்டியலிடப்்பட நிறுவனம் இந்்த மொவளிப்்படு்த்்தல்கைள்  குறி்த்்த மொநகிழ்வு ்தன்்க�்கயக் 
மொகைாண்டுள்ளது)  

8. வணிகை மொ்பாறுப்புக் மொகைாள்்ககை(கைள்)
்கய (அ்தாவது) மொேயற்்படு்த்துவ்தற்கும் 
ச�ற்்பார்்கவயிடுவ்தற்கும் நிறுவன்த்தின் 
மொ்பாறுப்்பான ச�ல் அதிகைாரி/அதிகைார்த்தின் 
விவரங்கைள் 

9. நி்கல்த்்தன்்க� (Sustainability) மொ்தாடர்்பான 
பிரச்சி்கனகைள் குறி்த்து முடிமொவடுப்்ப்தற்கு 
மொ்பாறுப்்பான வாரியம் / குறிப்பிட்ட இயக்குனர் 
குழு உள்ள்தா?(ஆம்/இல்்கல) ஆம் எனில், 
விவரங்கை்கள வழங்கைவும். 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9

ச�சல உள்ள 
மொகைாள்்ககைகைள் 
்பற்றிய மொேயல்திறன் 
�ற்றும் பின்மொ்தாடர் 
நடவடிக்்ககை

மொகைாள்்ககைகைளுக்கு 
மொ்பாருந்்தக்கூடிய 
ேட்டரீதியான 
ச்த்கவகைளுக்கு 
இைங்கு்தல், 
�ற்றும் எந்்தமொவாரு 
இைக்கை�ற்ற 
்தன்்க�்கயயும் 
ேரிமொேய்்தல் 

11. இந்நிறுவனம் ஏச்தனும் மொவளி நிறுவனம் 
மூலம் ்தங்கை்கள �திப்பீடு மொேய்்த்தா/ 
மொகைாள்்ககைகைளின் மொேயல்்பட்டி்கன �திப்பீடு 
மொேய்்த்தா? (ஆம்/இல்்கல). ஆம் எனில், 
நிறுவன்த்தின் மொ்பய்கர குறிப்பிடவும்.

10. நிறுவன்த்தின் என்ஜிஆர்பிசிக்கைளின்  (NGRBCs) �திப்்பாய்வு விவரங்கைள் 

�திப்்பாய்வுக்கைான 
மொ்பாருள்

வாரிய்த்தின் இயக்குனர்/ 
இயக்குனர்கைள் குழு�ம்/ 
சவறு குழுவால் �று ஆய்வு 
ச�ற்க்மொகைாள்ள்பட்ட்தா என்்ப்க்தக் 
குறிப்பிடவும்

கைால இ்கடமொவளி 

(ஆண்டுச்தாறும்/அ்கரயாண்டு/
கைாலாண்டு/சவறு ஏச்தனும் - 
குறிப்பிடவும்)
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சகைள்விகைள் P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9

நிறுவனம் அ்தன் வணிகை்த்திற்கைான 
சகைாட்்பாடுகை்கள ஒரு மொ்பாருளாகை  
கைரு்தவில்்கல ( ஆம்/இல்்கல) 

குறிப்பிட்ட மொகைாள்்ககைகை்கள வகு்த்து 
மொேயல்்படக்கூடிய நி்கலயில் அந்்த 
நிறுவனம் இல்்கல. (ஆம்/இல்்கல)

இந்நிறுவனம், ்தங்கைளு்கடய 
்பணிகை்கள மொேய்ய, நிதி அல்லது / 
�னி்த �ற்றும் மொ்தாழில்நுட்்ப வளங்கைள் 
இல்்கல.  (ஆம்/இல்்கல)

இவற்்கற அடு்த்்த நிதியாண்டில் 
மொேய்ய திட்டமிடப்்பட்டுள்ளது ( ஆம்/
இல்்கல)

சவறு ஏ்தாவது கைாரைம் ( ்தயவு மொேய்து 
குறிப்பிடவும்)

12. ச�சல உள்ள சகைள்வி (1) க்கு ்பதில் “இல்்கல” என்றால், அ்தாவது அ்கன்த்து சகைாட்்பாடுகைளும் 
இக்மொகைாள்்ககையில் அடங்கைவில்்கல என்றால், கைாரைங்கை்கள கூறவும்:
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பிரிவு C: 

பொகொள்லக வொரியொக பொேயல்திைன் 
பொவளிப்�டுத்தல் 

சகொட்�ொடுகள் மற்றும் முக்கிய கூறுகல்ள, 
முக்கிய பொேயல்முலைகள் மற்றும் முடிவுகளுடன் 
ஒருங்கிலைப்�தில் நிறுவனங்கள் தங்கள் பொேயல்திைலன 
நிரூபிக்க உதவுவலத இந்த பிரிவு ச�ொக்கமொக 
பொகொண்டுள்்ளது. சகொரப்�ட்ட தகவல்கள் “அத்தியொவசியம்” 
மற்றும் “தலைலமத்துவம்” என வலகப்�டுத்தப்�ட்டுள்்ளன. 
இந்த அறிக்லகலய தொக்கல் பொேய்ய கட்டொயப்�டுத்தப்�ட்ட 
ஒவபொவொரு நிறுவனமும் அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகல்ள 
பொவளியிட சவண்டும் என்று எதிர்�ொர்க்கப்�ட்டொலும், ேமூக, 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொ�றிமுலை பொ�ொறுப்புடன் இருக்க 
சவண்டும் என்ை அவர்களின் சதடலில் உயர் மட்டத்திற்கு 
முன்சனை விரும்பும் நிறுவனங்கள் தலைலமத்துவ 
குறிகொட்டிகல்ள தொனொக முன்வந்து பொவளிப்�டுத்தைொம்.

பொகாள்்கக 1

வணிக நிறுவனங்கள் தங்கல்ள தொங்கச்ள ச�ர்லம, 
மற்றும் பொவளிப்�லடத்தன்லம, �ன்னடத்லத மற்றும் 
பொ�ொறுப்புபுைர்லவ  உள்்ளடக்கிய முலையில் நிர்வகிக்க 
சவண்டும்.

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள்

நிதியாண்டில் எவ்வளவு ெ�விகி� அளவு ரகாட்பாடுகள் ொர்ந்� பயிற்சி மற்றும் விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. .:

1.

பிரிவு

ந்கடமொ்பற்ற மொ�ா்த்்த 
்பயிற்சி �ற்றும் 

விழிப்புைர்வுகைளின்  
எண்ணிக்்ககை 

்பயிற்சியின் கீழ் 
உள்ள ்த்கலப்புகைள் 

/மொகைாள்்ககைகைள்  
�ற்றும் அ்தன் 

்தாக்கைம் 

ஒவமொவாரு 
பிரிவிலுமிருந்து 
, விழிப்புைர்ேசி 

நிகைழ்வுகைளில் 
்பங்மொகைடு்த்்த 

ந்பர்கைளின் % 

இயக்குனர்கைள் குழு

முக்கிய ச�லாண்்க� 
்பணியாளர்கைள் 

்பணியாளர்கைள்  - 
இயக்குனர்கைள் குழு 
�ற்றும் முக்கிய 
ச�லாண்்க� 
்பணியாளர்கைள்  ்தவிர்்த்து

மொ்தாழிலாளர்கைள்
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நிதியாண்டில் �ண்டம்/அபோ�ம்/ �ண்டடன/விருது/கூட்டுக் கட்டைம்/ நடவடிக்டககளில் பெலுத்�ப்பட்ட தீர்வுத்  
ப�ாடக (நிறுவனம் அல்லது இயக்குனர்கள்/ முக்கிய ரமலாண்டம பணியாளர்கள் மூலமாக) கட்டுபாட்டளர்கள்/
ெட்ட அமலாக்க நிறுவனங்கள்/ நீதி நிறுவனங்கள் பற்றிய �கவல்கடள பின்வரும் வடிவத்தில் பகாடுக்கவும் 
(குறிப்பு: நிறுவனம் �ங்களின் பவளிப்படுத்�ல்கடள பபாருள் அடிப்படடயில் அ�ாவது SEBI - பெபி (பட்டியல் 
கடடடமகள் மற்றும் பவளிப்படுத்�ல் கடடமகள்) விதிமுட்றகள், 2015 இன் விதிமுட்ற 30 இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி 
நிறுவனத்தின் இடைய�ளத்திலும் பவளிப்படுத்தியிருக்க ரவண்டும்.

ரமரல உள்ள ரகள்வி 2 ல் பவளிப்படுத்�ப்பட்ட நிகழ்வுகளில், ரமல் முட்றயீடு பெய்யபட்ட நிதி அல்லது நிதி 
ொோ நடவடிக்டககளின் ரமல் முட்றயீடு / திருத்�ம் பற்றிய விவேங்கள்:

நிறுவனத்திற்கு ஊழல் ஒழிப்பு அல்லது லஞ்ெ ஒழிப்பு பகாள்டக உள்ள�ா? ஆம், எனில் விவேங்கடள 
சுருக்கமாக வழங்கவும். இக்பகாள்டகக்கு இடைய�ளவடல  இடைப்பு இருந்�ால், வழங்கவும்.

இயக்குனர்கள்/ KMPs/ ஊழியர்கள் / ப�ாழிலாளர்கள் ரமல் லஞ்ெம் / ஊழல் குற்்றச்ொட்டுகளுக்கு எதிோக 
எந்�பவாரு ெட்ட அமலாக்க நிறுவனமும் ஒழுங்கு நடவடிக்டக எடுத்திருந்�ால் அவற்றின் எண்ணிக்டக:

2. 3.

4.

5.

நிதி குறி்த்்த்கவகைள்

என்ஜிஆர்பிசி 
(NGRBC) 
மொகைாள்்ககை

ஒழுங்குமு்கற 
அ�லாக்கை்த்தின் 
மொ்பயர் /
முகைவர்/ நீதி 
நிறுவனங்கைள் 

மொ்தா்ககை 
(ரூ்பாயில்)

வழக்கின் 
சுருக்கைம்

ச�ன்மு்கறயீடு 
முன் 
்கவக்கைப்்பட்ட்தா? 
ஆம்/இல்்கல)

்தண்டம்/அ்பரா்தம்

தீர்வு

கூட்டு கைட்டைம்

நிதி ோரா்த்கவகைள்

என்ஜிஆர்பிசி 
(NGRBC) 

மொகைாள்்ககை

ஒழுங்குமு்கற 
அ�லாக்கை்த்தின் 

மொ்பயர் /
முகைவர்/ நீதி 

நிறுவனங்கைள்

வழக்கின் 
சுருக்கைம்

ச�ன்மு்கறயீடு முன் 
்கவக்கைப்்பட்ட்தா? (ஆம்/

இல்்கல)

சி்கற்த்்தண்ட்கன

்தண்ட்கன

வழக்கு விவரங்கைள் ஒழுங்குமு்கற / அ�லாக்கை்த்தின் து்கற  / நீதி 
நிறுவனங்கைளின் மொ்பயர்

 FY______ 

(நடப்பு நிதி ஆண்டு)

FY______

(முந்்க்தய நிதி ஆண்டு)

இயக்குனர்கைள்

முக்கிய ச�லாண்்க� 
்பணியாளர்கைள்  (KMPs)

ஊழியர்கைள் 

மொ்தாழிலாளர்கைள்
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கருத்து ரமா�ல் ப�ாடர்பான புகார்களின் விவேங்கள்:

ஊழல் மற்றும் கருத்து ரமா�ல்கள் ப�ாடர்பாக, கட்டுபாட்டாளர்கள்/ெட்ட அமலாக்க முகவர்/நீதி நிறுவனங்கள் 
எடுக்கும் �ண்டம் / அபோ�ம் நடவடிக்டக ப�ாடர்பான பிேச்சிடனகள் குறித்து எடுக்கப்பட்ட அல்லது நடந்து 
வரும் எந்�பவாரு நடவடிக்டககளின் விவேங்கடளயும் வழங்கு�ல்.

நிதி ஆண்டில் எந்�பவாரு ரகாட்பாடுகளிலும் மதிப்பு ெங்கிலி கூட்டாளர்களுக்காக நடத்�ப்படும் 
விழிப்புைர்வு திட்டங்கள்:

வாரிய உறுப்பினர்கள் இடடரய ஏற்படும் ஆ�ாய முேண்கடள �டுக்க / ெமாளிக்க நிறுவனத்தில் 
பெயல்திட்டங்கள்  உள்ள�ா? ஆம் எனில் , விவேங்கடள �ேவும்.

தலைலம குறிகொட்டிகள் 

6.

7.

1.

2.

FY___________

( முந்்க்தய நிதி 
ஆண்டு)

எண்ணிக்்ககை குறிப்புகைள் எண்ணிக்்ககை குறிப்புக்கைள்

இயக்குனர்கைளின் 
ஆ்தாய முரண்  

(conflict of interest) 
மொ்தாடர்்பாகை 
மொ்பறப்்பட்ட 

புகைார்கைளின் 
எண்ணிக்்ககை

முக்கிய 
ச�லாண்்க� 

்பணியாளர்கைளின்  
ஆ்தாய முரண்  

(conflict of interest) 
மொ்தாடர்்பாகை 
மொ்பறப்்பட்ட 

புகைார்கைளின் 
எண்ணிக்்ககை

ந்கடமொ்பற்ற விழிப்புைர்வு 
திட்டங்கைளின் மொ�ா்த்்த 

எண்ணிக்்ககை

்பயிற்சியின் கீழ் வரும் 
்த்கலப்புகைள்/மொகைாள்்ககைகைள்

விழிப்புைர்வு நிகைழ்ச்சிகைளில் 
்பங்சகைற்ற �திப்புச் ேங்கிலி 

்பங்கு்தாரர்கைள்  %

(அவர்கைளுடன் மொேய்யப்்படும் 
வணிகை்த்தின் �திப்பு 

அடிப்்ப்கடயில்)
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பொகாள்்கக 2

வணிகங்கள் நிலையொன மற்றும் �ொதுகொப்�ொன 
பொ�ொருட்கள் மற்றும் சேலவகல்ள வழங்கசவண்டும்.

தலைலம குறிகொட்டிகள்

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள்

குறிப்பிட்ட ப�ாழில்நுட்பங்களில், ஆோய்ச்சி & அபிவிருத்தி மற்றும் மூல�ன பெலவின பமாத்� மு�லீடுகளில்,  
உற்பத்தி மற்றும் பெயல்முட்றகளால் ஏற்படும்  சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெமூக �ாக்கங்கடள ரமம்படுத்�, நிறுவனம் 
பெய்� மு�லீட்டு ெ�வீ�ம்

a. நிடலயான பகாள்மு�ல், 
நடடமுட்றகள் நிறுவனத்தில் 
உள்ள�ா? (ஆம்/இல்டல) 

b.ஆம் எனில், எவ்வளவு ெ�வீ� 
பகாள்மு�ல், நிடலயான முட்றயில் 
பப்றப்படுகின்்றன?

ஆயிளின் முடிவில் (a) 
பிளாஸ்டிக்குகள் (ரபக்ரகஜிங் 
உட்பட) (b) மின் கழிவுகள் 
(E-waste) (c) அபாயகேமான 
கழிவுகள் (d) பி்ற கழிவுகளின் 
மறுபயன்பாடு, மறுசுழற்சி மற்றும் 
அப்பு்றப்படுது�ல் ஆகியவற்றிற்காக 
உங்கள் �யாரிப்புகடள, 
பாதுகாப்பாக மீட்படடுப்ப�ற்கான 
பெயல்முட்றகடள விளக்கவும்.

இந்நிறுவனத்தின் பெயல்பாடுகள் 
விரிவாக்கப்பட்ட �யாரிப்பாளர் 
பபாறுப்பு (EPR) என்பர�ாடு 
பபாருந்துமா?( ஆம்/இல்டல) 
ஆம் எனில், மாசு கட்டுப்பாட்டு 
வாரியங்களுக்கு ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
விரிவாக்கப்பட்ட �யாரிப்பாளர் 
பபாறுப்பு (EPR) திட்டத்திற்கு ஏற்ப 
கழிவு ரெகரிப்பு திட்டம் உள்ள�ா? 
இல்டலபயன்்றால், அட� 
நிவர்த்தி பெய்ய எடுக்கப்பட்ட 
நடவடிக்டககடள வழங்கவும்.

1

2 3 4

நடப்பு நிதி ஆண்டு முந்்க்தய நிதி 
ஆண்டு

சுற்றுச்சூழல் �ற்றும் 
ேமூகை்த்்தாக்கைங்கைளில் 
ச�ம்்பாடுகைள் ்பற்றிய 

விவரங்கைள் 

ஆர் & டி (R&D)

சகைமொ்பக்ஸ் (Capex)

்தயாரிப்பு / சே்கவ மொ்பயர் ஆ்ப்த்து / கைவ்கல ்பற்றிய 
விளக்கைம் எடுக்கைப்்பட்ட நடவடிக்்ககை

உள்ளீட்டு மொ்பாரு்களக் குறிக்கைவும்

மொ�ா்த்்த மொ்பாருள் உள்ளடக்கை்த்திற்கு எதிராகை �று சுழற்சி 
மொேய்யப்்பட்ட அல்லது மீண்டும் ்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட உள்ளீட்டு 

மொ்பாருள் 

FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

என்ஐசி 
(NIC) 

குறியீடு

்தயாரிப்பு 
/சே்கவ 

மொ்பயர்

மொ�ா்த்்த 
விற்்ப்கனயில் 

்பங்கைளிப்பு %

வாழ்க்்ககை 
சுழற்சி 

்பார்்கவ / 
�திப்பீடு எந்்த 
எல்்கலக்குள் 
நட்த்்தப்்பட்டது

சுயாதீன�ான 
�திப்பீடு மொவளி 
நிறுவன்த்்தால் 
நட்த்்தப்்பட்ட்தா 
(ஆம்/இல்்கல)

முடிவுகைள் 
மொ்பாதுக்கைள்த்தில்  
்பகிரப்்பட்டுள்ள்தா 

(ஆம்/இல்்கல) 
ஆம் எனில்., 

இ்கைய்தள 
வ்கல 

இ்கைப்்க்ப 
வழங்கைவும்.

நிறுவனம் அ�ன் எந்�பவாரு �யாரிப்புகளுக்கும்(உற்பத்தித் ப�ாழிலுக்கு) அல்லது அ�ன் ரெடவகளுக்காக 
(ரெடவத் துட்றக்கு) பபாருளின் வாழ்க்டக சுழற்சி பார்டவ / மதிப்பீடுகள் (எல்.சி.ஏ.) நடத்தியுள்ள�ா? ஆம் எனில், 
பின்வரும் வடிவத்தில் விவேங்கடள வழங்கவும்:

வாழ்க்டக சுழற்சி பார்டவ / மதிப்பீடுகள் (LCA.) அல்லது ரவறு எந்� வடகயிலும் அடடயாளம் காைப்பட்டபடி, 
உங்கள் �யாரிப்புகள்/ரெடவகளின் உற்பத்தி அல்லது அகற்்றல் ஆகியவற்றிலிருந்து ஏர�னும் குறிப்பிடத்�க்க 
ெமூக அல்லது சுற்றுச்சூழல் பற்றிய கவடலகள் மற்றும்/ அல்லது அபாயங்கள் இருந்�ால் , அட�ச் சுருக்கமாக 
விவரிக்கவும் மற்றும் அட� �ணிக்க எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்டககடளயும் விவரிக்கவும்

உற்பத்தியில் (உற்பத்தித் ப�ாழிலுக்கு) அல்லது ரெடவகடள வழங்குவதில் (ரெடவத் ப�ாழிலுக்கு) 
பயன்படுத்�ப்படும் பமாத்� பபாருளுக்கு (மதிப்பால்) மறுசுழற்சி பெய்யப்பட்ட அல்லது மறுபயன்படுத்�ப்பட்ட 
உள்ளீட்டு பபாருட்களின் ெ�வீ�ம்.

1.

2.

3.
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�யாரிப்புகளின் ஆயுள் முடிவில் மீட்படடுக்கப்பட்ட �யாரிப்புகள் மற்றும் ரபக்ரகஜிங், பின்வரும் வடிவத்தின் 
படி அளவு, (பமட்ரிக் டன்களில்) மீண்டும் பயன்படுத்�ப்பட்டது, மறுசுழற்சி பெய்யப்பட்டது மற்றும் பாதுகாப்பாக 
அகற்்றப்படுகி்றது.

ஒவ்பவாரு �யாரிப்பு வடகக்கும் மீட்படடுக்கப்பட்ட �யாரிப்புகள் மற்றும் அவற்றின் ரபக்ரகஜிங் பபாருட்கள் 
(விற்கப்பட்ட பபாருட்களின் ெ�வீ�மாக)

4.

5.

FY_____

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_____

முந்்க்தய நிதியாண்டு 

�று்பயன்  
்பாடு

�று 
சுழற்சி

்பாதுகைாப்்பாகை 
அகைற்றப்்பட்டது �று்பயன்்பாடு �று சுழற்சி ்பாதுகைாப்்பாகை 

அகைற்றப்்பட்டது

பிளாஸ்டிக் 

(ச்பக்சகைஜிங் 
உட்்பட)

இ-கைழிவு

அ்பாயகைர�ா     
ன கைழிவு

�ற்ற கைழிவு

வ்ககை

ஊழியர்கைளின் %

மொ�ா்த் 
்தம் (A)

�ரு்த்துவ 
கைாப்பீடு

வி்ப்த்து 
கைாப்பீடு

�கைப்ச்பறு கைால 
ேலு்ககைகைள்

்தந்்க்த வழி 
�கைப்ச்பறு கைால 

ேலு்ககைகைள் 
நன்்க�கைள்

்பகைல் சநர 
வேதிகைள்

எண் 
(B)

%           
(B / A)

எண் 
(C) % (C / A) எண் 

(D) % (D/A) எண் 
(E) % (E / A) எண் 

(F)
% (F / 

A)

நிரந்்தர ஊழியர்கைள்

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்தம்

நிரந்்தர ஊழியர் அல்லா்தவர்கைள்

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்தம்

்தயாரிப்பு வ்ககை்கய 
குறிப்பிடவும் 

மீட்மொடடுக்கைப்்பட்ட ்தயாரிப்புகைள் �ற்றும் அவற்றின் ச்பக்சகைஜிங் 
மொ்பாருட்கைள், அந்்தந்்த பிரிவில் விற்கைப்்படும் மொ�ா்த்்த 

்தயாரிப்புகைளின் %

பொகாள்்கக 3

வணிகங்கள் அவற்றின் மதிப்பு ேங்கிலிகளில் உள்்ளவர்கள் 
உட்�ட அலனத்து ஊழியர்களின் �ல்வொழ்லவ மதிக்கவும் 
மற்றும் ஊக்குவிக்கவும் சவண்டும்.

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள் 

a. ஊழியர்களின் நல்வாழ்வுக்கான நடவடிக்டககளின் விவேங்கள்:

1
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வ்ககை

மொ்தாழிலாளர்கைளின் %

மொ�ா்த் 
்தம் (A)

�ரு்த்துவ 
கைாப்பீடு

வி்ப்த்து 
கைாப்பீடு

�கைப்ச்பறு கைால 
ேலு்ககைகைள் 

்தந்்க்த வழி 
�கைப்ச்பறு கைால 

ேலு்ககைகைள்

்பகைல் சநர 
வேதிகைள்

எண் 
(B)

%           
(B / A)

எண் 
(C) % (C / A) எண் 

(D) % (D/A) எண் 
(E) % (E / A) எண் 

(F)
% (F / 

A)

நிரந்்தர ஊழியர்கைள் 

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்தம்

நிரந்்தர�ல்லா்த ஊழியர்கைள் 

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்தம்

b.ப�ாழிலாளர்களின் நல்வாழ்வுக்கான நடவடிக்டககளின் விவேங்கள்:

நடப்பு நிதியாண்டு மற்றும் முந்ட�ய நிதியாண்டுக்கான ஓய்வூதிய ெலுடககள் பற்றிய விவேங்கள்:

பணியிடங்களின் அணுகல் 
மாற்றுதி்றனாளிகளின் உரிடமகள் ெட்டம், 2016 அடிப்படடயில், மாற்றுதி்றனாளிகள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்களுக்கு 
அந்� நிறுவனத்தின் வளாகங்கள்/ அலுவலுகங்கள் அணுக உகந்��ா? இல்டலபயன்்றால், இது ப�ாடர்பாக ஏ�ாவது 
நடவடிக்டகயும் எடுக்கப்படுகி்ற�ா.

மாற்றுதி்றனாளிகளின் உரிடமகள் ெட்டம், 2016 இன் படி, அந்� நிறுவனத்தில் ெம வாய்ப்புக் பகாள்டக உள்ள�ா? 
பகாள்டகக்கான இடைய இடைப்டப வழங்கவும். 

2

3

4

நடப்பு நிதியாண்டு முந்்க்தய நிதியாண்டு

நன்்க�கைள்

மொ�ா்த்்த 
்பணியாளர்கைளில், 

்பயன் 
மொ்பற்றவர்கைளின் 

எண்ணிக்்ககை 

 %

மொ�ா்த்்த 
ஊழியர்கைளில், 

்பயன் 
மொ்பற்றவர்கைளின் 

எண்ணிக்்ககை 

 % 

பிடி்த்்தம் 
மொேய்யப்்பட்டு 

மொட்பாசிட் 
மொேய்யப்்பட்டது  

(Y/N,, N/A)

சுயாதீன�ான 
�திப்பீடு மொவளி 
நிறுவன்த்்தால் 
நட்த்்தப்்பட்ட்தா 
(ஆம்/இல்்கல)

முடிவுகைள் 
மொ்பாதுக்கைள்த்தில்  
்பகிரப்்பட்டுள்ள்தா 

(ஆம்/இல்்கல) 
ஆம் எனில்., 

இ்கைய்தள 
வ்கல 

இ்கைப்்க்ப 
வழங்கைவும்.

பிடி்த்்தம் 
மொேய்யப்்பட்டு 

மொட்பாசிட் 
மொேய்யப்்பட்டது  

(Y/N,, N/A)

பி எப்( PF)

கிராச்சுட்டி 
(Gratuity)

இ எஸ் ஐ 
(ESI)

�ற்ற்கவ 
குறிப்பிடவும் 
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ரவடலக்கு திரும்பு�ல் மற்றும் பபற்ர்றார் விடுப்பு எடுத்� நிேந்�ே ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்களின் 
�க்கடவப்பு விகி�ங்கள் 

பின்வரும் ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்களுக்கான குட்றகடள பபறுவ�ற்கும் நிவர்த்தி பெய்வ�ற்கும் 
வழிமுட்ற உள்ள�ா? ஆம் எனில், வழிமுட்றயின் விவேங்கடள சுருக்கமாக பகாடுங்கள். 

பட்டியலிடப்பட்ட  ெங்கம் (கள்) அல்லது ப�ாழிற்ெங்கங்களில் பணியாளர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்கள் உறுப்பினோக 
இருத்�ல்: 

5

6

7

நிரந்்தர ஊழியர்கைள் நிரந்்தர மொ்தாழிலாளர்கைள்

்பாலினம்
சவ்கலக்கு 

திரும்பும் 
விகி்தங்கைள்

்தக்கை்கவப்பு 
விகி்தங்கைள்

சவ்கலக்கு 
திரும்பும் 

விகி்தங்கைள்

்தக்கை்கவப்பு 
விகி்தங்கைள்

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்தம்

வ்ககை

FY_____

நடப்பு நிதியாண்டு 

FY______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

அந்்தந்்த பிரிவில் 
உள்ள மொ�ா்த்்த 

ஊழியர்கைள்/
மொ்தாழிலாளர்கைள் 

(A)

அந்்தந்்த 
பிரிவில் 

உள்ள மொ�ா்த்்த 
ஊழியர்கைள்/

மொ்தாழிலாளர் 
கைளின்

ேங்கைம்(கைள்) 
அல்லது 

யூனியனின் 
்பகுதியாகை 

இருப்்பவர்கைள் 
(B)

% (B / A)

அந்்தந்்த 
பிரிவில் 

உள்ள மொ�ா்த்்த 
ஊழியர்கைள்/

மொ்தாழிலாளர்கைள் 
(c)

அந்்தந்்த பிரிவில் 
உள்ள மொ�ா்த்்த 

ஊழியர்கைள்/
மொ்தாழிலாளர்கைள்

ேங்கைம்(கைள்) 
அல்லது 

யூனியன் (D) 
இன் ்பகுதியாகை 
இருப்்பவர்கைள்

% (D / C)

மொ�ா்த்்த நிரந்்தர 
ஊழியர்கைள் 
(Employees)

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்த நிரந்்தர 
மொ்தாழிலாளர்கைள் 

(Workers)

ஆண்

மொ்பண்

ஆம் / இல்்கல

(ஆம் எனில், வழிமு்கறயின் விவரங்கை்கள சுருக்கை�ாகை 
மொகைாடுங்கைள்)

நிரந்்தர மொ்தாழிலாளர்கைள் 

நிரந்்தரமில்லா மொ்தாழிலாளர்கைள் 

நிரந்்தர ஊழியர்கைள் 

நிரந்்தரமில்லா ஊழியர்கைள்
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ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சியின் விவேங்கள்::

ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்களின்  பெயல்தி்றன் மற்றும் ப�ாழில் வளர்ச்சி மதிப்புடேகள் பற்றிய விவேங்கள்: 

8

9

மொ�ா்த்்தம் 
(A)

சுகைா்தாரம் �ற்றும் 
்பாதுகைாப்பு 

நடவடிக்்ககைகைள் 
குறி்த்து

திறன் ச�ம்்பாடு 
குறி்த்து

மொ�ா்த்்தம் 
(D)

சுகைா்தாரம் �ற்றும் 
்பாதுகைாப்பு 

நடவடிக்்ககைகைள் 
குறி்த்து

திறன் 
ச�ம்்பாடு 
குறி்த்து

எண்(B)
% (B / 

A)
எண்(C))

% (C / 
A)

எண்(E)
% (E / 

D)
எண் 

(F)
% (F / D)

நிரந்்தர ஊழியர்கைள் 

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்தம்

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்தம்

மொ்தாழிலாளர்கைள்  

FY_____

நடப்பு நிதியாண்டு

FY______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

மொ�ா்த்்தம் 
(A) எண் (B) % (B / A) மொ�ா்த்்தம் (C) எண்(D) % (D / C)

ஊழியர்கைள்

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்தம்

மொ்தாழிலாளர்கைள்

ஆண்

மொ்பண்

மொ�ா்த்்தம்
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சுகா�ாே மற்றும் பாதுகாப்பு ரமலாண்டம அடமப்பு :
பாதுகாப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான பணியிடத்ட� உறுதிப்படுத்� எடுத்� நடவடிக்டககடள விவரிக்கவும்.  

ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்கள் ரமற்பகாண்ட பின்வரும் புகார்களின் எண்ணிக்டக:

ஆண்டிற்கான மதிப்பீடுகள் :

பாதுகாப்பு ப�ாடர்பான ெம்பவங்கள் (ஏர�னும் இருந்�ால்), உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடடமுட்றகள் மற்றும் 
பணி நிடலடமகளின் மதிப்பீடுகளிலிருந்து எழும் குறிப்பிடத்�க்க அபாயங்கள் / கவடலகள் குறித்து எடுக்கப்பட்ட 
அல்லது ரமற்பகாள்ளப்பட்ட அடைத்து திருத்� நடவடிக்டககளின் விவேங்கடளயும் வழங்கு�ல்:

பாதுகாப்பு ப�ாடர்பான ெம்பவங்களின் விவேங்கள் பின்வரும் வடிவத்தில்: 

ஒரு ப�ாழில்ொர்ந்� 
சுகா�ாே மற்றும் பாதுகாப்பு 
ரமலாண்டம அடமப்பு 
அந்� நிறுவனத்�ால் 
பெயல்படுத்�பட்ட�ா? 
(ஆம்/இல்டல). ஆம் 
எனில், எவ்வளவு ரபருக்கு 
பயனளிக்கி்றது?

ரவடல ப�ாடர்பான 
ஆபத்துகடள 
அடடயாளம் காைவும், 
வழக்கமான மற்றும் 
வழக்கமல்லா� 
அடிப்படடயில் 
ஆபத்துகடள 
மதிப்பிடுவ�ற்கும் 
பயன்படுத்�ப்படும் 
பெயல்முட்றகள் எடவ?

ப�ாழிலாளர்கள் 
ஆபத்துக்கடளப் 
புகாேளிப்ப�ற்கும், 
அத்�டகய 
ஆபத்துக்களிலிருந்து 
�ங்கடள 
நீக்கிக்பகாள்வ�ற்கும் 
உங்களிடம் 
பெயல்முட்றகள் உள்ள�ா? 
(ஆம்/இல்டல)  

நிறுவனத்தின் 
ஊழியர்கள்/ 
ப�ாழிலாளர்களுக்கு 
ப�ாழில் அல்லா� 
மருத்துவ சுகா�ாே 
ரெடவகளுக்கான 
அணுகல் உள்ள�ா? (ஆம்/
இல்டல)

10
12

13

14

15

11

்பாதுகைாப்பு நிகைழ்வுகைள்/
எண் வ்ககை

FY_____

நடப்பு நிதியாண்டு

FY______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

இழந்்த சநர கைாயம் 
அதிர்மொவண் வீ்தம் 

(LTIFR) ( ஒரு மில்லியன் 
�னி்தர்கைளுக்கு சவ்கல 

மொேய்்த �ணி சநர்த்திற்கு) 

ஊழியர்கைள்

மொ்தாழிலாளர்கைள்

்பதிவு மொேய்யக்கூடிய 
மொ�ா்த்்த சவ்கல 

மொ்தாடர்்பான கைாயங்கைள்

ஊழியர்கைள்

மொ்தாழிலாளர்கைள்

இறப்பு எண்ணிக்்ககை

ஊழியர்கைள்

மொ்தாழிலாளர்கைள்

அதிகை வி்களவு 
சவ்கல மொ்தாடர்்பான 

கைாயம் அல்லது 
உடல் நலக்கு்கறவு 

(இறப்புகை்கள்த் ்தவிர்்த்து)

ஊழியர்கைள்

மொ்தாழிலாளர்கைள்

FY_____

நடப்பு நிதியாண்டு

FY______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

ஆண்டில் 
்தாக்கைல் 

மொேய்யப்்பட்டது

ஆண்டு 
இறுதியில் 
தீர்�ானம் 

நிலு்கவயில் 
உள்ளது

குறிப்புகைள்
ஆண்டில் 

்தாக்கைல் 
மொேய்யப்்பட்டது 

ஆண்டு 
இறுதியில் 
தீர்�ானம் 

நிலு்கவயில் 
உள்ளது

குறிப்புகைள்

சவ்கலக்கைான 
நி்பந்்த்கனகைள்

சுகைா்தாரம்   
�ற்றும் 

்பாதுகைாப்பு

(நிறுவனம் அல்லது ேட்ட ரீதியான அதிகைாரிகைள் அல்லது 
மூன்றாம் ்தரப்பினரால்)  �திப்பிடப்்பட்ட உங்கைள் ்தளங்கைள் 

�ற்றும் அலுவலகைங்கைளின் % 

உடல்நலம் �ற்றும் ்பாதுகைாப்பு 
ந்கடமு்கறகைள்  

சவ்கலக்கைான நி்பந்்த்கனகைள் 
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தலைலம குறிகொட்டி 

(A) ஊழியர்கள் (ஆம்/இல்டல) (B) 
ப�ாழிலாளர்கள் (ஆம்/இல்டல)  
இ்றந்�ால் ஏ�ாவது ஆயுள் காப்பீடும் 
அல்லது இழப்பீடு ப�ாகுப்டபயும் 
நிறுவனம் நீட்டிக்கி்ற�ா? 

நிறுவனத்தின் முக்கிய பங்கு�ாேர் குழுக்கடள அடடயாளம் காண்ப�ற்கான பெயல்முட்றகடள விவரிக்கவும்.  

மதிப்பு ெங்கிலி கூட்டாளர்களால் 
ெட்டரீதியான நிலுடவத் ப�ாடககள் 
பிடித்�ம் பெய்யப்பட்டு  டவப்பு 
(deposited) பெய்யப்பட்டுள்ளன 
என்பட�  உறுதிபடுத்� நிறுவனம் 
ரமற்பகாண்ட நடவடிக்டககடள 
வழங்கு�ல்.

உங்கள் நிறுவனத்தினால் அடடயாளம் காைப்பட்ட பங்கு�ாேர் குழுக்கள் மற்றும் அப்பங்கு�ாேர் குழுவுடன் எவ்வளவு 
முட்ற ெந்திப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது என்பட� குறிப்பிடவும்.

பபரும் காயம் / உடல்நலக்குட்றவு 
/ உயிரிழப்புகளால் பாதிக்கப்பட்ட 
ஊழியர்கள் / ப�ாழிலாளர்கள் 
அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் 
புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட மற்றும் 
பபாருத்�மான ரவடலவாய்ப்பில் 
பணியமர்த்�ப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்டகடய வழங்கவும் 
(ரமரல உள்ள அத்தியாவசிய 
குறிகாட்டிகளின் Q11 இல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி)

1

1

2

2

3

்பாதிக்கைப்்பட்ட மொ�ா்த்்த ஊழியர்கைள்/
மொ்தாழிலாளர்கைள் 

புனர்வாழ்வு (rehabilitate) 
மொேய்யப்்பட்டு மொ்பாரு்த்்த�ான 

சவ்கலவாய்ப்பில் ்கவக்கைப்்பட்டுள்ள 
அல்லது மொ்பாரு்த்்த�ான குடும்்ப 

உறுப்பினர்கைள் சவ்கலவாய்ப்பில் 
்கவக்கைப்்பட்டுள்ள ஊழியர்கைள்/

மொ்தாழிலாளர்கைளின் 

 FY____ 

(நடப்பு 
நிதியாண்டு)

 FY____ 

(முந்்க்தய 
நிதியாண்டு)

FY____  

(நடப்பு 
நிதியாண்டு)

 FY____ 

(முந்்க்தய 
நிதியாண்டு)

ஊழியர்கைள்

மொ்தாழிலாளர்கைள்

்பங்கு்தாரர் 
குழு

்பாதிக்கைப்்படக்கூடிய 
�ற்றும் விளிம்பு 
நி்கல குழுவாகை 

அ்கடயாளம் 
கைாைப்்பட்ட்தா? 
(ஆம்/இல்்கல) 

்தகைவல் மொ்தாடர்பு 
வழிகைள் 

(இ-மொ�யில்,எஸ்எம்எஸ், 
மொேய்தி்த்்தாள், துண்டு 

பிரசுரங்கைள்,விளம்்பரம், 
ேமூகைக் கூட்டங்கைள், 

அறிவிப்பு வாரியம், 
வ்கல்த்்தளம்) 

�ற்ற்கவ,   

எவவளவு மு்கற 
சிந்திப்பில் 

ஈடு்பட்டது  
(ஆண்டுச்தாறும்/

அ்கரயாண்டு/
கைாலாண்டு/ 

�ற்ற்கவகைள் 
குறிப்பிடவும்) 

ஈடு்பாட்டின் 
சநாக்கைம் �ற்றும்  

அ்த்்த்ககைய 
ஈடு்பாட்டின் 

ச்பாது 
எழுப்்பப்்பட்ட 

முக்கிய 
்த்கலப்புகைள் 

�ற்றும் 
கைவ்கலகைள். 

ஓய்வு பபறும்ரபாதும் அல்லது 
ரவடல நிறுத்�ப்பட்டலின் 
விடளவுகடள �டுக்க மற்றும் 
ப�ாடர்ச்சியான ரவடலவாய்ப்பு  
மற்றும் ப�ாழில் முடிவுகடள 
நிர்வகிக்க வெதியாக மாற்று  
உ�வி திட்டங்கடள நிறுவனம் 
வழங்குகி்ற�ா?  

மதிப்பு ெங்கிலி கூட்டாளர்களின் மதிப்பீடு குறித்� விவேங்கள்:4 5

�திப்பிடப்்பட்ட �திப்பு ேங்கிலி 
கூட்டாளர்கைளின் % (அ்த்்த்ககைய 
கூட்டாளர்கைளுடன் மொேய்யப்்பட்ட 

வணிகை்த்தின் �திப்்பால்)

உடல்நலம் �ற்றும் 
்பாதுகைாப்பு 

ந்கடமு்கறகைள்  

சவ்கலக்கைான 
நி்பந்்த்கனகைள் 

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடடமுட்றகள் மற்றும் மதிப்பு ெங்கிலி கூட்டாளர்களின் பணி நிடலடமகளின் 
மதிப்பீடுகளிலிருந்து எழும் குறிப்பிடத்�க்க அபாயங்கள்/ கவடலகடள நிவர்த்தி பெய்ய எடுக்கப்பட்ட அல்லது 
ரமற்பகாள்ளப்படும் அடனத்து திருத்� நடவடிக்டககளின் விவேங்கடளயும்  வழங்கவும்.

6

பொகாள்்கக 4

வணிகங்கள் அதன் �ைன்கல்ள மதிக்க சவண்டும் 
மற்றும் அதன் அலனத்து �ங்குதொரர்களுக்கும் �திைளிக்க 
சவண்டும்.

அத்தியொவசிய குறிகொட்டி 
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பபாருளா�ாே, சுற்றுச்சூழல் 
மற்றும் ெமூக �டலப்புகளில் 
பங்கு�ோர்களுக்கும்  வாரியத்திற்கும் 
இடடயிலான ஆரலாெடனக்கான 
பெயல்முட்றகடள வழங்கு�ல் 
அல்லது ஆரலாெடன 
வழங்கப்பட்டால், அத்�டகய 
ஆரலாெடனகளின் கருத்து 
வாரியத்திற்கு எவ்வாறு 
வழங்கப்படுகி்றது.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெமூக 
�டலப்புகளின் அடடயாளம் 
மற்றும் நிர்வாகத்ட� ஆ�ரிக்க 
பங்கு�ாேர் ஆரலாெடன 
பயன்படுத்�ப்படுகி்ற�ா? (ஆம்/
இல்டல). அப்படியானால், 
இங்கு �டலப்புகளில் இருந்து 
பப்றப்பட்ட உள்ளீடுகள் எவ்வாறு 
நி்றவனத்தின் பகாள்டககள் மற்றும் 
பெயல்பாடுகளில் இடைக்கப்பட்டன 
என்ப�ற்கான நிகழ்வுகளின் 
விவேங்கடள வழங்கவும்.

பாதிக்கப்படக்கூடிய / ஒதுக்கப்பட்ட  
பங்கு�ாேர் குழுக்களின் 
கவடலகடள நிவர்த்தி 
பெய்வ�ற்கான நடவடிக்டககள் 
மற்றும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்டககள் 
பற்றிய விவேங்கடள வழங்கு�ல்.

தலைலம குறிகொட்டிகள்

பொகாள்்கக 5

வணிகங்கள் மனித உரிலமகல்ள மதித்து 
ஊக்குவிக்கசவண்டும்

வ்ககை

FY_____

நடப்பு நிதியாண்டு 

FY______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

மொ�ா்த்்தம் (A)
ஊழியர்கைள்/  

மொ்தாழிலாளர்கைளின் 
எண்ணிக்்ககை (B) 

% (B / A)
மொ�ா்த்்தம் 

(C)

ஊழியர்கைள்/  
மொ்தாழிலாளர்கைளின் 

எண்ணிக்்ககை (D)  
% (D / C)

ஊழியர்கைள்

நிரந்்தரம்

நிரந்்தர�ல்லா்த

மொ�ா்த்்த 
ஊழியர்கைள் 

ஆண்

நிரந்்தரம்

நிரந்்தர�ல்லா்த

மொ�ா்த்்த 
ஊழியர்கைள்

பின்வரும் வடிவத்தில் மனி� உரிடமகள் பிேச்சிடனகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் பகாள்டக (கள்) குறித்� 
பயிற்சி வழங்கப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்கள்:

1

பின்வரும் வடிவத்தில் ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் குட்றந்�பட்ெ  ஊதியங்கள் பற்றிய 
விவேங்கள்: 

2

வ்ககை

நடப்பு நிதியாண்டு முந்்க்தய நிதியாண்டு

மொ�ா்த்்தம்

(A)

கு்கறந்்த்பட்ே 
கூலிக்கு ே��ாகை

கு்கறந்்த்பட்ே 
கூலி்கய  விட 

அதிகை�ாகை 
மொ�ா்த்்தம் 

(D)

கு்கறந்்த்பட்ே 
கூலிக்கு 
ே��ாகை 

கு்கறந்்த்பட்ே 
கூலி்கய  விட 

அதிகை�ாகை 

எண் (B) %           
(B / A) எண் (C) % (C / 

A) எண் (E) % (E 
/ D) எண் (F) % (F / 

D)

ஊழியர்கைள்

நிரந்்தரம்

ஆண்

மொ்பண்

நிரந்்தர�ல்லா்த

ஆண்

மொ்பண்

மொ்தாழிலாளர்கைள்

நிரந்்தரம்

ஆண்

மொ்பண்

நிரந்்தர�ல்லா்த

ஆண்

மொ்பண்
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பின்வரும் வடிவத்தில் ஊதியம்/ ெம்பளம்/கூலிகள் பற்றிய விவேங்கள்:

3

ஆண் மொ்பண்

எண்

அந்்தந்்த 
வ்ககையின் 

ேராேரி ஊதியம்/
ேம்்பளம்/ 

ஊதியங்கைள் 

எண்

அந்்தந்்த 
வ்ககையின் 

ேராேரி ஊதியம்/
ேம்்பளம்/ 

ஊதியங்கைள்

இயக்குனர்கைள் குழு 
(BoD)

முக்கிய 
ச�லாண்்க� 

்பணியாளர்  (KMP)

இயக்குனர்கைள் குழு 
�ற்றும் முக்கிய 

ச�லாண்்க� 
்பணியாளர் 

அல்லா்த 
ஊழியர்கைள்

மொ்தாழலாளர்கைள்

மனி� உரிடமகள் பாதிப்புகள் அல்லது பங்களித்� பிேச்சிடனகளுக்கு தீர்வு காை உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய நபர் 
(�னி நபர்/குழு) உள்ளார்களா? (ஆம்/இல்டல)   

பணியிடத்தில் பாகுபாடு மற்றும் துன்புறுத்�ல்களினால் வரும் பா�கமான விடளவுகடளத் �டுப்ப�ற்கான 
வழிமுட்றகள்

ஊழியர்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்கள் ரமற்பகாண்ட பின்வரும் புகார்களின் எண்ணிக்டக:

.மனி� உரிடமகள் பிேச்சிடனகள் ப�ாடர்பான குட்றகடள நிவர்த்தி பெய்வ�ற்கான நிறுவனத்தின் உள் 
வழிமுட்றகடள விவரிக்கவும்.

மனி� உரிடமகள் உங்களின் வணிக ஒப்பந்�ங்கள் மற்றும் ஒப்பந்�ங்களின் ஒரு பகுதியாக உள்ளனவா? (ஆம் / 
இல்டல)

4

7

6

5

8

FY____

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_____

முந்்க்தய நிதியாண்டு

்தாக்கைல் 
மொேய்யப்்பட்ட 

ஆண்டு

 ஆண்டு 
இருதியில் 

நிலு்கவயில் 
உள்ள 

தீர்�ானங்கைள்

குறிப்புகைள் 
்தாக்கைல் 

மொேய்யப்்பட்ட 
ஆண்டு

 ஆண்டு 
இருதியில் 

நிலு்கவயில் 
உள்ள 

தீர்�ானங்கைள்

குறிப்புகைள்

்பாலியல்                      
துன்புறு்த்்தல்

்பணியிட்த்தில் ்பாகு்பாடு

குழந்்க்த மொ்தாழிலாளர்

கைட்டாய்த்திற்குட்்பட்ட 
/ ்தன்னார்வ�ற்ற 

மொ்தாழிலாளர் (forced / 
involuntary labour) 

ஊதியம்

சவறு �னி்த உரி்க� 
ேம்்பந்்தப்்பட்ட்கவகை்கள  

– குறிப்பிடவும்
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ஆண்டிற்கான மதிப்பீடுகள்: 

மதிப்பு ெங்கிலி கூட்டாளர்களின் மதிப்பீடு குறித்� விவேங்கள்.  

ரமரல உள்ள ரகள்வி 4இல் உள்ள மதிப்பீடுகளிலிருந்து எழும் குறிப்பிடத்�க்க பிேச்ெடனகடள நிவர்த்தி பெய்ய 
எடுக்கப்பட்ட அல்லது ரமற்பகாள்ளப்படும் திருத்� நடவடிக்டககளின் விவேங்கடளயும் வழங்கவும்.  

ரமரல உள்ள ரகள்வி 9இல் உள்ள மதிப்பீடுகளிலிருந்து எழும் குறிப்பிடத்�க்க பிேச்ெடனகடள நிவர்த்தி பெய்ய 
எடுக்கப்பட்ட அல்லது ரமற்பகாள்ளப்படும் திருத்� நடவடிக்டககளின் விவேங்கடளயும் வழங்கவும்.  

9

4

510

�திப்பிடப்்பட்ட ்தளங்கைள் �ற்றும் அலுவலங்கைங்கைளில்% 
(நிறுவனம் அல்லது ேட்டரீதியான அதிகைாரிகைள் அல்லது 

மூன்றாம் ்தரப்பினரால்) 

குழந்்க்த மொ்தாழிலாளர்

கைட்டாய்த்திற்குட்்பட்ட / ்தன்னார்வ�ற்ற 
மொ்தாழிலாளர் (forced / involuntary labour)

்பாலியல் துன்புறு்த்்தல்

்பணியிட்த்தில் ்பாகு்பாடு

ஊதியம்

�ற்ற்கவ – குறிப்பிடவும்

�திப்பிடப்்பட்ட �திப்பு ேங்கிலி கூட்டாளர்கைளின் 
% (அ்த்்த்ககைய கூட்டாளர்கைளுடன் மொேய்யப்்பட்ட 

வணிகை்த்தின் �திப்்பால்)  

்பாலியல்  துன்புறு்த்்தல் 

்பணியிட ்பாகு்பாடு 

குழந்்க்த மொ்தாழிலாளர்

கைட்டாய்த்திற்குட்்பட்ட / ்தன்னார்வ�ற்ற 
மொ்தாழிலாளர் (forced / involuntary labour)

ஊதியம் 

�ற்ற்கவ – ்தயவுமொேய்து குறிப்பிடவும் 

தலைலம குறிகொட்டிகள் 

மனி� உரிடமகள் குட்றகடள/
புகார்கடள நிவர்த்தி பெய்வ�ன் 
விடளவாக ஏர�னும் வணிக 
பெயல்முட்றடய  மாற்றியடமத்� / 
அறிமுகப்படுத்திய விவேங்கள்.  

நடத்�ப்பட்ட ஏ�ாவது மனி� 
உரிடமகளின் �டுப்பு முயற்சியின் 
ரநாக்கம் மற்றும் அளவு  (scope and 
coverage) பற்றிய விவேங்கள். 

மாற்றுதி்றனாளிகள் உரிடம ெட்டம், 
2016ன் படி, மாற்றுதி்றனாளிகளுக்கு, 
அந்நிறுவனத்தின் வளாகம்/
அலுவலுகத்ட� எளி�ாக  
அணுகும்படியாக உள்ள�ா? 

1 2 3
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பொகாள்்கக 6

வணிகங்கள் சுற்றுசூழலை மதித்து அதலன �ொதுகொக்க 
வழிவகுத்து மீட்பொடடுக்க சவண்டும்.

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள்

 பின்வரும் வடிவத்தில் பமாத்� ஆற்்றல் நுகர்வு (in joules or multiples) மற்றும் ஆற்்றல் தீவிேம் (energy intensity) 
பற்றிய விவேங்கள்: 

1

அளவுரு (Parameter)
FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

மொ�ா்த்்த மின்ோர நுகைர்வு  (A) 

மொ�ா்த்்த எரிமொ்பாருள் நுகைர்வு (B)

பிற மூலங்கைள்(C) மூலம் ஆற்றல் 
நுகைர்வு (energy consumption)

மொ�ா்த்்த ஆற்றல் நுகைர்வு (A+B+C)

ஒரு ரூ்பாய கைைக்கில் 
விற்றுமு்தல் ஆற்றல் நுகைர்வு 

மொேலவினம்  (மொ�ா்த்்த ஆற்றல் 
நுகைர்வு/வருவாய் ரூ்பாயில்)

ஆற்றல் தீவிரம் (விரும்பினால் 
குறிப்பிடவும்)- நிறுவனச� 

மொ்பாருந்தும் அளவுகை்கள (metric) 
ச்தர்ந்மொ்தடுக்கைலாம் 

அளவுரு (Parameter)
FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

 எங்கிருந்து (source) நீர் எடுக்கைப்்படுகிறது  (கிசலா லிட்டரில்)

ச�ற்்பரப்பு நீர் 

நில்த்்தடி நீர் 

மூன்றாம் ்தரப்புகுற்ப்்பட்ட நீர் 

கைடல்நீர் / சு்த்திகைரிக்கைப்்பட்ட நீர் 

�ற்ற்கவ 

நீர் எடு்த்்ததின்  மொ�ா்த்்த அளவு (கிசலா 
லிட்டர்கைளில்) (i + ii + iii + iv + v)

நீர் நுகைர்வின் மொ�ா்த்்த அளவு (கிசலா 
லிட்டர்கைளில்)

ஒரு ரூ்பாய் விற்றுமு்தல் நீரின் 
தீவிரம் (நீர் நுகைரப்்படும்/விற்றுமு்தல்)

நீரின் தீவிரம் – water intensity 
(விரும்பினால் குறிப்பிடவும்)- 

நிறுவனச� மொ்பாருந்தும் அளவுகை்கள 
(metric) ச்தர்ந்மொ்தடுக்கைலாம்

குறிப்பு: ஏர�னும் ஒரு சுயாதீன மதிப்பாய்வு / மதிப்பீடு /உத்�ேவா�ம்,  பவளிநிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட�ா 
என்பட� குறிக்கவும் (ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், பவளிநிறுவனத்தின் பபயர்.  

குறிப்பு: ஏர�னும் ஒரு சுயாதீன மதிப்பாய்வு / மதிப்பீடு /உத்�ேவா�ம்,  பவளிநிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட�ா 
என்பட� குறிக்கவும் (ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், பவளிநிறுவனத்தின் பபயர்.  

இந்திய அேசின் பெயல்தி்றன், ொ�டன மற்றும் வர்த்�கம்(பிஏடி) திட்டத்தின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட நுகர்ரவார் (designat-
ed consumers) என அடடயாளம் காைப்பட்ட �ளங்கள்/ வெதிகள் ஏர�னும் உள்ள�ா? ( ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், 
Perfomance, Acheive and Trade (PAT) திட்டத்தின் கீழ் நிர்டையிக்கப்பட்டுள்ள இலக்குகள் அடடயப்பட்டுள்ளனவா 
என்பட� பவளிப்படுத்�வும். இலக்குகள் அடடயப்படவில்டல எனில், பெயல்படுத்�ப்பட்ட தீர்வு நடவடிக்டககடள 
வழங்கவும்.     

நீர் ப�ாடர்பான பின்வரும் பவளிப்பாடுகளின் விவேங்கடள பின்வரும் வடிவத்தில் வழங்கவும்:

2

3
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பூஜ்ஜிய திேவ பவளிரயற்்றத்திற்கான (zero liquid discharge) வழிமுட்றடய  நிறுவனம் பெயல்படுத்தியுள்ள�ா? ஆம் 
எனில், அ�ன் பாதுகாப்பு மற்றும் பெயல்பாட்டு விவேங்கடள வழங்கவும். 

குறிப்பு: ஏர�னும் ஒரு சுயாதீன மதிப்பாய்வு / மதிப்பீடு /உத்�ேவா�ம்,  பவளிநிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட�ா 
என்பட� குறிக்கவும் (ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், பவளிநிறுவனத்தின் பபயர்.  

நிறுவனத்�ால் காற்று உமிழ்வு-air emission (GHG உமிழ்வு �விே) விவேங்கடள பின்வரும் வடிவத்தில் வழங்கவும்: 

கிரீன்�வுஸ் வாயு உமிழ்வுகள் – Greenhouse gas emission (வாய்ப்பு 1 மற்றும் வாய்ப்பு 2 உமிழ்வுகள்) மற்றும் அ�ன் 
தீவிேம் பற்றிய விவேங்கடள பின்வரும் வடிவத்தில் வழங்கவும்:

கிரீன்�வுஸ் வாயுஉமிழ்டவக் குட்றப்பது ப�ாடர்பான ஏர�னும் திட்டம் உள்ள�ா? ஆம் எனில், விவேங்கடள 
வழங்கவும். 

குறிப்பு: ஏர�னும் ஒரு சுயாதீன மதிப்பாய்வு / மதிப்பீடு /உத்�ேவா�ம்,  பவளிநிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட�ா 
என்பட� குறிக்கவும் (ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், பவளிநிறுவனத்தின் பபயர்.  

4

5

6

7

அளவுரு (Parameter) அல்ககை குறிப்பிடவும் 
FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

NOx

SOx

Particulate matter (PM)

Persistent organic 
pollutants (POP) / 

மொ்தாடர்ச்சியான கைரி� 
�ாசு்படு்த்திகைள் (POP)

Volatile organic 
compounds 

(VOC) / எளிதில் 
ஆவியாகைக்கூடிய 

கைரி� சேர்�ங்கைள் (VOC)

Hazardous air pollutants 
(HAP)  / அ்பாயகைர�ான 
கைாற்று �ாசு்படு்த்திகைள் 

(HAP)

�ற்ற்கவ – 
்தயவுமொேய்து 
குறிப்பிடவும் 

அளவுரு (Parameter) அலகு
FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய 
நிதியாண்டு

 வாய்ப்பு 1 உமிழ்வு (Break-
up of the GHG into CO2, CH4, 
N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if 

available)

CO2க்கு ே��ான 
மொ�ட்ரிக் டன்

வாய்ப்பு 2 உமிழ்வு 

 (Break-up of the GHG into 
CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 

SF6, NF3, if available)

CO2க்கு ே� �ான 
மொ�ட்ரிக் டன்

வருவாய் ஒரு ரூ்பாய்க்கு 
மொ�ா்த்்த வாய்ப்பு 1 

�ற்றும் வாய்ப்பு 2 உமிழ்வு

மொ�ா்த்்த வாய்ப்பு 
1 �ற்றும் வாய்ப்பு 2 

தீவிரம் ( விரும்பினால்)- 
மொ்தாடர்பு்கடய மொ�ட்ரிக் 

நிறுவன்த்்தால் 
ச்தர்ந்மொ்தடுக்கைப்்படலாம் 
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கழிவு ரமலாண்டம ப�ாடர்பான விவேங்கடள, நிறுவனம் பின்வரும் வடிவத்தில் வழங்கவும்:   

உங்கள் நிறுவனங்களில் பின்பற்்றப்படும் கழிவு ரமலாண்டம நடடமுட்றகடள சுருக்கமாக விவரிக்கவும். உங்கள் 
�யாரிப்புகள் மற்றும் பெயல்முட்றகளில் அபாயகேமான மற்றும் நச்சு இேொயனங்கள் பயன்பாட்டடக் குட்றக்க 
உங்கள் நிறுவனம் பின்பற்றிய உத்தி மற்றும், அத்�டகய கழிவுகடள நிர்வகிக்க பின்பற்்றப்பட்ட நடடமுட்றகடளயும் 
விவரிக்கவும்.

சுற்றுச்சூழல் ஒப்பு�ல் / அனுமதிகள் ர�டவப்படும் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்� பகுதிகளில் (ர�சிய 
பூங்காக்கள், வனவிலங்கு ெேைாலயங்கள், உயிர்ரகாள இருப்புகள், ஈே நிலங்கள், பல்லுயிர் பவப்பபகுதிகள், காடுகள், 
கடரலாே ஒழுங்குமுட்ற மண்டலங்கள் ரபான்்றடவ) பெயல்பாடுகள் / அலுவலகங்கள் இருந்�ால் �யவுபெய்து 
விவேங்கடள பின்வரும் வடிவத்தில் குறிப்பிடவும்:

நடப்பு நிதியாண்டில் பபாருந்�க்கூடிய ெட்டங்களின் அடிப்படடயில் நிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட 
திட்டங்களின் சுற்றுச்சூழல் �ாக்க மதிப்பீடுகளின் விவேங்கள்: 

குறிப்பு: ஏர�னும் ஒரு சுயாதீன மதிப்பாய்வு / மதிப்பீடு /உத்�ேவா�ம்,  பவளிநிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட�ா 
என்பட� குறிக்கவும் (ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், பவளிநிறுவனத்தின் பபயர்.

8
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அளவுரு (Parameter)
FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய 
நிதியாண்டு

பிளாஸ்டிக் கைழிவு (A) 

இ- கைழிவு (B)

�ரு்த்துவ கைழிவுகைள் (C)

கைட்டு�ானம் �ற்றும் இடிப்பு கைழிவுகைள் (D)

ச்பட்டரி கைழிவுகைள் (Battery waste) (E)

கைதிரியக்கை கைழிவுகைள்  (F)

பிற அ்பாயகைர�ான கைழிவுகைள். ஏச்தனும் 
கி்கட்த்்தால், குறிப்பிடவும். (G)

பிற அ்பாய�ற்ற கைழிவுகைள் (H) ஏச்தனும் 
கி்கட்த்்தால், குறிப்பிடவும். 

(மூல கைல்கவகைள் ்பற்றிய ்தகைவல்கை்கள 
மொகைாடுக்கைவும் அ்தாவது து்கறக்கு 

மொ்பாரு்த்்த�ான மொ்பாருட்கைள்)

மொ�ா்த்்தம் (A + B + C + D + E + F + G + H)

உருவாகும் ஒவமொவாரு வ்ககை கைழிவுகைளுக்கும், �றுசுழற்சி, �று்பயன்்பாடு மூல�ாகை 
கி்கடக்கைப்மொ்பற்ற மொ�ா்த்்த கைழிவுகைள் (மொ�ட்ரிக் டன்னில்)

கைழிவு வ்ககை

�றுசுழற்சி

�று்பயன்்பாடு

பிற மீட்பு நடவடிக்்ககைகைள்

மொ�ா்த்்தம்

உருவாக்கைப்்படும் ஒவமொவாரு வ்ககை கைழிவுகைளுக்கும், அகைற்றப்்படும் மு்கறயின் ்தன்்க�யின் மூலம் 
மொ�ா்த்்த கைழிவுகை்கள அகைற்றும் ்தகைவல்கைள்

 (மொ�ட்ரிக் டன்கைளில்)

கைழிவு வ்ககை

எரிப்பு

நில நிரப்பு்தல்

�ற்ற அகைற்றல் நடவடிக்்ககைகைள்

மொ�ா்த்்தம்

வ.எண்  
மொேயல்்பாடுகைள்/
அலுவலகைங்கைள் 

அ்க�விடம் 

மொேயல்்பாடுகைளின் 
வ்ககை 

சுற்றுச்சூழல் ஒப்பு்தல்/
அனு�திக்கைான 
நி்பந்்த்கனகைள் 

பின்்பற்ற்படுகிற்தா? 
(ஆம்/இல்்கல) 

இல்்கல என்றால், 
அ்தற்கைான 

கைாரைங்கைள் �ற்றும் 

ேரிமொேய்வ்தற்கைான  
நடவடிக்்ககைகைள் 

ஏச்தனும் 
எடுக்கைப்்பட்டிருந்்தாள், 
அ்க்த குறிப்பிடவும்   

திட்ட்த்தின் 
மொ்பயர் �ற்றும் 

சுருக்கை�ான 
விவரங்கைள்

EIA 
அறிவிப்பு 

எண்.
ச்ததி

சுயாதீன�ான 
மொவளி 

நிறுவன்த்்தால் 
நட்த்்தப்்பட்ட்தா? 
(ஆம்/இல்்கல)

முடிவுகைள் மொ்பாது 
்தள்த்தில் மொ்தாடர்பு 

மொகைாள்ளப்்படுகின்றனவா 
(ஆம்/இல்்கல)

மொ்தாடர்பு்கடய 
வ்கல 

இ்கைப்பு 
(weblink)
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இந்தியாவில் பபாருந்�க்கூடிய சுற்றுச்சூழல் ெட்டம் / ஒழுங்குமுட்றகள் வழிகாட்டு�லுடன் நிறுவனம் இயங்குகி்ற�ா; 
நீர்  (மாசு�டுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) ெட்டம், காற்று (மாசு�டுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) ெட்டம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
ெட்டம் மற்றும் அ�ற்கான விதிகள் (ஆம்/இல்டல) ரபான்்றடவ. அவ்வாறு இயங்கவில்டல என்்றால், அப்படிப்பட்ட 
ஒழுங்குமுட்றகடள பின்பற்்றா� விவேங்கடளயும் பின்வரும் வடிவத்தில் வழங்கவும்:   

பவளிரயற்்றப்பட்ட நீர் ப�ாடர்பான பின்வரும் விவேங்கடள வழங்கவும்:

11 2

வ.எண்.

பின்்பற்றப்்படா்த 
ேட்டம் / 

ஒழுங்குமு்கற/ 
வழிகைாட்டு்த்கல 

குறிப்பிடவும் 

பின்்பற்றப்்படா்த 
விவரங்கை்கள 

வழங்கைவும் 

�ாசுக்கைட்டு்பாட்டு 
வாரியங்கைள் அல்லது 

நீதி�ன்றங்கைள் 
ச்பான்ற 

ஒழுங்குமு்கற 
நிறுவனங்கைளால் 

எடுக்கைப்்படும் ்தண்டம் 
,அ்பரா்த நடவடிக்்ககை 

ஏச்தனும் நடவடிக்்ககை 
எடுக்கைப்்பட்ட்தா

தலைலம குறிகொட்டிகள்

அளவுரு (parameter)
FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

புதுப்பிக்கை்த்்தக்கை மூலங்கைளிலிருந்து 

மொ�ா்த்்த மின்ோர நுகைர்வு (A) 

மொ�ா்த்்த எரிமொ்பாருள் நுகைர்வு (B)

பிற மூலங்கைள் (C) மூலம் ஆற்றல் 
நுகைர்வு

புதுப்பிக்கை்த்்தக்கை மூலங்கைளிருந்து 
நுகைரப்்படும் மொ�ா்த்்த ஆற்றல் நுகைர்வு 

(A+B+C)

புதுப்பிக்கை முடியா்த மூலங்கைளிருந்து 

மொ�ா்த்்த மின்ோர நுகைர்வு(D)

மொ�ா்த்்த எரிமொ்பாருள் நுகைர்வு(E)

பிற மூலங்கைள் (F) மூலம் ஆற்றல் 
நுகைர்வு

புதுப்பிக்கை முடியா்த மூலங்கைளிருந்து 
(D+E+F) நுகைரப்்படும் மொ�ா்த்்த ஆற்றல் 

நுகைர்வு 

அளவுரு (parameter)
FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

இலக்கு �ற்றும் சு்த்திகைரிப்பு நி்கல (கிசலா லிட்டரில்) நீர் மொவளிசயற்றம்

1) ச�ற்்பரப்பு நீர்  

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும் 

2) நில்த்்தடி நீர் 

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும்

3) கைடல் நீர் 

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும்

4) மூன்றாம் ்தரப்பினருக்கு 
அனுப்்பப்்பட்டது

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும்

5) �ற்ற்கவ

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும்

மொவளிசயற்றப்்பட்ட மொ�ா்த்்த நீர் (கிசலா 
லிட்டரில்)

புதுப்பிக்கத்�க்க மற்றும் புதுப்பிக்கமுடியா� மூலங்களிருந்து நுகேப்படும் பமாத்� ஆற்்றடல (in Joules or multiples) 
பின்வரும் வடிவத்தில் வழங்கவும்:

குறிப்பு: ஏர�னும் ஒரு சுயாதீன மதிப்பாய்வு / மதிப்பீடு /உத்�ேவா�ம்,  பவளிநிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட�ா 
என்பட� குறிக்கவும் (ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், பவளிநிறுவனத்தின் பபயர்

குறிப்பு: ஏர�னும் ஒரு சுயாதீன மதிப்பாய்வு / மதிப்பீடு /உத்�ேவா�ம்,  பவளிநிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட�ா 
என்பட� குறிக்கவும் (ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், பவளிநிறுவனத்தின் பபயர்

1
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நீர் அழுத்�த்தின் பகுதிகளில் (கிரலா லிட்டர்களில்) நீர் எடுத்�ல், நுகர்வு மற்றும் பவளிரயற்்றம்

குறிப்பு: ஏர�னும் ஒரு சுயாதீன மதிப்பாய்வு / மதிப்பீடு /உத்�ேவா�ம்,  பவளிநிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட�ா 
என்பட� குறிக்கவும் (ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், பவளிநிறுவனத்தின் பபயர்

நீர் அழுத்�த்தின் பகுதிகளில் அடமந்துள்ள ஒவ்பவாரு வெதி/ �ளங்களில்  
பின்வரும் �கவல்கடள வழங்கவும்:

• பகுதியின் பபயர் 
• பெயல்பாடுகளின் �ன்டம 
• பின்வரும் வடிவத்தில் நீர் எடுத்�ல், நுகர்வு மற்றும் பவளிரயற்்றம்: 

3

அளவுரு (parameter)
FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

எங்கிருந்து (source) நீர் எடுக்கைப்்படுகிறது  (கிசலா லிட்டரில்)

i) ச�ற்்பரப்பு நீர் 

ii) நில்த்்தடி நீர் 

iii) மூன்றாம் ்தரப்புகுற்ப்்பட்ட நீர் 

iv) கைடல்நீர் / சு்த்திகைரிக்கைப்்பட்ட நீர் 

v) �ற்ற்கவ 

நீர் எடு்த்்ததின்  மொ�ா்த்்த அளவு (கிசலா 
லிட்டர்கைளில்) (i + ii + iii + iv + v)

நீர் நுகைர்வின் மொ�ா்த்்த அளவு (கிசலா 
லிட்டர்கைளில்)

ஒரு ரூ்பாய் விற்றுமு்தல் நீரின் 
தீவிரம் (நீர் நுகைரப்்படும்/விற்றுமு்தல்)

நீரின் தீவிரம் – water intensity 
(விரும்பினால் குறிப்பிடவும்)- 
நிறுவனச� மொ்பாருந்தும் அளவுகை்கள 
(metric) ச்தர்ந்மொ்தடுக்கைலாம்

சேருமிட்த்திற்கு நீர் மொவளிசயற்றம் �ற்றும் சு்த்திகைரிப்பின் அளவு (கிசலா லிட்டர்கைளில்)

i) ச�ற்்பரப்பு நீர்

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும்

ii) நில்த்்தடி நீர்

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும்

iii) கைடல்நீர்

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும்

iv) மூன்றாம் ்தரப்பினருக்கு 
அனுப்்பப்்பட்டது

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும்

v) �ற்ற்கவ

சு்த்திகைரிப்பு இல்்கல

சு்த்திகைரிப்புடன் –்தயவு மொேய்து 
சு்த்திகைரிப்பு அள்கவ குறிப்பிடவும்

மொவளிசயற்றப்்பட்ட மொ�ா்த்்த நீர் (கிசலா 
லிட்டர்கைளில்)
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பமாத்� வாய்ப்பு 3 உமிழ்வு (scope 3 emissions) மற்றும் அ�ன் தீவிேத்தின் விவேங்கடள பின்வரும் வடிவத்தில் 
வழங்கவும்:

ரமரல உள்ள அத்தியாவசிய குறிகாட்டிகளின் ரகள்வி 10 இல் அறிக்டகயிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்� பகுதிகடளப் பபாறுத்�வடே, �டுப்பு மற்றும் தீர்வு நடவடிக்டககளுடன், அத்�டகய பகுதிகளில் பல்லுயிர் 
பபருக்கத்தின் மீது நிறுவனத்தின் குறிப்பிடத்�க்க ரநேடி மற்றும் மட்றமுக �ாக்கத்தின் விவேங்கடள வழங்கவும்.

நிறுவனத்திற்கு வணிக ப�ாடர்ச்சி 
மற்றும் ரபரிடர் ரமலாண்டம 
திட்டம் உள்ள�ா? விவேங்கடள 
100 வார்த்ட�களில்/ இடைய 
இடைப்பில் பகாடுங்கள்.

நிறுவனத்திற்கு மதிப்பு 
ெங்கிலியிலிருந்து எழும் 
குறிப்பிடத்�க்க பா�கமான 
சுற்றுச்சூழல் �ாக்கத்ட� 
பவளிப்படுத்துங்கள். நிறுவனம், 
எப்படிப்பட்ட  �ணிப்பு நடவடிக்டககள் 
எடுத்துள்ளது.  

மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பு ெங்கிலி 
கூட்டாளர்களின் சுற்றுச்சூழல் 
பாதிப்புகளுக்காக ெ�வீ�ம் (அத்�டகய 
கூட்டாளர்களுடன் பெய்யப்பட்ட 
வணிகத்தின் மதிப்பால்) 

நிறுவனம் ஏர�னும் ஒரு குறிப்பிட்ட முயற்சிகடள ரமற்பகாண்டிருந்�ால் அல்லது வள பெயல்தி்றடன ரமம்படுத்� 
புதுடமயான ப�ாழில்நுட்பம் அல்லது தீர்வுகடளப் பயன்படுத்தியிருந்�ால், அல்லது உமிழ்வு/ கழிவு பவளிரயற்்றம்/ 
உருவாக்கப்படும் கழிவுகளின் பாதிப்புகடள குட்றக்கி்றது என்்றால், �யவு பெய்து அர� ரபான்்ற விவேங்கடளயும், 
அத்�டகய முயற்சிகளின் விடளவுகடளயும் பின்வரும் வடிவத்தின்படி வழங்கவும்.:

குறிப்பு: ஏர�னும் ஒரு சுயாதீன மதிப்பாய்வு / மதிப்பீடு /உத்�ேவா�ம்,  பவளிநிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட�ா 
என்பட� குறிக்கவும் (ஆம்/இல்டல) ஆம் எனில், பவளிநிறுவனத்தின் பபயர்

4
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7

8

9

6

அளவுரு (Parameter) அலகு
FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

மொ�ா்த்்த சநாக்கைம் 3 உமிழ்வு 

(Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)

வருவாய் ஒரு ரூ்பாய்க்கு மொ�ா்த்்த 
வாய்ப்பு 3 உமிழ்வு

மொ�ா்த்்த வாய்ப்பு 3 உமிழ்வு தீவிரம் 
(விரும்பினால்)- மொ்தாடர்பு்கடய 

மொ�ட்ரிக் நிறுவன்த்்தால் 
ச்தர்ந்மொ்தடுக்கைப்்படலாம்.

வ.எண் முன்முயற்சி 
ச�ற்மொகைாள்ளப்்பட்டது 

முன் முயற்சியின் 
விவரங்கைள் (ஏச்தனும் 

கி்கட்த்்தால்,சுருக்கை்த்துடன் 
வ்கல இ்கைப்பு வழங்கைவும்)

முன் முயற்சியின் 
மொவளிப்்பாடு
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பொகாள்்கக 7

வணிகங்கள், பொ�ொது மற்றும் ஒழுங்குமுலைக் 
பொகொள்லகயில் பொேல்வொக்கு பொேலுத்தும் பொ�ொழுது, பொ�ொறுப்பு 
மற்றும் பொவளிப்�லடயொன முலையில் பொேய்ய சவண்டும்.

அத்தியொவசிய குறிகொட்டி

தலைலம குறிகொட்டிகள்a. வர்த்�க மற்றும் ப�ாழில்ொடளகளின் கூட்டடமப்புகள் / ெங்கங்களுடனான இடைப்புகளின் எண்ணிக்டக.  
b. நிறுவனமானது, உறுப்பினோக / இடைந்திருக்கின்்ற மு�ல் 10 வர்த்�க மற்றும் ப�ாழில்ொடளகளின் 
கூட்டடமப்புகள் / ெங்கங்கடள  பட்டியலிடவும்  (அத்�டகய அடமப்புகள், பமாத்� உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்டக 
அடிப்படடயில் தீர்மானிக்கப்படுகி்றது)

ஒழுங்குமுட்ற அதிகாரிகளின் பா�கமான உத்�ேவுகளின் அடிப்படடயில், நிறுவனத்�ால் நடத்ட� ப�ாடர்பான 
எந்�பவாரு பிேச்சிடனயிலும் எடுக்கப்பட்ட அல்லது ரமற்பகாள்ளப்பட்ட திருத்� நடவடிக்டககள் குறித்� 
விவேங்கடள வழங்கவும்

நிறுவனத்�ால் பரிந்துடேக்கப்பட்ட பபாது பகாள்டக (public policy) நிடலகளின் விவேங்கள்:

1

2

1

வ.எண் 

வர்்த்்தகை �ற்றும் 
மொ்தாழில்ோ்களகைளின் 

கூட்ட்க�ப்புகைள் /ேங்கைங்கைளின் 
மொ்பயர்  

வர்்த்்தகை �ற்றும் மொ்தாழில்ோ்களகைளின் 
கூட்ட்க�ப்புகைள் /ேங்கைங்கைளின் வரம்புகைள் 

(�ாநில/ச்தசிய)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

அதிகைார்த்தின் 
மொ்பயர் வழக்கின் சுருக்கைம் ேரிமொேய்யப்்பட்ட  நடவடிக்்ககை 

எடுக்கைப்்பட்டது

வ.எண்
மொ்பாது 

மொகைாள்்ககை 
வாதிடப்்பட்டது  

வாதிடப்்பட்டு 
தீர்வு 

கைாைப்்பட்ட 
மு்கறகைள் 

மொ்பாது 
்தள்த்தில் 

இந்்த ்தகைவல் 
கி்கடக்கு�ா? 

(ஆம்/இல்்கல 

வாரிய்த்தின் 
�திப்்பாய்வு கைாலநி்கல 

( ஆண்டுச்தாறும் 
/ அ்கரயாண்டு/

கைாலாண்டு/�ற்ற்கவ – 
குறிப்பிடவும்) 

வ்கல்த்்தளம் 
(weblink) 

இருந்்தால், 
குறிப்பிடவும் 
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பொகாள்்கக 8

வணிகங்கள், பொ�ொது மற்றும் ஒழுங்குமுலைக் 
பொகொள்லகயில் பொேல்வொக்கு பொேலுத்தும் பொ�ொழுது, பொ�ொறுப்பு 
மற்றும் பொவளிப்�லடயொன முலையில் பொேய்ய சவண்டும்.

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள் 

தலைலம குறிகொட்டிகள் 

நடப்பு நிதியாண்டில், பபாருந்�க்கூடிய ெட்டங்களின் அடிப்படடயில் நிறுவனத்�ால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட 
திட்டங்களின் ெமூக �ாக்க மதிப்பீடுகளின்  (SIA) விவேங்கள்  

ெமூக �ாக்க மதிப்பீடுகளில் அடடயாளம்  காைப்பட்ட எதிர்மட்றயான ெமூக �ாக்கங்கடள �ணிக்க எடுக்கப்பட்ட 
நடவடிக்டககளின் விவேங்கடள வழங்கவும்    (குறிப்பு: ரமரல உள்ள அத்தியாவசிய குறிகாட்டிகளின் ரகள்வி 1)

அேொங்க அடமப்புகளால் அடடயாளம் காைப்பட்ட கு்றப்பிட்ட மாவட்டங்களில், உங்கள் நிறுவனத்�ால் 
ரமற்பகாள்ளப்பட்ட CSR  திட்டங்கள் குறித்� �கவல்கடள பின்வரும் இடத்தில் வழங்கவும்:

ெமூக மக்களின் குட்றகடள பபறுவ�ற்கும் நிவர்த்தி பெய்வ�ற்கும் உள்ள வழிமுட்றகடள விவரிக்கவும்.

ெப்டளயர்களிடமிருந்து (suppliers) பப்றப்பட்ட உள்ளீட்டு பபாருளின் ெ�வீ�ம் (உள்ளீட்டு மதிப்புகளின் அடிப்படடயில் 
பமாத்� உள்ளீடுகள் – inputs to total inputs by value)

உங்கள் நிறுவனத்�ால் �ற்ரபாட�ய மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடிரயற்்றம் (Rehabilitation and Resettlement – R&R) 
ரமற்பகாள்ளப்படும் திட்டம்(கள்) பற்றிய �கவல்கடள பின்வரும் வடிவத்தில் வழங்கவும்: 

1

1

2

3

4

2

திட்ட்த்தின் 
மொ்பயர் 

�ற்றும் 
சுருக்கை�ான 
விவரங்கைள் 

SIA 
அறிவிப்பு 

எண்.   

அறிவிப்பு  
ச்ததி 

சுயாதீன�ான மொவளி 
நிறுவன்த்்தால் 

நட்த்்தப்்பட்ட்தா?(ஆம்/
இல்்கல)

முடிவுகைள் மொ்பாது 
்தள்த்தில் மொ்தாடர்பு 

மொகைாள்ளப்்படுகின்றன 
(ஆம்/இல்்கல) 

மொ்தாடர்பு்கடய 
வ்கல்த்்தளம் 

(weblink)

வ.எண்.

�றுவாழ்வு �ற்றும் 
�றுகுடிசயற்றம் (R&R) 

நடந்து மொகைாண்டிற்கும் 
திட்ட்த்தின் மொ்பயர் 

�ாநிலம் �ாவட்டம் 

திட்ட்த்தினால்  
்பாதிக்கைப்்பட்ட 

குடும்்பங்கைளின் 
எண்ணிக்்ககை 

– Project Affected 
Families (PAF)

�றுவாழ்வு �ற்றும் 
�றுகுடிசயற்ற்த்தின் 

(R&R) மூலம் 
்பயன்கடந்்த  
்பாதிக்கைப்்பட்ட 

குடும்்பங்கைளின் % 
(PAF) )

நிதியாண்டில் 
(ரு்பாயில்) 

்பயன்கடந்்த  
்பாதிக்கைப்்பட்ட 

குடும்்பங்கைளுக்கு 
மொேலு்த்்தப்்பட்ட 

மொ்தா்ககை

FY_______

நடப்பு நிதியாண்டு

FY_______

முந்்க்தய நிதியாண்டு

MSMEக்கைள்/ சிறு ்தயாரிப்்பாளர்கைளிடமிருந்து 
சநரடியாகை மொ்பறப்்படுகிறது

�ாவட்ட �ற்றும் அண்்கட 
�ாவட்டங்கைளிலிருந்து சநரடியாகை 

மொ்பறப்்படுகிறது

அ்கடயாளம் கைாைப்்பட்டுள்ள எதிர்�்கற 
ேமூகை ்தாக்கைங்கைளின் விவரங்கைள் ேரிமொேய்வ்தற்கைான  நடவடிக்்ககை எடுக்கைப்்பட்டது

வ.எண். �ாநிலம்
அரோங்கை அ்க�ப்புகைளால் 

அ்கடயாளம் கைாைப்்பட்ட குறப்பிட்ட 
�ாவட்டம்

மொேலவிட்ட மொ்தா்ககை 
(ரூ்பாயில்)
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(a) ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் / பாதிக்கப்பட்டவர்கடள உள்ளடக்கிய  ெப்டளயர் குழுக்களிடமிருந்து வாங்குவ�ற்கு 
முன்னுரிடம பகாடுக்கும் உங்கள் நிறுவனத்தின் பகாள்மு�ல் பகாள்டக உங்களிடம் உள்ள�ா(ஆம்/இல்டல)  
(b) எந்� ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் / பாதிக்கப்பட்டவர்கடள உள்ளடக்கிய குழுக்களிடமிருந்து நீங்கள் வாங்குகிறீர்கள்?
(c) பமாத்� பகாள்மு�லில் எத்�டன ெ�விகி�ம் (மதிப்பின் அடிப்படடயில்) உள்ளது??

நுகர்ரவார் �ங்களின் புகார்கள் மற்றும் கருத்துக்கடள  பபறுவ�ற்கும் பதிலளிப்ப�ற்கும் உள்ள வழிமுட்றகடள 
விவரிக்கவும் 

பாேம்பரிய அறிவின் அடிப்படடயில், உங்கள் நிறுவனத்திற்கு ( �ற்ரபாட�ய நிதியாண்டில்) , அறிவுொர் 
பொத்துக்களின் (intellectual properties) மூலம் கிடடத்� மற்றும் பகிேப்பட்ட நன்டமகளின் விவேங்கள்:  

�யாரிப்புகள் மற்றும்/ரெடவயின் வருவாய் பற்றிய �கவல்கடள பமாத்� �யாரிப்பு / ரெடவ விற்றுமு�ல் 
வருவாயின் ெ�வீ�மாக  விவரிக்கவும்  

பாேம்பரிய அறிவின் பயன்பாடு ெம்பந்�ப்பட்ட அறிவுொர் பொத்து ப�ாடர்பான ரமா�ல்களில் ஏர�னும் பா�கமான 
சூழ்நிடலயில், ஒழுங்கு பெய்வ�ற்கான அடிப்படடயில் எடுக்கப்பட்ட அல்லது ரமற்ரகாள்ளப்படும் திருத்� 
நடவடிக்டககளின் விவேங்கள்:

ெரிபெய்வ�ற்கான  நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டது 

3

1

4

2

5

6

வ.எண். 

்பாரம்்பரிய 
அறிவின் 

அடிப்்ப்கடயில் 
அறிவுோர் 

மொோ்த்து

மொோந்்த�ானது / 
வாங்கியது (ஆம்/

இல்்கல) 

நன்்க� ்பகிரப்்பட்டது

(ஆம்/இல்்கல)

எ்தன் அடிப்்ப்கடயில் 
நன்்க� ஆ்கடந்்த 

்பங்குகைள்  
கைைக்கிடப்்பட்டது  

அதிகைார்த்தின் 
மொ்பயர் வழக்கின் சுருக்கைம் ேரிமொேய்வ்தற்கைான  நடவடிக்்ககை 

எடுக்கைப்்பட்டது 

வ.எண்.

ேமூகைப் 
மொ்பாறுப்புைர்வு 

திட்டம் (CSR 
projects) 

ேமூகைப் மொ்பாறுப்புைர்வு 
திட்டங்கைளால் ்பயன்கடந்்த 
ந்பர்கைளின் எண்ணிக்்ககை 

குழுக்கைளில் ்பயன்கடந்்த  
ஒதுக்கைப்்பட்ட / 

்பாதிக்கைப்்பட்ட ந்பர்கைளின் 
எண்ணிக்்ககை  (%)

பொகாள்்கக 9

வணிகங்கள் தங்கள் நுகர்சவொருடன் பொ�ொறுப்�ொன 
முலையில் ஈடு�ட சவண்டும் மற்றும் மதிப்ல� வழங்க 
சவண்டும்

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள் 

மொ�ா்த்்த விற்றுமு்தல் ே்தவீ்த�ாகை 

்தயாரிப்புடன் மொ்தாடர்பு்கடய சுற்றுச்சூழல் 
�ற்றும் ேமூகை அளவுருக்கைள்

்பாதுகைாப்்பான �ற்றும் மொ்பாறுப்்பான 
்பயன்்பாடு

�று சுழற்சி �ற்றும் /அல்லது 
்பாதுகைாப்்பான அகைற்றல்
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FY_____

நடப்பு நிதியாண்டு 

குறிப்புகைள் 

FY____

முந்்க்தய நிதியாண்டு

குறிப்புகைள்

ஆண்டில் 
மொ்பறப்்பட்டது 

ஆண்டு 
இறுதியில் 
தீர்�ானம் 

நிலு்கவயில் 
உள்ளது 

ஆண்டில் 
மொ்பறப்்பட்டது

ஆண்டு 
இறுதியில் 
தீர்�ானம் 

நிலு்கவயில் 
உள்ளது 

்தரவு ்தனியுரி்க� (Data 
privacy)

விளம்்பரம் (Advertising) 

இ்கைய்த ்பாதுகைாப்பு 
(Cyber security)

அவசிய சே்கவகை்கள  
வழங்கைல்  

கைட்டுப்்பாட்டுக்குற்ப்்பட்ட  
வர்்த்்தகை 

ந்கடமு்கறகைள் 
(Restrictive trade 

practices)

நியாய�ற்ற 
வர்்த்்தகை 

ந்கடமு்கறகைள் 
(Unfair trade practices)

�ற்ற்கவ

பின்வருவனவற்றில் நுகர்ரவார் புகார்களின் எண்ணிக்டக : இடையப் பாதுகாப்பு மற்றும் �ேவு �னியுரிடம ப�ாடர்பான அபாயங்கள் குறித்� ஒரு கட்டடமப்டப/பகாள்டகடய 
அந்� நிறுவனம் பகாண்டுள்ள�ா?(ஆம்/இல்டல) அவ்வாறு இருந்�ால், அக்பகாள்டகயின் இடைய�ள 
இடைப்டப வழங்கவும்.

விளம்பேம் மற்றும் அத்தியாவசிய ரெடவகடள வழங்குவது; இடைய பாதுகாப்பு மற்றும் வாடிக்டகயாளர்களின் 
�ேவு �னியுரிடம; எத்�டன முட்ற �யாரிப்புகடள திரும்பப்பபற்்றது; அபோ�ம் / ரெடவகளின் பாதுகாப்பு 
குறித்து ஒழுங்குமுட்ற அதிகாரிகள் எடுத்� நடவடிக்டக அல்லது நடந்து பகாண்டிருக்கும் எந்�பவாரு திருத்� 
நடவடிக்டககடளயும் குறிப்பிடவும்அந்� நிறுவனம் பகாண்டுள்ள�ா?(ஆம்/இல்டல) அவ்வாறு இருந்�ால், 
அக்பகாள்டகயின் இடைய�ள இடைப்டப வழங்கவும்.

3 5

6

பாதுகாப்பு சிக்கல்களின் காேைமாக �யாரிப்புகடள திரும்ப பபறும் நிகழ்வுகளின் விவேங்கள்:

4

எண் திரும்்ப மொ்பறுவதின் கைாரைம் 

சுய�ாகை திரும்்ப மொ்பறல்கைள்

கைட்டாயப்்படு்த்்தப்்பட்ட  திரும்்ப மொ்பறல்கைள்

தலைலம குறிகொட்டிகள்

நிறுவனத்தின் �யாரிப்புகள் மற்றும் 
ரெடவகள் குறித்� �கவல்கடள 
அணுகக்கூடிய வழிகளில் / 
�ளங்களில் (அவ்வாறு இருந்�ால், 
அக்பகாள்டகயின் இடைய�ள 
இடைப்டப வழங்கவும்)

�யாரிப்புகள் மற்றும்/அல்லது 
ரெடவகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 
பபாறுப்பான பயன்பாடு பற்றி 
நுகர்ரவாருக்கு ப�ரிவிக்கவும் 
மற்றும் விழிப்புைர்வு 
நடவடிக்டககள்:

அத்தியாவசிய ரெடவகள் 
பபறுவதில் உள்ள இடடயூறுகள் / 
இடடநிறுத்�ம் பற்றிய அபாயத்ட� 
நுகர்ரவாருக்கு ப�ரிவிப்பதின் 
வழிமுட்றகள்.  

கட்டாயமாக கடடபிடிக்க ரவண்டிய 
உள்ளூர் ெட்டங்களின்படி, 
�யாரிப்பு குறித்� �கவல்கடள 
நிறுவனம் காண்பிக்கி்ற�ா? (ஆம்/
இல்டல,பபாருந்�ாது). ஆம் 
என்்றால், விவேங்கடள சுருக்கமாக 
வழங்கவும். இந்நிறுவனம், 
�யாரிப்புகள்/ரெடவகள் பற்றிய 
நுகர்ரவார் திருப்தி ப�ாடர்பான 
கைக்பகடுப்டப, நிறுவனத்தின் 
பெயல்பாட்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்� 
இடங்களில் அல்லது ஒட்டுபமாத்� 
நிறுவன நடவடிக்டகளில் ஈடுபடும் 
இடங்களில் ரமற்பகாண்ட�ா? (ஆம்/
இல்டல)

�ேவு மீ்றல்கள் ப�ாடர்பான பின்வரும் �கவல்கடள வழங்கவும்:

• �ேவு மீ்றல்களின் நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்டக- �ாக்கத்துடன் 
குறிப்பிடவும் 

• �னிப்பட்ட வாடிக்டகயாளர்களின் �கவல்கடள உள்ளடக்கிய �ேவு 
மீ்றல்களின் ெ�வீ�ம் 
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ெணிகப் பொபாறுப்பு 
மற்றும் நீடித்்த 
நி்கையான அறிக்்கக 
படிெதிற்கான 
ெழிகாட்டிக் குறிப்பு:

பொ�ொது வழிகொட்டல் 

1. அறிக்டகயிடல் பெயல்வடிவத்தின் இடட –பெயலாக்கம்- GRI, SASB, TCBD ஒருங்கிடைந்� அறிக்டகயிடல் 
ரபான்்ற ெர்வர�ெ அளவில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட அறிக்டகயிடல் கட்டடமப்பின் அடிப்படடயில் நிடலத்�ன்டம 
அறிக்டககடள (வருடாந்திே அறிக்டகயின் ஒரு பகுதியாக) �யாரித்து பவளிப்படுத்தும் பட்டியலிடப்பட்ட 
நிறுவனங்கள், அத்�டகய கட்டடமப்பின் கீழ் பெய்யப்பட்ட பவளிப்பாடுகடள BRSR இன் கீழ் ரகாேப்பட்ட 
பவளிப்பாடுகளுடன் குறுக்கு-ரமற்ரகாள் காட்டலாம். ரமலும், அறிக்டகப் படிவத்தில் உள்ள �ேவானது ஏற்கனரவ 
வருடாந்திே அறிக்டகயில் பவளியிடப்பட்டிருந்�ால், பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம் ஒரு இடட ரமற்ரகாள் வழங்கலாம். 
எனரவ, ஒரு நிறுவனம் வருடாந்திே அறிக்டகயில் ஒரே �கவடல இேண்டு முட்ற பவளியிட ரவண்டியதில்டல. 
இருந்�ரபாதிலும், வருடாந்திே அறிக்டகயின் பக்க எண்டை அவசியம் குறிப்பிட ரவண்டும் அல்லது BRSR 
படிவத்தின் கீழ் ரகாேப்பட்ட �கவல் ெர்வர�ெ அளவில் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட �கவல் பெயல் வடிவத்தின் 
அடிப்படடயில் �யாரிக்கப்பட்ட நீடித்� நிடலத்� அறிக்டகயின் ஒரு பகுதியாக பவளியிடப்பட்ட �கவல்.

2. அறிக்டகயிடல் எல்டலயில் நிடலத்�ன்டம – அறிக்டகயிடல் எல்டலடய பவளிப்படுத்� BRSR முயல்கி்றது, 
அ�ாவது அறிக்டகயிடல், அந்நிறுவனத்துக்கு �னியாக அல்லது ஒருங்கிடைந்� அடிப்படடயில் பெய்யப்படுகி்ற�ா 
(குறிப்பு : ரகள்வி 13 , பிரிவு ஏ). பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள், அறிக்டக முழுவதும் எல்டல நிடலத்�ன்டமடய 
பின்பற்றுவட� உறுதி பெய்ய ரவண்டும்.

3. பபாருத்�ப்பாடு - BRSR இன் கீழ் ரகாேப்பட்ட சில பவளிப்பாடுகள் சில ப�ாழில்களுக்கு பபாருந்�ாது என்று 
ரெடவத் துட்ற கூறுகி்றது. இதுரபான்்ற ெந்�ர்ப்பங்களில், அர� காேைங்களுக்கு அத்�டகய பவளிப்பாடு 
பபாருந்�ாது என்று நிறுவனம் கூ்றலாம்

4. அறிக்டகயிடல் காலம்” என்்ற பொல் BRSR �யாரிக்கப்படும் நிதி ஆண்டடக் குறிக்கி்றது.

5. பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம் ப�ளிவான, முழுடமயான மற்றும் சுருக்கமான பதில்கடள வழங்க முயற்சிக்க 
ரவண்டும். ப�ாடர்புடடய ஆவைத்திற்கான வடலத்�ள இடைப்புகள் கிடடத்�ால் வழங்கப்படலாம்.

6. படிவத்தில் ரகாேப்பட்ட புகார் �கவல்கள் “குறிப்புகள்” என்்ற பத்தியில் உள்ளன. அங்கு நிறுவனங்கள் நிலுடவயில் 
உள்ள (ஏர�னும் இருந்�ால்) புகார்களுக்கான காேைங்கடள விளக்கலாம்  அல்லது ர�டவப்படும் இடங்களில் 
புகார்களின் �ன்டம குறித்து ஒரு சுருக்கமான விளக்கத்ட� அளிக்க முடியும்.

7. பாலினம் ப�ாடர்பான பவளிப்பாடுகள் ெம்மந்�மாக இந்� படிவம் ஆண் மற்றும் பபண் என்பட�க் குறிப்பிடுகி்றது, 
இருப்பினும் அந்� நிறுவனம் பாலினத்ட� பவளிப்படுத்�ா� அல்லது ரவறு எந்� பாலினத்ட�ச் ரெர்ந்�வர்கடளயும் 
பணியமர்த்தியிருந்�ால்,அத்�டகய பவளிப்பாடுகளுக்கு “பி்ற” என்்ற �னிப்பத்தி  ரெர்க்கப்படலாம்.

8. “பகாள்டககள்” என்்ற பொல் பபாறுப்பு வாய்ந்� வணிக நடத்ட�க்கான ர�சிய வழிகாட்டு�ல்களில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 1 மு�ல் 9 வடேயிலான பகாள்டககடள குறிக்கி்றது (பின் வரும் இடைப்பில் கிடடக்கி்றது: 
https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/NationalGuildeline_15032019.pdf). 

படிவத்தின் கீழ் ரகாேப்பட்ட பவளிப்படுத்�ல்களுக்கு ரமலதிகமாக, அந்� நிறுவனம் ரவறு எந்� நீடித்� 
நிடலத்�ன்டம ப�ாடர்பான �கவல்கடள பபாருத்�மான இடங்களில் பவளியிடக்கூடும்

குறிப்பு: பபாறுப்புள்ள வணிக நடத்ட�க்கான ர�சிய வழிகாட்டு�ல்கள் (NGRBCs). GRI நிடலத்�ன்டம 
அறிக்டகயிடல் �ேநிடலகள் மற்றும் அேொங்கத்�ால் வழங்கப்பட்ட பல்ரவறு ெட்டங்களின்அடிப்படடயில் இந்� 
வழிகாட்டு�ல் குறிப்பு �யாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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பிரிவு A:
பொ�ொது பொவளிப்�ொடு 

சகை. 
எண் புல்த்தின் மொ்பயர் வழிமு்கற/வழிகைாட்டு்தல்

14
வணிகை 
நடவடிக்்ககையின் 
விவரங்கைள்

வணிகை நடவடிக்்ககைகைளின் விவரங்கைள் MCA 
ஆல் ்பரிந்து்கரக்கைப்்பட்ட ்படிவம் MGT-7 இல்   
மொகைாடுக்கைப்்பட்டுள்ள்கவயாகும். 

15

நிறுவன்த்்தால் 
விற்கைப்்படும் 
்தயாரிப்புகைள்/
வழங்கைப்்படும் 
சே்கவகைள்

1) அந்்த நிறுவன்த்தின் மு்தன்்க� ்தயாரிப்புகைள் அல்லது 
சே்கவகை்கள அ்தாவது அந்்த நிறுவனம் ்பட்டியலிட்ட மொ�ா்த்்த 
வருவாயில் 90% வருவாய் அளிக்கைக்கூடிய (இறங்கு வரி்கேயில்) 
்தயாரிப்புகைள். அப்மொ்பாருட்கைள் / சே்கவகைளுக்கைான மொ�ா்த்்த 
வருவாயில், ்தனிப்்பட்ட ்பங்கைளிப்பி்கனயும் மொவளிப்்படு்த்்தலாம்.

2) ச்தசிய மொ்தாழில்து்கற வ்ககைப்்பாடு (NIC) குறியீடுகைள் பின்வரும் 
இ்கைப்பில் கி்கடக்கின்றன:

http://mospi.nic.in/classification/national-industrial-classification/
alphabetic-index-5digit.
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ஊழியர்கைள் �ற்றும் 
மொ்தாழிலாளர்கைளின் 
விவரங்கைள்

1. அந்்த நிறுவனம் மொ�ா்த்்த மொ்தாழிலாளர்கைள் �ற்றும் 
்பணியாளர்கைள் எண்ணிக்்ககை மொ்தாடர்பு்கடய வி்பரங்கை்கள 
்பாலினம் (ஆண்/மொ்பண்) �ற்றும் நிரந்்தர/நிரந்்தர�ல்லா்த என 
பிரி்த்து மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்

2. “ஊழியர்”என்ற மொோல் மொ்தாழில்து்கற உறவுகைள் ேட்டம் 2020 இன் 
பிரிவு 2 (l) இன் கீழ்கைண்டவாறு  வ்கரயறுக்கிறது, “எந்்தமொவாரு 
ந்பரும் (்பயிற்சியாளர் ேட்டம் 1961 இன் கீழ் ஈடு்பட்டுள்ள 
்பயிற்சியாள்கர்த் ்தவிர), எந்்தமொவாரு நிறுவன்த்திலும்,  
ஊதிய்த்துக்கைாகை  சவ்கல மொேய்கிற,  திற்க�யான, ்பாதி 
திற்க�யுள்ள அல்லது திற்க�யற்ற, உடலு்கழப்்பாளர்கைள், 
இயக்கு்பவர்கைள், ச�ற்்பார்்கவ, ச�லாண்்க�, நிர்வாகை,  
மொ்தாழில்நுட்்ப அல்லது எழு்த்்தர் ்பணிகைளுக்கைாகை  ஒப்்பந்்த  
அல்லது மொவகு�திக்கைாகை, சவ்கலக்கைான விதிமு்கறகைள் 
மொவளிப்்ப்கடயாகைசவா அல்லது �்கறமுகை�ாகைசவா இருக்கைலாம், 
ச�லும் அரோங்கை்த்்தால் ்பணியாளராகை அறிவிக்கைப்்பட்ட ஒரு 
ந்பராகை, ஆனால் இந்திய  ஆயு்தப்்ப்கடகைளில் உறுப்பினராகை 
அல்லா்த, ந்பராகை இருக்கைலாம். ்பார்்கவ: http://egazette.nic.in/
WriteReadData/2020/222118.pdf
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3. “்பணியாளர் ”என்ற மொோல் மொ்தாழில் உறவுகைள் மொ்தாடர்பு்கடய 
குறியீடு, 2020 பிரிவு 2 (zr) இன் கீழ் வ்கரயறுக்கைப்்படுகிறது, 
இ்தன் மொ்பாருள் எந்்தமொவாரு ந்பரும் (1961 ஆம் ஆண்டு மொ்தாழில் 
்பழகுநர் ்பயிற்சி மொ்பறு்பவர்  ேட்டம், பிரிவு 2  உட்கூறு (aa) இன் 
கீழ் வ்கரயறுக்கைப்்பட்ட ஒரு ்பழகுநர் ்தவிர), எந்்தமொவாரு 
மொ்தாழில் நிறுவன்த்திலும் ்பணிய�ர்்த்்தப்்பட்ட உடலு்கழப்பு 
மொேய்யக்கூடிய, திற்க�யற்ற, திற்க�யான, மொ்தாழில்நுட்்ப, 
மொேயலாக்கை, எழு்த்்தர் அல்லது ச�ற்்பார்்கவ ்பணிகை்கள  
ஒப்்பந்்த்த்திசலா அல்லது  ஊதிய்த்துடசனா, சவ்கலவாய்ப்பு 
விதிமு்கறகைள் அடிப்்ப்கடயில்   மொவளிப்்ப்கடயாகைசவா அல்லது 
�்கறமுகை�ாகைசவா ்பணிய�ர்்த்்தப்்பட்ட �ற்றும் ்பணியாற்றும் 
்ப்த்திரிக்்ககையாளர்கைள் �ற்றும் ்ப்த்திரிக்்ககை்த் மொ்தாழிலாளர்கைள் 
(்பணி நி்பந்்த்கனகைள் �ற்றும் இ்தர பிரிவுகைள் ) ேட்டம், 1955 பிரிவு 
2 உட்கூறு (f) வ்கரய்கறப்்படி ்பணியாற்றும்   ்ப்த்திரிக்்ககையாளார் 
உட்்பட  இருந்்தாலும், �ற்றும் விற்்ப்கன ச�ம்்பாட்டு 
மொ்தாழிலாளர்கைளுக்கு விற்்ப்கன ச�ம்்பாட்டு மொ்தாழிலாளர்கைள் 
(சே்கவ நி்பந்்த்கனகைள்) ேட்டம், 1976, பிரிவு 2 உட்கூறு (d ) 
வ்கரயறு்த்துள்ள்படி, �ற்றும் இந்்த குறியீட்டின் கீழ்   ஏ்தாவது 
மொேயல்மு்கற ஆ்கை குறிப்பிடப்்பட்ட கைாரைங்கைளுக்கைாகை, 
அந்்த ந்பர் ்பணி நீக்கைம் மொேய்யப்்பட்டிரு்த்்தல்,விடுவிக்கைப்்பட்டிரு
ந்்தால்   அல்லது ஆட்கு்கறப்பு மொேய்யப்்பட்டிருந்்தால்  அல்லது 
சவறுவ்ககையில் நீக்கைப்்பட்டிருந்்தால் அல்லது அந்்த ேர்ச்்கே, 
அவரு்கடய நீக்கைம், மொவளிசயற்றம் அல்லது ஆட்கு்கறப்பு 
ச்பான்றவற்றால் உருவான ேர்ச்்கேயாகை கைரு்தப்்படும். அ்த்்த்ககைய 
ேர்ச்்கேயில் கீசழ குறிக்கைப்்பட்டவற்றில் மொ்தாடர்பு்கடயவர்கைள் 
இவற்றுள் அடங்கை�ாட்டார்கைள்.

(i) (வி�ானப்்ப்கட ேட்டம்,1950(1950 இல் 45)  அல்லது இராணுவச் 
ேட்டம்,1950 (1950 இல் 46), அல்லது கைடற்்ப்கட ேட்டம், 1957(1957 இல்62) 
இன் கீழ் மொ்தாடர்பு்கடய ந்பர்: அல்லது 

 

(ii) கைாவல் சே்கவயில் ்பணியாற்று்பவர் அல்லது  அலுவலர்  
அல்லது சி்கறச்ோ்கலயின் பிற மொ்தாழிலாளியாகை 
்பணிய�ர்்த்்தப்்பட்டவர்; அல்லது  

(iii) யார் ச�லாண்்க� அல்லது நிர்வாவகை்த்திறனில் 
்பணிய�ார்்த்்தப்்பட்டவர்கைள்; அல்லது 

(iv) ஒரு �ா்த்த்திற்கு ்பதிமொனட்டாயிரம் ரூ்பாய்க்கு ச�ல் ஊதியம் 
மொ்பறும் ச�ற்்பார்்கவ திறன் மொ்பற்றுள்ள  ்பணிய�ர்்த்்தப்்பட்டவர் 
அல்லது அவவப்ச்பாது �்த்திய அரோல் அறிவிக்கைப்்படும் 
மொ்தா்ககை மொ்பறு்பவர்                     ்பார்்கவ:http://egazette.nic.in/
WriteReadData/2020/222118.pdf



7 4 7 5

இணைப்பு   2
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4. “நிரந்்தர மொ்தாழிலாளர்” அல்லது “நிரந்்தர ்பணியாளர்” 
என்ற மொோல் ஒரு மொ்தாழிலாளர் அல்லது ்பணியாள்கரக் 
குறிக்கிறது, ஒரு நிச்ேய�ற்ற கைால்த்திற்கு முழு சநர அல்லது 
்பகுதி சநர சவ்கலக்கு ்பணிய�ர்்த்்தப்்பட்ட்க்தக் குறிக்கிறது.  
“நிரந்்தர மொ்தாழிலாளர் ்தவிர, அல்லது “நிரந்்தர ்பணியாளர் 
்தவிர” என்ற மொோல் குறிப்பிட்ட ஒரு கைாலக்மொகைடு முடிவ்கடயும் 
ச்பாது அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ்பணி்கய முடி்த்்தவுடன் 
முடிவ்கடயும் ஒரு குறிப்பிட்ட கைால்த்திற்கு சவ்கல மொேய்யும் 
மொ்தாழிலாளர்கைள் அல்லது ்பணியாளர்கை்கள குறிக்கிறது 
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கி்கன முடி்த்்தல் அல்லது ஒரு 
திட்ட்த்தின் இறுதி நிகைழ்வு அல்லது �ாற்றப்்பட்ட மொ்தாழிலாளி்கய 
திரும்பிக்மொகைாண்டு வரு்தல்.  “நிரந்்தரமில்லா்த மொ்தாழிலாளர்கைள் 
அல்லது  ்பணியாளர்கைள் ்தவிர”, நிறுவன்த்்தால் சநரி்கடயாகைசவா 
அல்லது மூன்றாம் ்தரப்பு ஒப்்பந்்தக்கைாரர்கைள் மூலச�ா சநரடியாகை 
்பணியர்்த்்தப்்படுவர்.

5. �ாற்று்த்திறனாளிகைள் உரி்க�கைள் ேட்டம், 2016 இல் உள்ள 
“கு்கற்பாடுகைள் உள்ளவர்கைள்”என்ற வ்கரய்கறயின் 
அடிப்்ப்கடயில் �ாற்று்த்திறனாளி மொ்தாழிலாளர்கைள்/ 
்பணியாளர்கை்கள அ்கடயலாம் கைாைப்்படலாம்.   

6. அறிக்்ககையிடல் கைால்த்தின் முடிவில் நிறுவனம் விவரங்கை்கள 
வழங்கை சவண்டும்; எவவாறாயினும், அறிக்்ககையிடல் கைால்த்தின் 
மொ்தாடக்கை்த்திலிருந்து இறுதி வ்கர மொ்தாழிலாளர்கைள்/
்பணியாளர்கைளின் எண்ணிக்்ககையில் ஏச்தனும் குறிப்பிட்த்்தக்கை 
�ாற்றம் ஏற்்பட்டால், அ்தற்கைான கைாரைங்கைள்  சுட்டிகைாட்டப்்பட 
சவண்டும்.
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்பங்சகைற்பு/
உள்ளடக்கைம் /
மொ்பண்கைள் 
பிரதிநிதி்த்துவம்/
( �ாற்று 
திறனாளிகைள் உட்்பட)

1. நிறுவனங்கைள் ேட்டம் 2013 இன் பிரிவு 2 (10) இன் கீழ் 
வ்கரயறுக்கைப்்பட்ட இயக்குனர்கைள் வாரியம்  அல்லது 
வாரியம்,  என்்பது ஒரு நிறுவனம் மொ்தாடர்்பாகை, நிறுவன்த்தின் 
இயக்குனர்கைளின் கூட்டு அ்க�ப்பு என்று மொ்பாருள்.  

2. ஒரு நிறுவனம் மொ்தாடர்்பாகை நிறுவனங்கைள் ேட்டம் 2013 இன் 
பிரிவு 2 (51) இன் கீழ் வ்கரயறுக்கைப்்பட்ட முக்கிய ச�லாண்்க� 
்பணியாளர்கைள், என்்பது -

(i) மு்தன்்க� மொேயல் அலுவலர் அல்லது நிர்வாகை இயக்குனர் 
அல்லது ச�லாளர்;  

(ii) நிறுவன்த்தின் மொேயலாளர்;

(iii) முழு சநர இயக்குனர்; 

(iv) மு்தன்்க� நிதி அதிகைாரி; �ற்றும் 

(v) ்பரிந்து்கரக்கைப்்பட்ட பிற அதிகைாரி ்பார்க்கைவும்:http://ebook.
mca.gov.in/default.aspx
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நிரந்்தர 
ஊழியர்கைள் �ற்றும் 
மொ்தாழிலாளர்கைளுக்கைான 
விலகைல் விகி்தம் (turnover 
rate)

1. இந்்தப் ்த்கலப்பின் கீழ், குறிப்பிட்ட பிரிவுகைளுக்கைான 
ஊழியர்கைள் �ற்றும் மொ்தாழிலாளர் விலகைல் விகி்தங்கை்கள 
நிறுவனம்  மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்

2. பின்வரும் சூ்த்திர்த்தின் அடிப்்ப்கடயில், ஒரு குறிப்பிட்ட 
பிரிவில் ஒரு நிதியாண்டுக்கைான விலகைல் விகி்த்த்்க்த 
அந்நிறுவனம் கைைக்கிடலாம்: 

(குறிப்பிட்ட நிதியாண்டில் நிறுவன்த்திலிருந்து ்பணி்கய விட்டு 
விலக்கியவர்கைளின் எண்ணிக்்ககை FY*100) / குறிப்பிட்ட பிரிவில் 
்பணியாற்றும் ந்பர்கைளின் ேராேரி எண்ணிக்்ககை

3. ஒரு பிரிவில் நியமிக்கைப்்பட்ட ந்பர்கைளின் ேராேரி எண் இப்்படி 
கைைக்கிடப்்படுகிறது (இந்்த பிரிவில் நிதி ஆண்டின் துவக்கை்த்தில் 
நியமிக்கைப்்பட்ட ந்பர்கைள் + இந்்த பிரிவில் நிதி ஆண்டின் 
இறுதியில்  நியமிக்கைப்்பட்ட ந்பர்கைள்)/2

ச�லும், அந்்த நிறுவன்த்திலிருந்து  சவ்கல்கய விட்டு 
மொவளிசயறு்பவர்கைளில்,  ்தானாகை முன்வந்து சவ்கல்கய 
விடு்பவர்கைள்  அல்லது ்பணிநீக்கைம் கைாரை�ாகை, ்பணிமுடிப்பு, 
்பணி  ஓய்வு அல்லது சே்கவயில் இறப்பு கைாரை�ாைவர்கைளும் 
அடங்குவர் .
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்கவ்த்திருக்கும் 
(holding) நிறுவனம்  / 
து்கை நிறுவனம்/ 
மொ்தாடர்பு்கடய 
(associate) 
நிறுவனங்கைள் / 
கூட்டு முயற்சிகைளில் 
ஈடு்பட்டுள்ள 
நிறுவனம் 

1. நிறுவனங்கைள் ேட்டம் 2013 இன் பிரிவு 2(10) இன் கீழ் 
வ்கரயறுக்கை்பட்டுள்ள்படி,” அசோசியட் கைம்மொ்பனி” என்்பது 
�ற்மொறாரு நிறுவன்த்துடன் மொ்தாடர்பு்கடயது, அ்தாவது அந்்த 
நிறுவனம் மொ்தாடர்பு்கடய �ற்ற நிறுவனம் மீது  குறிப்பிட்த்்தக்கை  
மொேல்வாக்்ககை மொேலு்த்்த முடியும், ஆனால் அவவாறு 
மொேல்வாக்க் மொேலு்த்்த்ப்்படும் நிருவனம் அந்்த நிறுவன்த்தின் 
து்கை நிறுவன�ாகை இருக்கைக்கூடாது, ஆனால் இதில்  கூட்டு 
நிறுவன�ாகை இருக்கைலாம்.

a) “குறிப்பிட்த்்தக்கை மொேல்வாக்கு” என்ற மொோற்மொறாடர் மொ�ா்த்்த 
வாக்கைளிக்கும் ேக்தியில் கு்கறந்்தது இரு்பது ே்தவீ்த்த்்க்த 
மொகைாண்டு இருப்்பது, அல்லது ஒரு ஒப்்பந்்த்த்தின் கீழ் வணிகை 
முடிவுகைளில் கைட்டுப்்பாடு மொேய்்தல்  அல்லது ்பங்சகைற்றல் என்ற 
மொ்பாரு்கள ்தரும்.

b) “கூட்டு முயற்சி” என்ற மொோற்மொறாடர்  கூட்டு ஏற்்பாடாகும். இந்்த 
ஏற்்பாட்்கட கூட்டாகை கைட்டுப்்படு்த்தும் ்தரப்பினர்கைள் நிகைர மொ�ா்த்்த 
மொோ்த்துக்கை்கள கைட்டுப்்படு்த்தும்  உரி்க�கை்களயும் கூட்டாகை 
மொகைாண்டுள்ளன என்ற மொ்பாரு்கள ்தரும்

2. நிறுவனங்கைள் ேட்டம் 2013 இன் பிரிவு 2 (46) இன் கீழ் 
வ்கரயறுக்கை்பட்டுள்ள்படி நிறுவன்த்்க்த ்கவ்த்திரு்த்்தல் என்்பது, 
ஒன்று அல்லது அ்தற்கு ச�ற்்பட்ட பிற நிறுவனங்கைளுடன் 
அ்தன் மொ்தாடர்்பானது, அ்தாவது அ்த்்த்ககைய நிறுவனங்கைள் அந்்த 
நிருவன்த்தின் து்கை நிறுவனங்கைளாகை கைரு்தப்்படும்; 

விளக்கைம்-இந்்தப் பிரிவின் சநாக்கைங்கைளுக்கைாகை “நிறுவனம்” 
என்்பது ஏ்தாவது ஒரு மொ்பருநிறுவன்த்்க்த உள்ளடக்கியது.



7 6 7 7

இணைப்பு   2

சகை. 
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்கவ்த்திருக்கும் 
(holding) நிறுவனம்  / 
து்கை நிறுவனம்/ 
மொ்தாடர்பு்கடய 
(associate) 
நிறுவனங்கைள் / 
கூட்டு முயற்சிகைளில் 
ஈடு்பட்டுள்ள 
நிறுவனம் 

நிறுவனங்கைள் ேட்டம் 2013 இன் பிரிவு 2(87) இன் கீழ் 
வ்கரயறுக்கை்பட்டுள்ள்படி து்கை நிறுவனம் என்்பதின் மொ்பாருள், 
சவறு நிறுவன்த்துடன் (அ்தாவது ச�ால்டிங் நிறுவனம் என்று 
மொ்பாருள்) அ்தன் மொ்தாடர்்பானது, அ்தாவது ஒரு நிறுவன்த்தின் 
்கவ்த்திருக்கும் நிறுவனம் (holding company) அ்தன்.   

i)  இயக்குனர்கைள் வாரிய்த்தின் அ்க�ப்்க்ப கைட்டுப்்படு்த்துகிறது; 
அல்லது   

ii)  அது மொோந்்த�ாகைசவா அல்லது ஒன்று அல்லது அ்தற்கு 
ஒன்றுக்கும் ச�ற்்பட்ட து்கை நிறுவனங்கைளுடன் இ்கைந்து 
மொ�ா்த்்த வாக்கைளிக்கும் ேக்தியின் ்பாதிக்கும் ச�லான ்பகுதி்கய 
மொேயல்்படு்த்துகிறது அல்லது கைட்டுப்்படு்த்துகிறது 

விளக்கைம்-இந்்தப் பிரிவின் சநாக்கைங்கைளுக்கைாகை,- 

(a)து்கைப்பிரிவு (i) அல்லது து்கைப்பிரிவு(ii) இல் 
குறிப்பிடப்்பட்டுள்ள கைட்டுப்்பாடு ்கவ்த்திருக்கும் நிறுவன்த்தின் 
�ற்மொறாரு து்கை நிறுவன�ாகை இருந்்தாலும் கூட, 
ஒரு நிறுவனம் ்கவ்த்திருக்கும் நிறுவன்த்தின் து்கை 
நிறுவன�ாகைக் கைரு்தப்்படும்; 

(b)ஒரு நிறுவன்த்தின் இயக்குனர்கைள் குழுவின் அ்க�ப்பு 
�ற்மொறாரு நிறுவன்த்்தால் கைட்டு்படு்த்்தப்்படும் என்று 
கைரு்தப்்பட்டால், அந்்த நிறுவனம் அ்தன் விருப்்பப்்படி சில 
அதிகைார்த்்க்தப் ்பயன்்படு்த்துவ்தன் மூலம் அ்கன்த்து அல்லது 
மொ்பரும்்பான்்க�யான இயக்குனர்கை்கள நியமிக்கைசவா நீக்கைசவா 
முடியும்;  

(c)  “நிறுவனம்” என்ற மொவளிப்்பாடு எந்்த ஒரு நிறுவன்த்தின் 
அ்க�ப்பி்கனயும் உள்ளடக்குகிறது. 

(d)்கவ்த்திருக்கும் (holding company) நிறுவன்த்துடன் மொ்தாடர்பு்கடய 
“layer” என்ற மொோல், அ்தன் து்கை நிறுவனம்  அல்லது து்கை 
நிறுவனங்கைள் என்று அர்்த்்த�ாகும். ்பார்்கவ:http://ebook.mca.gov.
in/default.aspx 
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நிறுவன்த்தின் 
மொ்பாருள் 
மொ்பாறுப்்பான 
வணிகை நட்த்்க்த 
�ற்றும் நீடி்த்்த 
நி்கல்த்்தன்்க� 
சிக்கைல்கைளின் 
கைண்சைாட்டம்

1.  மொ்பாறுப்புள்ள வணிகை நட்த்்க்த குறி்த்்த ச்தசிய 
வழிகைாட்டு்தல்கைளின் ்படி நி்கல்த்்தன்்க� என்்பது வணிகை்த்தின் 
ேமூகை, சுற்றுச்சூழல் �ற்றும் மொ்பருளா்தார ்தாக்கைங்கை்கள 
ே�நி்கலப்்படு்த்துவ்தன் மூலம் அ்கடயப்்பட்ட வி்களவு 
என வ்கரயறுக்கைப்்படுகிறது.இச்மொேயல் மு்கற மூன்று 
கூறுகைளில் எந்்த ே�ரேமும்  மொேய்யா�ல் வணிகை இலக்குகைள் 
மொ்தாடரப்்படுவ்க்த உறுதி மொேய்யும்.   

2.  இந்்தப் பிரிவின் கீழ் சுற்றுச்சூழல் �ற்றும் ேமூகை விஷயங்கைள் 
மொ்தாடர்்பான மொ்பாருள்கைள்,  மொ்பாறுப்்பான வணிகை நட்த்்க்த �ற்றும் 
நி்கல்த்்தன்்க� மொ்தாடர்்பான விஷயங்கைள்  அ்தன் வணிகை்த்திற்கு 
ஆ்ப்த்து அல்லது வாய்ப்்க்ப முன்்கவக்கிற்தா என்்ப்க்த, 
பின்வருவனவற்்கறயும் சேர்்த்து அந்நிறுவனம் மொவளிப்்படு்த்்த 
சவண்டும்:

ஆ்ப்த்து/ வாய்ப்்க்ப சூழல் அல்லது ேமூகை�ாகை வ்ககைப்்படு்த்தி அ்தன் 
விளக்கை்த்்க்த வழங்கைவும். உ்தாரை�ாகை, கைாலநி்கல �ாற்ற்த்்தால் 
ஏற்்படும் ஆ்ப்த்து, மொேயல்்பாடுகைள், ்பணியாளர்கைள் உடல்நலம், 
்தயாரிப்புகைள் அல்லது சே்கவகைளுக்கைான ச்த்கவ ச்பான்றவற்்கற 
உள்ளடக்கும். கைாலநி்கல �ாற்ற வாய்ப்புகைளில் மொேலவு கு்கற்த்்தல் 
என்்பது வள மொேயல்திறன், புதிய ்தயாரிப்புகைள் �ற்றும் சே்கவகைளின் 
வளர்ச்சி, புதிய ேந்்க்தகைளுக்கைான அணுகைல் ச்பான்ற்கவ அடங்கும்.    

ஆ்ப்த்்க்த அ்கடயாளம் கைாண்்ப்தற்கைான ்பகு்த்்தய்வு கைாரைங்கைள், இதில் 
இவற்றினால் ஏற்்படும் மொ்தாடர்பு்கடய ஆ்ப்த்து அல்லது வாய்ப்புகைள் 
இருக்கைலாம்.

அ்கடயாளம் கைாைப்்பட்ட அ்பாயங்கைள் இருந்்தால், ஆ்ப்த்்க்த ்தணிக்கை 
அல்லது �ாற்றுவ்தற்கைான அணுகுமு்கற்கய ்ககையாள சவண்டும்.  

நிறுவன்த்தின் நிதி ேம்்பந்்தப்்பட்ட  ோ்தகை, ்பா்தகை  �ற்றும் எதிர்�்கறயான 
்தாக்கை்க்தக் குறிக்கைவும். இது ேம்்பந்்த�ாகை நிறுவனம் ்தர�ான  
மொவளிப்்படு்த்்தல்கை்கள மொேய்யும். ச�லும், எந்்தமொவாரு அளவிடக்கூடிய  
்தகைவல்கை்களயும் சேர்க்கைக்கூடாது. இருப்பினும், முந்்க்தய 
ஆண்டுகைளிலுள்ள  ்தாக்கை்த்்க்த அளவிடக்கூடிய  ்தகைவல் வடிவ்த்தில் 
மொவளிப்்படு்த்்தலாம். ்தயாரிப்புகைள் �ற்றும் சே்கவகைள்/மூல்தனம் அல்லது 
மொேயல்்பாட்டு மொேலவுகைள்/மு்தலீட்டு வாய்ப்புகைள் ச்பான்ற அளவுருக்கைள் 
மீ்தான ்தாக்கை்த்்க்த நிறுவனம் கைரு்த்தில் மொகைாள்ளலாம்.
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பிரிவு B:
சமைொண்லம மற்றும் பொேயல்முலை பொவளிப்�டுத்தல்கள்  

சகை. 
எண். து்கறயின் மொ்பயர் வழிமு்கற/வழிகைாட்டு்தல்

5, 6

நிறுவன்த்்தால் 
மொேயல் 
திறனுடன் 
நிர்ையிக்கைப்்பட்ட 
குறிப்பிட்ட 
மொ்பாறுப்புகைள், 
குறிக்சகைாள்கைள் 
�ற்றும் 
இலக்குகைள்: 
ஏச்தனும் 
இருந்்தால்

1.  இந்்த்த் து்கறயின் கீழ், எந்்தமொவாரு மொகைாள்்ககைகைளுக்கும் எதிராகை 
ஏச்தனும் குறிப்பிட்ட மொ்பாறுப்புகைள், குறிக்சகைாள் அல்லது இலக்கு 
இருந்்தால் அந்்த நிறுவனம் மொவளிப்்படு்த்்தக்கூடும்.            அ்த்்த்ககைய 
மொவளிப்்பாடுகைள் பின்வருவனவற்்கற உள்ளடக்கியிருக்கைலாம்.  

• குறிக்சகைாள்கைள் �ற்றும் இலக்குகைளுக்கைான அடிப்்ப்கட 
�ற்றும் சூழல் 

• து்கை நிறுவனங்கைள்/ கூட்டாளிகைள்/ கூட்டு நிறுவனங்கைள்/
�திப்பு ேங்கிலி கூட்டாளர்கைள் ச்பான்ற நிறுவனங்கைள்  

• அளவு அல்லது ்தர அளவுகைளில் எதிர்்பார்க்கைப்்படும் முடிவு 
அல்லது வி்களவு 

• ஒவமொவாரு குறிக்சகைா்களயும் இலக்்ககையும் அ்கடவ்தற்கு 
எதிர்்பார்க்கைப்்படும் கைாலஅளவு

குறிக்சகைாள்கைள் �ற்றும் இலக்குகைள் (ேட்ட்த்தின் அடிப்்ப்கடயில்) 
கைட்டாய�ா அல்லது ்தன்னிச்்கேயான்தா. அ்கவ கைட்டாய�ாகை 
இருந்்தால், அந்்த நிறுவனம் மொ்தாடர்பு்கடய ேட்ட்த்்க்த ்பட்டியலிட 
சவண்டும்.

2.  ஒவமொவாரு குறிக்சகைாள் அல்லது இலக்குக்கு எதிராகை 
அ்கடயப்்பட்ட மொேயல்திற்கன அந்்த நிறுவனம் குறிப்பிட 
சவண்டும் கைாலக்மொகைடுவிற்குள் குறிக்சகைாள்கைளில் ஏற்்படும் 
ஏச்தனும் �ாற்றம், குறிக்சகைாளில் ஓரளவு முடிக்கைப்்பட்ட நி்கல 
அல்லது குறிக்சகைா்கள அ்கடவதில் ்தா�்தம் ஆகியவற்றுடன் 
குறிக்சகைாள்கைளில் ஏச்தனும் �ாற்றங்கைள் இருந்்தால் குறிப்்பாகை 
சுட்டிகைாட்டப்்பட சவண்டும், �ற்றும் ோ்த்திய�ான இடங்கைளில், உரிய 
கைாரைங்கைளுடன் குறிப்பிடப்்பட சவண்டும்.

3.  இந்்த மொவளிப்்படு்த்்தலுக்கைாகை நிறுவனம் கைண்டிப்்பாகை 
அட்டவ்கைப் ்படிவ்த்்க்த கை்கடபிடிக்கை சவண்டிய அவசியமில்்கல. 
ஒவமொவாரு மொகைாள்்ககைகைளுக்கைான சிக்கைல்கைளும் இயங்கு 
்படிவ்த்தில் குறிக்கைப்்படலாம்.

சகை. 
எண். து்கறயின் மொ்பயர் வழிமு்கற/வழிகைாட்டு்தல்
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ESG சிக்கைல்கை்கள 
முன்னி்கலப்்படு்த்தும் 
அறிக்்ககைக்கு 
இயக்குனரின் 
மொ்பாறுப்பு   

1.  ்பட்டியலிடப்்பட்ட நிறுவனம், அறிக்்ககை்கய்த் ்தயாரிப்்ப்தற்கு 
மொ்பாறுப்்பான இயக்குனரிடமிருந்து நி்கல்த்்தன்்க�யின் 
மொ்பாரு்த்்த்த்்க்த எடு்த்துக்கைாட்டுகிறது. அ்த்்த்ககைய அறிக்்ககையில் 
பின்வருவன அடங்கும்:

-  நிறுவன்த்தின் ஒட்டுமொ�ா்த்்த மொ்தா்கலசநாக்கு �ற்றும் திட்ட 
யுக்தியானது குறுகிய கைால, இ்கடக்கைால �ற்றும் நீண்ட கைால 
என   மொ்தாடர்பு்கடய சுற்றுசூழல், ேமு்தாய ்தாக்கைங்கைள் குறி்த்து 
இருக்கை சவண்டும். அது�ட்டு�ல்லா�ல், அது நிறுவன்த்தின் 
சநரி்கடயாகை மொேயல்்பாடுகைள், வி்களமொ்பாருட்கைள் �ற்றும் 
சே்கவகைளிலுள்ள ்தாக்கைங்கைளில் மொ்தாடர்பு்கடய்தாகிறது. 

-  குறுகிய �ற்றும் -இ்கடக் கைால நீடி்த்்த நி்கல்த்்தன்்க�க்கைான 
முன்னுரி்க� யுக்திகைள் �ற்றும் முக்கிய ்த்கலப்புகைள்

-  நிறுவன்த்தின் நீடி்த்்த நி்கல்த்்த்த்்தன்்க�யின் 
முக்கிய்த்துவ்த்திற்கு தூண்டும் விோல�ான ச்பாக்குகை்கள 
அறிக்்ககையிடல் 

-  அறிக்்ககைக்குட்்பட்ட கைாலகைட்ட்த்திலுள்ள முக்கிய நிகைழ்வுகைள், 
ோ்த்கனகைள் �ற்றும் ச்தால்விகைள் 

-  இலக்குகை்களப் மொ்பாரு்த்து மொேயல்திறன் �திப்பீடுகைள்

-  நிறுவன்த்தின் முக்கிய ேவால்கைள் �ற்றும் இலக்குகைள்  
்பற்றிய ்பார்்கவ 

-  நிறுவன்த்தின் யுக்தி   அணுகுமு்கற மொ்தாடர்்பான சவறு 
ஏச்தனும் விவரங்கைள் 

2. ்பட்டியலிடப்்பட்ட நிறுவனம் இந்்த மொவளிப்்படு்த்்த்கல 
அறிக்்ககையின் மொ்தாடக்கை்த்தில் அல்லது பிரிவு B இன் கீழ் 
மொவளிப்்படு்த்்தலாம்.
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வணிகைப் மொ்பாறுப்பு 
மொகைாள்்ககை்கய (கைள்) 
மொேயல்்படு்த்துவ்தற்கும்

ச�ற்்பார்்கவயிடுவ்தற்கும்

மொ்பாறுப்்பான மிகை உயர்ந்்த 
அதிகைாரி

1.  பிரிவு B இன் சகைள்வி 1 இல் மொவளிப்்படு்த்்தப்்பட்ட 
மொகைாள்்ககைகைளுக்கு, அந்்த அ்க�ப்பு நிறுவன்த்தில் மிகை உயர்ந்்த 
மொேயல்்பாட்டு அதிகைாரி்கய, நிறுவன்த்தின் மொேயல்்பாட்டிற்கு 
மொ்பாறுப்்பானவர் �ற்றும் ஒட்டுமொ�ா்த்்த�ாகை ்பார்்த்துக் 
மொகைாள்வ்தற்கு மொ்பாறுப்்பான மிகை உயர்ந்்த அதிகைாரி்கய 
மொவளிப்்படு்த்தும். அ்த்்த்ககைய அதிகைாரி வாரிய்த்தின் 
இயக்குனராகைசவா, வாரிய்த்தின் குழு உறுப்பினராகைசவா, 
மூ்த்்த நிர்வாகியாகைசவா அல்லது மொ்தாழிலார்கைளின் குழு 
உறுப்பினராகைசவா இருக்கைலாம்.

2.  ஒருசவ்கள மொேயற்குழு மிகை உயர்ந்்த அதிகைாரமிக்கை்தாகை   
இருந்்தால், குழுவின் அ்க�ப்பு பின்வரு்பவற்்கற இ்கை்த்து 
மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்: ்தனிந்பர்கைளின் மொ்பயர், ்ப்தவி �ற்றும் 
இயக்குனர் என்றால் DIN �ற்றும் வ்ககை (இயக்குனர் /ED/NED/ID)

3.  ஒரு ந்பர் மிகை உயர் அதிகைாரியாகை இருந்்தால், மொ்பயர், ்ப்தவி 
�ற்றும் இயக்குனர் என்றால், டிஐஎன் �ற்றும் வ்ககை (இயக்குனர் 
/ED/NED/ID) ஆகிய்கவ மொவளியிடப்்படும்.

4.  ஒருசவ்கள, மொவவசவறு மொகைாள்்ககைகை்கள 
அ�ல்்படு்த்துவ்தற்கு மொவவசவறு அதிகைாரிகைள் 
மொ்பாறுப்பிலிருந்்தால் அ்க்தயும் குறிப்பிடலாம்.
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சகை. 
எண். து்கறயின் மொ்பயர் வழிமு்கற/வழிகைாட்டு்தல்

9

நிறுவன்த்தில் 
நீடி்த்்த 
நி்கல்த்்தன்்க� 
மொ்தாடர்்பான 
பிரச்சி்கனகைள் 
குறி்த்து 
முடிமொவடுப்்ப்தற்கு 
்தனி வாரியக் 
குழு / 
இயக்குனரின் 
ஒரு குறிப்பிட்ட 
குழு உள்ள்தா? 
(ஆம்/இல்்கல)  

1. நீடி்த்்த நி்கல்த்்த்த்்தன்்க� மொ்தாடர்்பான பிரச்சி்கனகைளில் 
முடிமொவடுப்்ப்தற்கு ்தனி வாரியக் குழு அல்லது அந்்த நிறுவன 
வாரிய்த்தின் இயக்குனர் இருந்்தால் அந்்த நிறுவனம் ‘ஆம்’ 
என்்ப்க்தக் குறிப்பிட சவண்டும்.

2.  ஒரு வாரிய்த்தின் மொேயற்குழு அ்தற்கு மொ்பாறுப்்பாகை இருந்்தால், 
பின்வரும் மொேய்திகைளுடன் இ்கை்த்து குழுவின் அ்க�ப்பு 
மொவளியிடப்்பட சவண்டும்: ்தனிந்பர்கைளின் மொ்பயர், ்ப்தவி �ற்றும் 
இயக்குனர் என்றால் DIN �ற்றும் வ்ககை (இயக்குனர் /ED/NED/ID). 
ஒருசவ்கள இயக்குனர் மொ்பாறுப்பில் இருந்்தால் DIN �ற்றும் வ்ககை 
(இயக்குனர் /ED/NED/ID) ஆகிய்கவ மொவளியிடப்்படும்.

3.  இந்்தக் சகைள்விக்கைான ்பதில் 8 ஆம் சகைள்விக்கைாை ்பதி்கல 
ஒ்த்திருந்்தால் அந்்த நிறுவனம் அ்தன் ்பதி்கல மீண்டும் அளிக்கை 
சவண்டியதில்்கல அ்க்தசய குறுக்கு-்பார்்கவயாகைக் மொகைாள்ளலாம்.

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

2

அ்பரா்தம்/
்தண்டம்/ 
்தண்ட்கன/
விதிப்பு/
கூட்டுக்கைட்டைம்/ 
தீர்வு்த்மொ்தா்ககை 
விவரங்கைள்  

இந்்த்த் து்கறயின் கீழ் மொேபி (SEBI) (்பட்டியல் கைட்க�கைள் 
�ற்றும் மொவளிப்்படு்த்்தல் கைட்க�கைள்) ஒழுங்குமு்கறகைள், 2015, 
விதிமு்கற 30 இல் குறிப்பிடப்்பட்டுள்ள்படி, அந்்த நிறுவன்த்தின் 
இ்கைய்தள்த்தில் மொவளிப்்படு்த்்தப்்பட சவண்டும். 

4

ஊழல் எதிர்ப்பு 
அல்லது 
லஞ்ே ஒழிப்பு 
மொகைாள்்ககை 
்பற்றிய 
விவரங்கைள்

ஊழல் எதிர்ப்பு அல்லது லஞ்ே்த்திற்கு எதிரான மொகைாள்்ககை குறி்த்்த 
மொவளிப்்பாடு பின்வருவனவற்்கற உள்ளடக்கியிருக்கை சவண்டும் : 

3.  இடர் �திப்பீட்டு ந்கடமு்கறகைள் �ற்றும் உள் கைட்டுப்்பாடுகைள் 

4.  லஞ்ேம்/ஊழல் மொ்தாடர்்பான புகைார்கை்கள ்ககையாள்வ்தற்கைான 
வழிமு்கற 

5.  ஊழல் எதிர்ப்பு பிரச்சி்கனகைள் குறி்த்்த ்பயிற்சிகைள்

்த்கல்க�்த்துவம் குறிகைாட்டிகைள்

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

2

வாரிய 
உறுப்பினர்கைள்/
KMP 
மொ்தாடர்பு்கடய 
உறுப்பினர்கைளின் 
கைரு்த்து 
சவற்று்க�கை்கள 
கை்களவ்தற்கைான 
மொேயல்மு்கறகைள்

1.  கைரு்த்து சவற்று்க� (conflict of interest) என்்பது ஒரு ந்பர் ்தனது 
மொேயல்்பாட்டின் ச்த்கவகைளுக்கும் �ற்றும் மொோந்்த நலன்கைளுக்கும்  
இ்கடயில் ச்தர்ந்மொ்தடுக்கும் ஒரு சூழ்நி்கல்கய எதிர்மொகைாள்வ்க்த 
குறிக்கிறது. 

2.  வாரியம் (Board) / முக்கிய ச�லாண்்க� ்பணியாளர்கைளின் 
(KMPs) உறுப்பினர்கைள் ேம்்பந்்தப்்பட்ட கைரு்த்து சவற்று்க�கைள்  
்தவிர்க்கைப்்படுகிற்தா அல்லது நிர்வகிக்கைப்்படுகிற்தா என்்ப்க்த 
உறுதி மொேய்வ்தற்கைான மொேயல்மு்கறகைள் உள்ள்தா என்்ப்க்த அந்்த 
நிறுவனம் மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்  

பிரிவு c:
பொகொள்லக அடிப்�லடயில் பொேயல்திைன் 
பொவளிப்�டுத்தல்

பொகாள்்கக 1
வணிகங்கள் தங்கல்ள ச�ர்லமயொக �டத்த சவண்டும் 
மற்றும் அதலன �ன்பொனறி, பொவளிப்�லடத்தன்லம மற்றும் 
பொ�ொறுப்புைர்வுடன் ச�ர்லமயொக நிர்வகிக்க சவண்டும்

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள் 



8 2 8 3

இணைப்பு   2

பொகாள்்கக 2
வணிகங்கள் நிலையொன மற்றும் �ொதுகொப்�ொன முலையில் 
பொ�ொருட்கள் மற்றும் சேலவகல்ள வழங்க சவண்டும்

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள்

தலைலமத்துவ குறிகொட்டிகள் 
சகை. 

எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

2
நி்கல்த்்தன்்க�சயாடு 
கூடிய மூல ஆ்தாரம் 

1.  “நி்கல்த்்தன்்க�சயாடு கூடிய மூல ஆ்தாரம்” என்்பது 
அடிப்்ப்கடயில் விநிசயாகைஸ்்தர்கை்கள ச்தர்வு மொேய்வதில் ேமூகை, 
நன்மொனறி �ற்றும் சுற்றுச்சூழல் மொேயல்திறன் ஆகியவற்றில் 
ஒருங்கி்கைப்்ப்க்தக் குறிக்கிறது.  

 

2.  இந்்த து்கறயின் கீழ், நிறுவன�ானது எந்்த விகி்த்த்தில் 
(அளவில் அல்லது �திப்பில் - ்தயவு மொேய்து குறிப்பிடவும்) அ்தன் 
உள்ளீ டுகைள், அந்்த நிறுவன்த்தின் நீடி்த்்த நி்கல்த்்த திட்டங்கைளின் 
அடியில் உள்ள விநிசயாகிப்்பாளர்கைளிடமிருந்து �ற்றும்/அல்லது 
ேமூகை �ற்றும் சுற்றுசூழல் ்தர நி்கலகைளுக்கு ஏற்்ப SA 8000, ISO 
14001, OHSAS 18001 ச்பான்ற நிறுவனங்கைளில் ோன்று மொ்பற்ற 
அல்லது Rainforest Alliance, Rugmark, RSPO ச்பான்ற மு்த்தி்கரகை்கள 
மொ்பற்ற விநிசயாகிப்்பாளர்கைளிடமிருந்து மொ்பறுகிறது என்்ப்க்த 
சுட்டிக்கைாட்டலாம்.

3

இறுதி நா்கள 
எட்டும் மொ்பாருட்கை்கள 
�று்படிப்்பயன்்படு்த்துவது, 
�றுசுழற்சி �ற்றும் 
்பாதுகைாப்்பாகை 
அப்புறப்்படு்த்து்தல் 
ச்பான்றவற்றுக்கைான 
மொேயல்மு்கறகை்கள 
மொகைாண்டுவரு்தல்

1.  மீட்மொடடு்த்்தல் என்்பது மொ்பாருட்கை்களயும் அ்தன் 
மொ்பாட்டலங்கைகை்களயும் அ்தனு்கடய ்பயனுள்ள முழு 
சுழற்சி முடியும் ்தருவாயில், �று்பயன்்பாட்டிற்கைாகை அல்லது 
�றுசுழற்சிக்கைாகை அல்லது ்பாதுகைாப்்பாகை அப்புறப்்படு்த்துவ்தற்கைாகை   
சேகைரிப்்பது ஆகும். சேகைரிக்கைப்்பட்ட மொ்பாருட்கைள் �ற்றும் அ்தன் 
மொ்பாட்டலங்கைகை்களயும் அந்நிறுவன்த்தின் ோர்்பாகை அல்லது 
ஒரு மூன்றாம் ்தரப்பு ஒப்்பந்்தக்கைாரரால்    மீட்மொடடுக்கைப்்பட்ட 
மொ்பாருட்கைளிலும் அடங்கும்.

2.  �று்பயன்்பாட்டிற்கு ்தயார் மொேய்்தல் என்்பது ேரி்பார்்த்்தல், சு்த்்தம் 
மொேய்்தல் அல்லது ்பழுது்பார்க்கும் நடவடிக்்ககைகைள்   ஆகிய்கவ 
மூலம் உற்்ப்த்தி மொ்பாருட்கைள் அல்லது உற்்ப்த்தி மொ்பாருட்கைளின் 
கூறுகை்கள எந்்த கைாரை்த்திற்கைாகை அ்கவ உருவாக்கைப்்பட்டச்தா 
அச்த கைாரை்த்திற்கு அ்த்கன ்பயன்்படு்த்து்தல் ஆகும்.

3.  �றுசுழற்சி என்்பது புதிய மொ்பாருட்கை்கள உருவாக்கை, 
்தயாரிப்புக்கைள் அல்லது மொ்பாருட்கைளின் கூறுகை்கள மீண்டும் 
மொேயலாக்குவ்க்தக் குறிக்கிறது.

4.  அப்புறப்்படு்த்து்தல் என்்பது �ருசுழற்சி இல்லா்த 
நடவடிக்்ககைகை்கள குறிக்கிறது. ச�லும், ்பாதுகைாப்்பான 
அப்புறப்்படு்த்து்தல் என்்பது திறந்்த மொவளியில் எரி்த்்தல் அல்லது 
மொகைாட்டு்தல் ச்பான்ற கைட்டுப்்பாடற்ற கைழிவு அகைற்றமு்கற்கய 
்தவிர்்த்்தது.

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

4

நீடிக்கைப்்பட்ட 
உற்்ப்த்தியாளர் 
மொ்பாறுப்பு 
(EPR) திட்டம் 
environmentally sound 
management of the 
product until the end 
of its life.

“"நீடிக்கைப்்பட்ட உற்்ப்த்தியாளர் மொ்பாறுப்பு" என்்பது ஒரு 
உற்்ப்த்தியாளருக்கு மொ்பாருளின் இறுதி நாள் வ்கர சுற்றுசூழ்கல 
நன்கு நிர்வாகிக்கைக் கூடிய மொ்பாறுப்பு ஆகும்.  சுற்றுசூழல், 
வனம் �ற்றும் ்பருவநி்கல �ாற்றம் அ்க�ச்ேகை்த்்தால் 
வழங்கைப்்பட்ட நீடிக்கைப்்பட்ட உற்்ப்த்தியாளர் மொ்பாறுப்பிற்க்கைான 
சீரான மொேயல்மு்கற கைட்ட்க�ப்்பானது உற்்ப்த்தியாளர்கைள், 
இறக்கு�தியாளர்கைள் �ற்றும் மொ்பாருட்கைள் உரி்க�யாளர்கைளுக்கு 
அவர்கைளு்கடய உற்்ப்த்தி மொ்பாருட்கைளினால் உருவான 
மொநகிழி கைழிவுகை்கள சேகைரி்த்்தல் �ற்றும் மொ்தாடர்பு்கடய �ாசு 
கைட்டுப்்பாடு வாரிய(ங்கைள்)முடன் திட்ட்த்தி்கன ே�ர்ப்பிக்கும் 
மொ்பாறுப்புைர்்கவ உருவாக்குகிறது, (விவரங்கைள் இங்கு 
கி்கடக்கும் http://moef.gov.in/guideline-document-uniform-framework-
for-extended-producers-responsibility-under-plastic-waste-management-
rules-2016/)

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

1 வாழ்க்்ககை சுழற்சி 
�திப்பீடு 

1.  மொ்பாருளின்  வாழ்க்்ககை சுழற்சி என்்பது மொ்பாருளின் அ்கன்த்து 
நி்கலகை்களயும் அ்தாவது  பிரி்த்மொ்தடு்த்்தல், உற்்ப்த்தி �ற்றும் 
மொேயலாக்கை்த்திலிருந்து மூலப் மொ்பாருட்கை்கள மொ்பறு்தல், 
விநிசயாகைம் �ற்றும் ச்பாக்குவர்த்து, ்பயன்்படு்த்்தல் �ற்றும் 
�று ்பயன்்படு்த்்தல், �றுசுழற்சி �ற்றும் அப்புறப்்படு்த்்தல் 
ச்பான்றவற்்கற குறிக்கிறது.  

சே்கவகை்களப் மொ்பாறு்த்்தவ்கர, வடிவ்க�ப்பு மு்தல் ்பட்டுவாடா 
வ்கர அ்கன்த்து மொேயல்்பாடுகைள் �ற்றும் மொேயல்மு்கறகை்களயும் 
குறிக்கிறது.

2.  வாழ்க்்ககை சுழற்சி �திப்பீடு என்்பது ்பகுப்்பாய்வு 
மொேயல்மு்கறயாகும். ஒரு உற்்ப்த்தி மொ்பாருள் அல்லது சே்கவயில், 
அ்தன் ஆயுட்கைாலம் முழுவதும் உள்ள ோ்த்திய�ான சூழல் 
அல்லது ேமூகை �திப்பீடு மொேய்வதில் ஈடு்படுகிறது.

3.  LCAவின் எல்்கல என்்பது �திப்பீடு நட்த்்தப்்பட்டா்தற்கு 
கைாரை�ான வாய்ப்புகை்கள குறிக்கிறது. உ்தாரை�ாகை, 
மொ்பாருட்கைளின் விஷய்த்தில், LCAவின் எல்்கல பின்வரு�ாறு 
இருக்கைலாம்:

-   மொ்தாட்டில் மு்தல் கைல்ல்கற வ்கர என்்பது வளம் பிரி்த்மொ்தடு்த்்தல் 
(‘மொ்தாட்டில்’) மு்தல் ்பயன்்படு்த்து்தல் நி்கல �ற்றும் அகைற்று்தல் 
நி்கல (‘கைல்ல்கற’) வ்கர உள்ள முழு வாழ்க்்ககை சுழற்சி 
�திப்பீடாகும்.

-   மொ்தாட்டில் மு்தல் மொ்தாட்டில் வ்கர என்்பது ்தனி்த்துவ�ான 
மொ்தாட்டில் மு்தல் கைல்ல்கற வ்கரயிலான �திப்பீடாகும், இங்சகை 
ஒரு மொ்பாருளின் வாழ்க்்ககையின் இறுதி முடிவு என்்பது �றுசுழற்சி 
மொேயல்மு்கறயாகும்.  

-   மொ்தாட்டில் மு்தல் வாயில் வ்கர என்்பது உற்்ப்த்தி மொ்பாருட்கைளின் 
்பகுதியான வாழ்க்்ககை சுழற்சியி்கன அ்தாவது மூலம் 
பிரி்த்மொ்தடு்த்்தலில் இருந்து(மொ்தாட்டில்) மொ்தாழிற்ோ்கலயின் வாயில் 
வ்கரயிலான (அ்தாவது நுகைர்சவாரிடம் அனுப்புவ்தற்கு முன்பு ) 
�திப்பீ்கடக் குறிக்கிறது
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4

மொ�ா்த்்த உள்ளீ டு 
மொ்பாருளின் ே்தவீ்த�ாகை 
�றுசுழற்சி மொேய்யப்்பட்ட 
அல்லது மீண்டும் 
்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட 
உள்ளீட்டு மொ்பாருள் 

ஒவமொவாரு வ்ககை உள்ளீட்டு மொ்பாருளுக்கும், மீண்டும் 
்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட �ற்றும் �றுசுழற்சி மொேய்ய்பட்ட உள்ளீட்டு 
மொ்பாருளின் ே்தவீ்தம் கைைக்கிடப்்படலாம் (மொ�ா்த்்த �றுசுழற்சி 
மொேய்யப்்பட்ட்கவ + மீண்டும் ்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட உள்ளீட்டு 
மொ்பாருள்)*100) வகுக்கைப்்படுகிறது (நிறுவன்த்தின் ்தயாரிப்புகை்கள 
உற்்ப்த்தி மொேய்ய அல்லது சே்கவகை்கள வழங்கை  ்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட  
மொ�ா்த்்த உள்ளீட்டு மொ்பாருள்). 

6

ஒவமொவாரு 
மொ்பாருளின்  வ்ககைக்கும் 
மீட்மொடடுக்கைப்்பட்ட 
மொ்பாருட்கைள்  �ற்றும் 
அவற்றின் மொ்பாட்டலப் 
மொ்பாருட்கைள் (விற்கைப்்பட்ட 
மொ்பாருட்கைளின் 
ே்தவீ்த�ாகை)

பின்வரும் சூ்த்திர்த்்க்த ்பயன்்படு்த்தி ஒவமொவாரு மொ்பாருட்கைளின் 
வ்ககைக்கும் மீட்மொடடுக்கைப்்பட்ட மொ்பாருட்கைளின் ே்தவீ்த்த்்க்தயும் 
அவற்றின் மொ்தாகுப்புப் மொ்பாருட்கை்களயும் நிறுவனம் கைைக்கிடும்: 

மீட்மொடடுக்கைப்்பட்ட மொ்பாருட்கைளின் �ற்றும் அவற்றின் மொ்தாகுப்புப் 
மொ்பாருட்கைளின் ே்தவீ்தம் = (மொ்பாருட்கைள் �ற்றும் அவற்றின் 
மொ்பாட்டலப்  மொ்பாருட்கைள் அறிக்்ககையிடல் கைால்த்திற்குள் 
மீட்மொடடுக்கைப்்பட்டன)/ (அறிக்்ககையிடல் கைால்த்திற்குள் விற்கைப்்படும் 
்தயாரிப்புகைள்)

பொகாள்்கக 3
வணிகங்கள் அவற்றின் மதிப்பு ேங்கிலிகளில் உள்்ளவர்கள் 
உட்�ட அலனத்து பொதொழிைொ்ளர்கல்ளயும் மதித்து 
�ல்வொழ்லவயும் ச�ணிக் கொக்க சவண்டும் 

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள்

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

1

மொ்தாழிலாளர்கைள் 
�ற்றும் 
்பணியாளர்கைளுக்கைான 
நல்வாழ்வு அளவீடுகைள்

இந்்த்த் து்கறயில் குறிப்பிட்டுள்ள்க்த்த் ்தவிர சவறு ஏச்தனும் 
நன்்க�கை்கள மொவளியிட நிறுவனம் விரும்பினால், அ்த்்த்ககைய 
மொவளிப்்படு்த்்தல்கைளுக்கு  கூடு்தல் ்ப்த்திகைள்  சேர்க்கைப்்படலாம்

3 ்பணியிடங்கை்கள 
அணுகு்தல்

அணுகு்தல் என்்பது ேக்கைரநாற்கைாலி, ோய்்தளங்கைள், பிமொரய்லி 
எழுதுமு்கற �ற்றும் அணுகைக்கூடிய கைழிவ்கறகைள் �ற்றும் 
இலக்கைமு்கற அணுகைல் ச்பான்ற இயக்கைமு்கற அணுகு்த்கல, 
அங்சகை அ்கனவருக்கு�ான ்தகைவல் �ற்றும் ்தகைவல் 
்பரி�ாற்ற மொ்தாழில்நுட்்பம்  �ற்றும் / அல்லது எளிய து்கை்த் 
மொ்தாழில்நுட்்பம் ஆகியவற்்கறக்  குறிக்கிறது

5

்பணிக்கு்த் திரும்பு்தல் 
�ற்றும் நிரந்்தர 
மொ்தாழிலாளர்கை்கள 
்தக்கை ்கவ்த்்தல் 
விகி்தம்/ மொ்பற்சறார் 
விடுப்பு எடு்த்்த 
்பணியாளர்கைள்

1.  மொ்பற்சறார் விடுப்பு என்்பது �கைப்ச்பறு �ற்றும் ்தந்்க்த வழி 
விடுப்்க்பக் குறிக்கிறது.

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

2.  ஒவமொவாரு வ்ககை மொ்தாழிலாளர்கைளுக்கும் (ஆண்/மொ்பண்/
�ற்றவர்கைள்) ்பணிக்கு்த் திரும்பிய விகி்த்த்தி்கனக் கைைக்கிட 
நிறுவனம் பின்வரும் சூ்த்திரங்கை்களப் ்பயன்்படு்த்்தலாம்: 
அறிக்்ககையிடல் கைால்த்தில் மொ்பற்சறார் விடுப்புக்கு 
பிறகு ்பணிக்கு திரும்பிய மொ�ா்த்்த மொ்தாழிலாளர்கைளின் 
எண்ணிக்்ககை*100) / (அறிக்்ககையிடல் கைால்த்தில் மொ்பற்சறார் 
விடுப்பு எடு்த்்தப் பிறகு ்பணிக்கு திரும்்ப சவண்டிய மொ�ா்த்்த 
மொ்தாழிலாளர்கைளின் எண்ணிக்்ககை) = சவ்கலக்கு்த் திரும்பும் 
விகி்தம்

3.  மொ்பற்சறார் விடுப்பு முடிந்்ததும் யார் சவ்கலக்கு்த் 
திரும்பினார்கைள் �ற்றும் 12 �ா்தங்கைள் பிறகும் இன்னும் 
்பணியில் இருந்்தவர்கைள் என்்ப்க்த ்தக்கை ்கவப்பு விகி்தம் 
தீர்�ானிக்கிறது. இது பின்வரும் சூ்த்திர்த்்க்தப் ்பயன்்படு்த்தி 
கைைக்கிடப்்படும்: (மொ்பற்சறார் விடுப்பு கைால்த்திற்கு பிறகு 
்பணிக்கு திரும்பிய 12 �ா்தங்கைளுக்குப் பிறகு ்தக்கை 
்கவக்கைப்்பட்ட மொ�ா்த்்த மொ்தாழிலாளர்கைளின் எண்ணிக்்ககை*100) / 
(அறிக்்ககையிடல் கைால்த்தில் முன்்பாகைசவ மொ்பற்சறார் விடுப்பில் 
இருந்து திரும்பும் மொ�ா்த்்த மொ்தாழிலாளர்கைளின் எண்ணிக்்ககை)

8

சுகைா்தாரம்  �ற்றும் 
்பாதுகைாப்பு 
நடவடிக்்ககைகைள் 
�ற்றும் திறன் 
ச�ம்்பாடு குறி்த்து 
மொ்தாழிலாளர்கைள் 
�ற்றும் 
்பணியாளர்கைளுக்கு 
வழங்கைப்்பட்ட ்பயிற்சி 
விவரங்கைள்

1.  சுகைா்தாரம் �ற்றும் ்பாதுகைாப்பு குறி்த்்த ்பயிற்சியில் சுகைா்தாரம் 
�ற்றும் ்பாதுகைாப்பு குறி்த்்தப் மொ்பாதுப்்பயிற்சி, அதுச்பான்று 
்தனி்த்துவம் வாய்ந்்த சவ்கல-மொ்தாடர்்பான அ்பாயங்கைள், 
அ்பாயகைர�ான நடவடிக்்ககைகைள் அல்லது அ்பாயகைர�ான 
சூழ்நி்கலகைள் குறி்த்்த ்பயிற்சிகைள் அடங்கும்.  இதில் �ன நலம் 
குறி்த்்த ்பயிற்சியும் அடங்கும்.

2.  திற்கன ச�ம்்படு்த்துவ்தற்கைான ்பயிற்சி திட்டங்கைள் 
நிறுவன்த்திற்குள்சளசய வழங்கைப்்படும் ்பயிற்சி வகுப்புகைள் 
�ற்றும் நிதியு்தவியுடன் கூடிய   சவறு நிறுவனங்கைள் 
மூலம் வழங்கைப்்படக் கூடிய ்பயிற்சி அல்லது கைல்வி ஆகிய 
இரண்்கடயும் உள்ளடக்குகிறது.

9

மொ்தாழிலாளர்கைள் 
�ற்றும் 
்பணியாளர்கைளுக்கு 
வழங்கைப்்பட்ட 
மொேயல்திறன் 
�ற்றும் மொ்தாழில் 
ச�ம்்பாட்டு �திப்்பாய்வு 
விவரங்கைள்

வழக்கை�ான மொேயல்திறன் �ற்றும் மொ்தாழில் ச�ம்்பாட்டு 
�றுஆய்வு என்்பது மொ்தாழிலாளி / ்பணியாளர் �ற்றும் அவரது 
ச�லதிகைாரிக்கு மொ்தரிந்்த அளவுசகைால்கைளின் அடிப்்ப்கடயில் 
�திப்்பாய்்கவக் குறிக்கிறது. அ்த்்த்ககைய �திப்்பாய்வு 
மொ்தாழிலாளரின் ேம்�்த்த்துடன் ச�ற்மொகைாள்ளப்்படுகிறது

10

சுகைா்தாரம் �ற்றும் 
்பாதுகைாப்பு 
ச�லாண்்க� 
அ்க�ப்பு

1.  மொ்தாழில்ோர்ந்்த சுகைா்தாரம் �ற்றும் ்பாதுகைாப்பு ஆ்ப்த்து 
என்்பது சவ்கல மொ்தாடர்்பான அ்பாயகைர�ான சூழ்நி்கல 
அல்லது அனு்பவம் மொ்பறு்தல், �ற்றும் கைாய்த்தின் தீவிரம் 
அல்லது உடல்நலக் கு்கறவின் தீவிரம், சூழ்நி்கல அல்லது 
மொவளிப்்பாட்டினால் ஏற்்படக்கூடிய ோ்த்தியக்கூறுகைளின் 
கைல்கவயாகும். ஒரு மொ்தாழில்ோர் சுகைா்தாரம் �ற்றும் 
்பாதுகைாப்பு அ்க�ப்பு என்்பது இ்த்்த்ககைய அ்பாயங்கை்கள 
நிர்வகிப்்ப்தற்கைான ஒரு மு்கறயான அணுகுமு்கறயாகும்.
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சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

10

2.  ்பட்டியலிடப்்பட்ட நிறுவனம் சவ்கல மொ்தாடர்்பான 
இ்கடயூ றுகை்கள அ்கடயாளம் கைாைவும், வழக்கை�ான 
�ற்றும் வழக்கை�ல்லா்த அடிப்்ப்கடயில் �திப்பிடுவ்தற்கும் 
்பயன்்படு்த்்தப்்படும் மொேயல்மு்கறகை்கள மொவளிப்்படு்த்தும். 
சவ்கல மொ்தாடர்்பான ஆ்ப்த்துகைள், கைாயம் அல்லது உடல்நலக் 
கு்கற்கவ ஏற்்படு்த்தும் ஆற்றல் மொகைாண்ட ஒரு மூல 
கைாரை்த்்க்த அல்லது சூழ்நி்கல்கயக் குறிக்கின்றன.

11

்பாதுகைாப்பு 
மொ்தாடர்்பான 
ேம்்பவங்கைளின் 
விவரங்கைள்

1.  ்பட்டியலிடப்்பட்ட நிறுவனம் இழந்்த சநர கைாயம் அதிர்மொவண் 
விகி்த்த்்க்த(LTIFR) பின்வரு�ாறு கைைக்கிடசவண்டும்: 
(நிதியாண்டில் இழந்்த சநர கைாய எண்ணிக்்ககைX1,000,000)/ 
(ஒசர நிதியாண்டில் அ்கன்த்து ஊழியர்கைளும் ்பணியாற்றிய 
மொ�ா்த்்த �ணிசநரம்)

2.  இழந்்த சநரம் என்்பது சவ்கல மொ்தாடர்்பான கைாயம் அல்லது 
உடல்நலக் கு்கறவின் வி்களவாகை ஒரு நிறுவன்த்திற்கைான 
உற்்ப்த்தி்த்திறன் இழப்புக்கைான ஒரு குறிகைாட்டியாகும். சவ்கல 
மொ்தாடர்்பான கைாயம் �ற்றும் உடல்நலக்கு்கறவு ஆகிய்கவ 
சவ்கலயில் ஏற்்படும் ஆ்ப்த்துகைளால் மொவளிப்்படுவச்தாடு 
சவ்கல மொ்தாடர்்பான ்பணிகைளின் மொேயல்திறனுடன் சநரடியாகை 
மொ்தாடர்பு்கடய்கவ.

3.  ்பதிவு மொேய்யக்கூடிய சவ்கல மொ்தாடர்்பான கைாயம் அல்லது 
உடல்நலக்கு்கறவு பின்வருவனவற்றில் ஏச்தனும் வி்கள்கவ 
ஏற்்படு்த்துகிறது: �ரைம், சவ்கலயிலிருந்து நாட்கைள் விலகி, 
்த்கடமொேய்யப்்பட்ட சவ்கல அல்லது சவமொறாரு சவ்கலக்கு 
�ாறுவது, மு்தலு்தவிக்கு அப்்பாற்்பட்ட �ரு்த்துவ சிகிச்்கே, 
அல்லது நி்கனவு இழப்பு. 

இந்்த மொவளிப்்பாட்டின் கீழ், ்பட்டியலிடப்்பட்ட நிறுவனம், 
சவ்கல மொ்தாடர்்பான கைாயம் அல்லது உடல்நலக்கு்கறவால் 
்பாதிக்கைப்்பட்ட மொ�ா்த்்த ஊழியர்கைளின்/மொ்தாழிலாளர்கைளின் 
எண்ணிக்்ககை்கய, அறிக்்ககையிடல் கைாலம் �ற்றும் 
முந்்க்தய வருட்த்தின் அ்கன்த்து நிகைழ்வுகைளிலும் 
மொவளிப்்படு்த்்தசவண்டும். ஒசர ஊழியர் அல்லது மொ்தாழிலாளி 
்தனி ேம்்பவங்கைளில்,்பலமு்கற கைாய�்கடந்்தால், எ.டு. மூன்று 
மு்கற, அச்த ேம்்பவம் 3 என அறிக்்ககையிடப்்படும்

4.  சவ்கல மொ்தாடர்்பான கைாய்த்தின் வி்களவாகை, 
அறிக்்ககையிடல் கைால்த்திலும் முந்்க்தய ஆண்டிலும் 
மொ்தாழிலாளர்கைள் / ்பணியாளர்கைளின் இறப்பு எண்ணி்ககை்கய 
நிறுவனம் அறிக்்ககையிடசவண்டும்.

5.  அதிகை வி்களவுகைளுடன் கூடிய சவ்கல மொ்தாடர்்பான கைாயம் 
அல்லது உடல்நலக்கு்கறவு கைாரை�ாகை கைாயம் ஏற்்படுகிறது, 
அதில் இருந்து மொ்தாழிலாளி/ ்பணியாளர்முந்்க்தய 
உடல்நி்கலக்கு முழு்க�யாகை திரும்்பமுடியாது அல்லது 
திரும்புவார்  என்று எதிர்்பார்க்கைமுடியாது. இவவறிக்்ககையில் , 
இறப்புகை்கள ்தவிர்்த்து  மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்.

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

12

்பாதுகைாப்்பான 
�ற்றும் சுகைா்தார�ான  
்பணியிட்த்்க்த 
உறுதிப்்படு்த்்த 
நிறுவனம் எடு்த்்த 
நடவடிக்்ககைகைள்

இந்்த மொவளிப்்பாட்டின் கீழ், அ்தன் மொேயல்்பாடுகைள், ்தயாரிப்புகைள் 
அல்லது சே்கவகைளுடன் சநரடியாகை இ்கைக்கைப்்பட்டுள்ள 
குறிப்பிட்த்்தக்கை எதிர்�்கற உடல்நலம் �ற்றும் ்பாதுகைாப்பு 
்பாதிப்புகை்கள்த் ்தடுக்கை அல்லது கு்கறக்கை எடுக்கைப்்பட்ட 
நடவடிக்்ககைகை்கள அந்்த நிறுவனம் மொ்தரிவிக்கும். குறிப்பிட்ட 
நடவடிக்்ககைகைள், மொ்தாழிலாளர்கைள் / ்பணியாளர்கைள் அல்லது 
நிறுவன்த்தின் வேதிகைளுக்கைாகை இந்்த நடவடிக்்ககைகைள் 
எடுக்கைப்்பட்ட்தா என்்ப்க்தயும் குறிப்பிடவும். 

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

3

மொ்தாழிலாளர்கைள்/ 
்பணியாளர்கைள்கைளின் 
�றுவாழ்வு �ற்றும் 
மொ்பாரு்த்்த�ான 
சவ்கலவாய்பு  

1.  அதிகை ்பாதிப்புகைள்/உடல்நலக்கு்கறவால் ்பாதிக்கைப்்பட்ட 
ஊழியர்கைள்/மொ்தாழிலாளர்கைள் ்பட்டியலிடப்்பட்ட நிறுவனம் 
அறிக்்ககையிடல் கைால்த்தில் புனர்வாழ்வளிக்கைப்்பட்ட அல்லது 
மொ்பாரு்த்்த�ான சவ்கலவாய்ப்பில் உள்ள மொ்தாழிலாளர்கைள்/ 
்பணியாளர்கைளின் எண்ணிக்்ககை்கய மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும். 
இந்்த மொவளிப்்பாடு மொ்பாரு்த்்த�ான சவ்கலவாய்ப்பில் 
்கவக்கைப்்பட்டுள்ள ்பாதிக்கைப்்பட்ட மொ்தாழிலாளர்கைள்/ 
்பணியாளர்கைளின் குடும்்ப உறுப்பினர்கை்களயும் குறிப்பிடலாம்  

2.  ‘�றுவாழ்வு’ என்்பது கு்கற்பாடுகைள் உள்ளவர்கைளுக்கு 
உகைந்்த, உடல், உைர்ச்சி, அறிவுோர், உளவியல் சுற்றுச்சூழல் 
அல்லது ேமூகை மொேயல்்பாட்டு நி்கலகை்கள அ்கடவ்தற்கும் 
்பரா�ரிப்்ப்தற்கும் உ்தவும் ஒரு மொேயல்மு்கற்கயக் குறிக்கிறது. 

தலைலமத்துவ குறிகொட்டிகள் 



8 8 8 9

இணைப்பு   2

பொகாள்்கக 4

பொகாள்்கக 5

வணிகங்கள் அதன் அலனத்து �ங்குதொரர்களின் 
�ைன்கல்ள மதிக்க சவண்டும் மற்றும் �திைளிக்க 
சவண்டும்

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள்  

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள்

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள்

தலைலமத்துவ குறிகொட்டிகள் 

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

1

முக்கிய ்பங்கு்தாரர்கை்கள 
அ்கடயாளம் 
கைாண்்ப்தற்கைான 
மொேயல்மு்கற 

இந்்த்த் து்கறயின் கீழ் எவவாறு ்பங்கு்தாரர்கை்கள இ்கைக்கை 
தீர்�ானிக்கைப்்பட்டது, எந்்த குழுவுடன் ஈடு்படசவண்டும் அல்லது 
ஈடு்படக்கூடாது என்்ப்க்த  நிறுவனம் மொவளிப்்படு்த்தும்.   

2
முக்கிய ்பங்கு்தாரர் 
குழுக்கைள்  

1.  ்பட்டியலிடப்்பட்ட நிறுவனம், ்பங்கு்தாரர்கைள் அணுகுவ்தற்கு 
மொ்தாடர்பு்கடய ்தகைவல்கை்கள மொ்பறுவ்தற்கு உரிய ்தகைவல் ்பரி�ாற்ற 
வழிமு்கற்கய குறிப்பிடலாம்.  மொ்பாருந்துமொ�னில், பிராந்திய/
உள்ளூர் மொ�ாழிகைளில் அ்த்்த்ககைய ்தகைவல்கைள் கி்கடக்கிற்தா 
என்று குறிப்பிட சவண்டும்.

2.  நலிவுற்சறார் �ற்றும் ஓரங்கைட்டப்்பட்ட குழுக்கைள் என்்பது, 
உடல்நி்கல, �னநி்கல. ேமூகைநி்கல, மொ்பாருளா்தார, கைலாச்ோர, 
அரசியல், புவியியல் அல்லது சுகைா்தார சூழ்நி்கலகைளால் ்தங்கைள் 
உரி்க�கை்கள உைரசவா அல்லது வாய்ப்புகை்கள அனு்பவிக்கைசவா 
முடியா்த ்தனிந்பர்கைளின் குழு்கவக் குறிக்கிறது. இந்தியாவில் 
உள்ள இந்்தக் குழுக்கை்கள பின்வருவனவற்றின் அடிப்்ப்கடயில் 
அ்கடயாளம் கைாைலாம்:

-  ்பாலினம் �ற்றும் திருநங்்ககைகைள் (மொ்பண்கைள், சிறுமிகைள் �ற்றும் 
்பலர்)

-  வயது (குழந்்க்தகைள், மொ்பரியவர்கைள் �ற்றும் ்பலர்) 

-  வம்ோவளி/அ்கடயாளம்/ இனம்/ (ோதி, �்தம், ்தாழ்்த்்தப்்பட்சடார், 
்பழங்குடியினர் �ற்றும் ்பலர்)  

-  மொ்தாழில் (இடம்மொ்பயர்ந்்த, நில�ற்ற சிறு/குறு விவோயிகைள், 
புலம்மொ்பயர்ந்்த மொ்தாழிலாளர்கைள் �ற்றும் ்பலர்) 

-  �ாற்று்த்திறனாளி ந்பர்கைள் 

-  அரசியல் அல்லது �்த நம்பிக்்ககைகைள்

(குறிப்பு: மொ்பாறுப்புள்ள வணிகை ந்கட்த்்க்தக்கைான ச்தசிய 
வழிகைாட்டு்தல்கைள், பின்வரும் இ்கைப்பில் கி்கடக்கும்: https://www.
mca.gov.in/Ministry/pdf/NationalGuildeline_15032019.pdf)

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

2

்பங்கு்தாரர் 
ஆசலாே்கனகைளின் 
முலம் சுற்றுச்சூழல் 
�ற்றும் ேமூகை்த் 
்த்கலப்புகை்கள 
அ்கடயாளம் கைாைவும் 
�ற்றும் நிர்வாகிக்கைவும் 
ஆ்தரிக்கைவும் 
்பயன்்படு்த்து்தல்

சுற்றுச்சூழல் �ற்றும் ேமூகை ்த்கலப்புகைளின் அ்கடயாளம் �ற்றும் 
நிர்வாகை்த்்க்த ஆ்தரிக்கை ்பங்கு்தாரர் ஈடு்படு்த்்தப்்பட்டால் அ்த்கன 
அந்்த நிறுவனம் குறிப்பிடலாம். அப்்படியானால், ்பங்கு்தாரர் 
ஈடு்பாட்டின் மூலம் எழுப்்பப்்பட்ட முக்கிய சகைள்விகைளுக்கு எவவாறு 
அந்நிறுவனம் ்பதிலளி்த்்தது �ற்றும் மொகைாள்்ககைகைள் அல்லது 
மொேயல்்பாடுகைளில் �ாற்றங்கை்களயும் குறிப்பிட சவண்டும்.

எழுப்்பப்்பட்ட ஒவமொவாரு சகைள்விகைளுக்கும், அந்்தக் 
சகைள்விகை்கள எழுப்பிய ்பங்கு்தாரர் குழு்கவ அந்்த நிறுவனம் 
குறிப்பிடசவண்டும்.   

3

ஈடு்படும் நிகைழ்வுகைளில் 
விவரங்கைள் �ற்றும் 
நலிவுற்ற /ஓரங்கைட்டப்்பட்ட 
குழுக்கைளின் 
கைவ்கலகை்கள நிவர்்த்தி 
மொேய்ய எடுக்கைப்்பட்ட 
நடவடிக்்ககைகைள்

நலிவுற்ற/ ஓரங்கைட்டப்்பட்ட குழுக்கை்கள ஈடு்படு்த்துவதின் மூலம் 
எழுப்்பப்்பட்ட முக்கிய பிரச்ே்கைகை்களயும், �ாற்றங்கைள் 
அல்லது மொகைாள்்ககைகை்கள �ாற்றிய்க�்த்்த்தன் மூலம் 
அல்லது மொேயல்்பாடுகைளில் �ாற்றங்கைள் மூலம் நிறுவனம் 
இந்்த அக்கை்கறக்கு எவவி்தம் ்பதில் அளி்த்்தது என்்ப்க்த 
அந்்த நிறுவனம் குறிப்பிட சவண்டும். எழுப்்பப்்பட்ட முக்கிய 
சகைள்விகைளுக்கு எவவாறு அந்நிறுவனம் ்பதிலளி்த்்தது �ற்றும் 
மொகைாள்்ககைகைள் அல்லது மொேயல்்பாடுகைளில் �ாற்றங்கை்களயும் 
குறிப்பிட சவண்டும்.

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

1

�னி்த உரி்க�கைள் 
பிரச்சி்கனகைள் �ற்றும் 
மொகைாள்்ககைகைள் குறி்த்்த 
்பயிற்சி 

மொ்தாழிலாளர்கைள் �ற்றும் ்பணியாளர்கைளுக்கைான �னி்த 
உரி்க�கைள் பிரச்சி்கனகைள் �ற்றும் மொகைாள்்ககைகைள் குறி்த்்த 
்பயிற்சி்த் திட்டங்கைள் �னி்த உரி்க�கைள் அம்ேங்கை்கள 
உள்ளடக்கியது, இதில் �னி்த உரி்க�கைள் மொகைாள்்ககைகைள் அல்லது 
மொ்தாழிலாளர்கைள்/ ்பணியாளர்கைளால் மொேய்யப்்படும் சவ்கலக்கைான 
ந்கடமு்கறகைளும் அடங்கும்.
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சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

3
ஊதியம் /ேம்்பளம்/கூலி 
(�ாற்று்த்திறனாளி உட்்பட) 
வி்பரங்கைள்

1.  ஊதியம் :நிறுவனங்கைள் ேட்டம் 2013 பிரிவு  2 (78) இன் ்படி, 
ஊதியம் என்்பது எந்்தமொவாரு ந்பருக்கும் அவர் வழங்கிய 
சே்கவகைளுக்கைாகை வழங்கைப்்பட்ட அல்லது அனுப்்பப்்பட்ட 
்பைச�ா அல்லது அ்தற்கு ே��ான ஒன்றாகும். 
ச�லும், வரு�ான வரிச் ேட்டம்,1961 (1961இல் 43) இன் கீழ் 
வ்கரயறுக்கைப்்பட்டுள்ள ச்த்கவகை்களயும் உள்ளடக்கியது. 

்பார்்கவ: http://ebook.mca.gov.in/default.aspx

2.  வரு�ான வரிச் ேட்டம் 1961 இன் ்படி, ேம்்பள்த்தில்:

i) கூலி 

ii) ஆண்டு்த்மொ்தா்ககை அல்லது ஓய்வூ தியம் 

iii) நன்மொகைா்கட 

iv) ேம்்பளம் அல்லது கூலிக்குப் ்பதிலாகை அல்லது கூடு்தலாகை 
ஏச்தனும் கைட்டைம், ்தரகுமொ்தா்ககைகைள், ச்த்கவகைள் அல்லது 
லா்பங்கைள்.  

v) ேம்்பள்த்திற்கைான முன் ்பைம் 

vi) அங்கீகைரிக்கைப்்பட்ட வருங்கைால ்கவப்பு நிதியில் 
்பங்சகைற்கும் ஒரு ஊழியரின் கைைக்கில் ஆண்டுச்தாறும் 
மொேலு்த்்தப்்படும் மொ்தா்ககை, இந்்த்த் மொ்தா்ககை நான்கைாவது 
அட்டவ்கை ்பகுதி ‘A’ இன் விதி 6 இன் கீழ் வரி 
விதிக்கைப்்படக்கூடிய அளவிற்கு; �ற்றும்

vii) அங்கீகைரிக்கைப்்பட்ட வருங்கைால ்கவப்பு நிதியில் 
்பங்சகைற்கும் ஒரு ஊழியரின், நான்கைாவது அட்டவ்கையின் 
்பகுதி ‘A’    இன் விதி 11- இன் து்கை விதி (2) இல் 
குறிப்பிடப்்பட்டுள்ள ்பரி�ாற்றப்்பட்ட இருப்பு்த் மொ்தா்ககையில் 
உள்ள அ்கன்த்து்த் மொ்தா்ககைகைளும் து்கை விதி (4 இன் கீழ் 
இ்கவ விதிக்கை சவண்டும்.

்பார்க்கைவும்:https://www.incometaxindia.gov.in/Acts/Income tax%20
Act,%201961/1968/102120000002035669.htm

3.  கூலிகைள்: கூலிகைளுக்கைான குறியீடுகைள் 2019 இன் பிரிவு 2 (Y) 
இன் ்படி, கூலிகைள் என்்பது ஊதிய�ாகைசவா, ேம்்பள�ாகைசவா, 
்படிக்கைாசுகைளாகைசவா அல்லது சவறுவ்ககையில், ்பை�ாகைசவா 
அல்லது அவவாறு மொவளிப்்படு்த்தும் திறனு்கடய்தாகைசவா, 
சவறு வார்்த்்க்தயில் மொோல்ல சவண்டு�ானால்; 
மொவளிப்்ப்கடயான அல்லது �்கறமுகை�ான சவ்கல 
விதிமு்கறகைள் நி்கறசவற்றப்்பட்டால் அல்லது அ்த்்த்ககைய 
சவ்கல மொ்தாடர்்பாகை மொேய்யும் மொேயல்கைளுக்கைாகை ஒரு 
ந்பருக்கு மொேலு்த்்தப்்பட சவண்டிய மொ்தா்ககை, ச�லும் இதில் 
அடங்கு்ப்கவயாவன: 

i)  அடிப்்ப்கட ஊதியம் 

ii)  அகைவி்கலப்்படி 

III) நிறு்த்தி்கவக்கைப்்பட்டுள்ள ேலு்ககை, ஏ்தாவது இரு 
இருந்்தால் 

அடிப்்ப்கட ஊதியம் 

அகைவி்கலப்்படி 

நிறு்த்தி்கவக்கைப்்பட்டுள்ள ேலு்ககை, ஏ்தாவது இரு இருந்்தால்;

 

a.  அ�லில் இருக்கும் ேட்ட்த்தின் கீழ் மொேலு்த்்த சவண்டிய 
மொவகு�தி ஆனால் இது சவ்கல விதிகைளின் கீழ் வருகின்ற 
ஊதிய்த்தின் ஒரு ்பகுதியாகை அல்ல

b.  வீட்டு்த் ்தங்குமிட்த்தின் �திப்பு, அல்லது விளக்கு, 
நீர், �ரு்த்துவ வரு்ககை அல்லது பிற வேதிகைள் அல்லது 
அரோங்கை்த்தின் ஊதியங்கை்கள கைைக்கிடும் மொ்பாது அல்லது 
சிறப்பு உ்த்்தரவில் அடங்கைா்த அல்லது விலக்கைப்்பட்ட 
எந்்தமொவாரு சே்கவயின் �திப்பும் அடங்கைாது.  

c.  மு்தலாளி மொேலு்த்திய ஓய்வுஊதியம் அல்லது வருங்கைால 
்கவப்பு நிதியின் ்பங்கு்த்மொ்தா்ககை �ற்றும் அ்தற்கைான 
வட்டியும்.  

d.  ்பயைப்்படி அல்லது ்பயை ேலு்ககை �திப்பு 

e.  சவ்கலயின் ்தன்்க�்கயப் மொ்பாறு்த்து ்பணிய�ர்்த்்தப்்பட்ட 
ந்பருக்கு ஏற்்படும் சிறப்புச் மொேலவுகை்கள ஈடு மொேய்ய 
வழங்கைப்்படும் மொ்தா்ககை.   

f.  வீட்டு வாட்ககைப் ்படி 

g.  விருதுகைளுக்கைாகை அல்லது இரு 
்தரப்புகைளுக்கி்கடயிசயயான இ்கேவுகைள் அல்லது 
நீதி�ன்ற அல்லது தீர்ப்்பாயம் உ்த்்தரவு ச்பான்றவற்றின் கீழ் 
வழங்கைப்்படும் �திப்பூ தியம் 

h.  மி்ககைசநர சவ்கல மொேய்்த்தற்கைானப்்படிகைள் 

i.  மொ்தாழிலாளிக்கு்த் ்தர சவண்டிய ்தரகு மொ்தா்ககை 

j.  சவ்கலயில் இருந்து நீக்கைப் ்படும் ச்பாது வழங்கைப்்படும் 
்பணிக்மொகைா்கட 

k.  ஏச்தனும் ஆட்கு்கறப்பு இழப்பீடு அல்லது ஓய்வூ திய 
நல்த்மொ்தா்ககைகைள் அல்லது ்பணிநீக்கை்த்தின் ச்பாது 
வழங்கைப்்படும் கைரு்கை்த்மொ்தா்ககை.

 இந்்தப் பிரிவின் கீழ் ஊதியங்கை்கள கைைக்கிடுவ்தற்கு,(a) 
மு்தல் (i) வ்கரயிலான பிரிவுகைளின் கீழ் மு்தலாளி 
்பணியாளருக்கு மொேலு்த்திய ்பை வழங்கீடுகைள் ஒரு ்பாதி 
அல்லது அ்தற்கு ச�ற்்பட்ட ே்தவீ்த்த்்க்த ்தாண்டினால். 
இந்்தப் பிரிவின் கீழ் கைைக்கிடப்்பட்ட அ்கன்த்து 
ஊதியங்கைள்,அ்த்்த்ககைய ஒன்ற்கர அல்லது அ்தற்கு 
ச�ற்்பட்ட ே்தவீ்த்த்்க்த மீறிய மொ்தா்ககை குறி்த்து �்த்திய 
அரோல் அறிவிக்கைப்்படலாம். இவவாறு அறிவிக்கைப்்பட்டால், 
அது ஊதிய�ாகை கைரு்தப்்படும். அ்தன்்படி இந்்த உட்பிரிவின் 
கீழ் ஊதிய்த்தில் சேர்க்கைப்்படும் ச�லும் அ்கன்த்து 
்பாலினங்கைளுக்கும் ே��ான ஊதியம் �ற்றும் ஊதியம் 
வழங்குவ்தற்கைாகை, உட்பிரிவுகைள்(e), (f) குறிப்பிடப்்பட்டுள்ள 
ஊதியங்கைள்), (g) �ற்றும் (h) ஊதிய்த்்க்தக் கைைக்கிடுவ்தற்கு 
எடுக்கைப்்படும்.     

விளக்கைம்: ஒரு ஊழியருக்கு மொேலு்த்்தசவண்டிய முழு 

அல்லது ஒர் ்பகுதி ஊதிய்த்திற்கு ்பதிலாகை, அவரு்கடய 
மு்தலாளியால் வழங்கைப்்படும் ்பை�ல்லா்த ஊதியம், 
மொகைாடுக்கைப்்பட சவண்டிய மொ�ா்த்்த ஊதிய்த்தில் ்பதி்கனந்து 
ே்தவீ்த்த்திற்கு ச�ல் இல்லா்த அ்த்்த்ககைய ்பை�ல்லா்த 
ஊதியம் அவருக்கு மொேலு்த்்தப்்படசவண்டிய மொ�ா்த்்த 
ஊதியங்கைளில் ஒரு ்பகுதியாகைக் கைரு்தப்்படும்.  

்பார்்கவ:

https://labour.gov.in/sites/default/files/THE%20CODE%20ON%20
WAGES%2C%202019%20No.%2029%20of%202019.pdf
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சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

6

்பாலியல் 
துன்புறு்த்்தல்,்பணியிட்த்தில் 
்பாகு்பாடு, குழந்்க்த 
மொ்தாழிலாளர்,கைட்டாய 
மொ்தாழிலாளர்/
்தன்னிச்்கேயற்ற  
மொ்தாழிலாளர், ஊதியங்கைள் 
அல்லது பிற �னி்த 
உரி்க�கைள் மொ்தாடர்்பான 
பிரச்சி்கனகைள் குறி்த்து   
மொ்தாழிலாளர்கைள் 
�ற்றும் ்பணியாளர்கைள் 
அளி்த்்த புகைார்கை்கள 
மொவளிப்்படு்த்து்தல்  

1.  ‘்பாலியல் துன்புறு்த்்தல்’ என்்பது பின்வரும் விரும்்ப்த்்தகைா்த 
மொேயல்கைள் அல்லது நட்த்்க்தகைளில் (சநரடியாகைசவா அல்லது 
அதின் ்தாக்கைங்கைளாகைசவா) அடங்கும், அ்தாவது:

i)  உடல் மொ்தாடர்பு �ற்றும் விருப்்பமில்லா்த மொேயல் 

ii)  ்பாலியல் ச்த்கவகைளுக்கைாகை வற்புறு்த்து்தல் அல்லது 
சகைாரிக்்ககை விடு்த்்தல் 

iii)  ்பாலியல் ரீதியான கைரு்த்துக்கை்களச் மொோல்வது 

iv)  ஆ்பாே்படங்கை்கள கைாட்டுவது 

v)   ்பாலியல் ேம்�ந்்த�ான சவறு எந்்த விரும்்ப்த்்தகைா்த உடல், 
வாய்மொ�ாழி அல்லது உடல்மொ�ாழி

2.  ‘்பாகு்பாடு’ என்்பது �க்கை்கள, நியாய�ற்ற அல்லது 
்பார்பட்ே�ான மு்கறயில் நட்த்துவ்க்தக் குறிக்கிறது. இ்கவ 
ோதி, �்தம், ்பாலினம்,  �னி்த இனம், இனகைக்குழு, வயது, நிறம், 
�்தம், ஊனம், ேமூகை மொ்பாருளா்தார நி்கல அல்லது ்பாலியல் 
சநாக்குநி்கல ஆகியவற்றின் அடிப்்ப்கடயில் உள்ளது

3.  குழந்்க்த மொ்தாழிலாளர்(்த்கட & ஒழுங்குமு்கற) ேட்டம்,1986, 
(திரு்த்்தப்்பட்ட) பிரிவு 2 (ii) ன் ்படி, ‘குழந்்க்த’ என்றால் 14 வயது 
பூர்்த்தி அ்கடயா்த ந்பர் என்று மொ்பாருள். இது 14 மு்தல் 18 
வயதுக்குட்்பட்ட வளர் இளம் ்பருவ்த்தின்கர அ்பயாகைர�ான 
மொ்தாழில்கைள் �ற்றும் மொேயல்மு்கறகைளில் சவ்கல மொேய்வ்க்த 
்த்கட மொேய்கிறது �ற்றும் ்த்கடமொேய்யப்்படா்த அவர்கைளின் 
்பணி நி்கல்க�கை்கள ஒழுங்கு்படு்த்துகிறது.  

்பார்்கவ:- https://labour.gov.in/sites/default/files/act_3.pdf  �ற்றும் 
https://labour.gov.in/whatsnew/child-labour-prohibition-and-
regulation-amendment-act-2016

4.  ‘கைட்டாய உ்கழப்பு’ அல்லது ‘விருப்்பமில்லா்த மொ்தாழிலாளர்’ 
என்்பது அ்பரா்த்த்தின் அச்சுறு்த்்தலின் கீழ் சுரண்டப்்படும்  
அ்கன்த்து சவ்கல அல்லது சே்கவ்கயயும் குறிக்கிறது. 
இது மொகைா்த்்தடி்க� �ற்றும் நவீன அடி்க�்த்்தனம் ச்பான்ற 
மொோற்கை்களயும் உள்ளடக்கியது. அரோங்கைம் நிர்ையி்த்்த 
கு்கறந்்த்பட்ே ஊதிய்த்்க்த விட மொ்தாழிலாளி கு்கறவாகை 
மொ்பரும் எந்்தமொவாரு உ்கழப்பும் இதில் அடங்கும்.

பொகாள்்கக 6
சுற்றுச்சூழலைப் �ொதுகொக்கவும் மீட்பொடடுக்கவும் 
வணிகங்கள் மதிக்க மற்றும் முயற்சிக்க சவண்டும்.

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள் 

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

1
மொ�ா்த்்த ஆற்றல் நுகைர்வு 
�ற்றும் ஆற்றல் தீவிரம் 
்பற்றிய விவரங்கைள் 

1.  அறிக்்ககையிடல் கைாலகைட்ட்த்தில் ்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட 
மொ�ா்த்்த மின்ோரம், எரிமொ்பாருள் நுகைர்வு �ற்றும் பிற வள 
ஆ்தாரங்கைளிலிருந்து நுகைரப்்படும் ஆற்றல் ஆகியவற்்கற 
அந்நிறுவனம் அறிக்்ககையில் குறிப்பிட சவண்டும். �ற்ற 
ஆ்தாரங்கைளிலும் அச்த ச்பான்று இருந்்தால் அவற்்கறயும் 
குறிப்பிடலாம்.

2.  நிறுவன்த்திற்கு மொவளிப்புற வள ஆ்தரங்கைளில் இருந்து  
ஆற்ற்கல வாங்கைலாம் அல்லது நிறுவன்த்்தால் உற்்ப்த்தி 
மொேய்யப்்படலாம் (சுய�ாகை உருவாக்கை்பட்டது). நிறுவனம் 
புதுப்பிக்கை முடியா்த அல்லது புதுப்பிக்கை்த்்தக்கை எரிமொ்பாருள் 
மூல்த்திலிருந்து மின்ோர்த்்க்த உருவாக்கி, பின்னர் 
உருவாக்கைப்்பட்ட மின்ோர்த்்க்த உ்பசயாகி்த்்தால், ஆற்றல் 
நுகைர்வு ஒரு மு்கற �ட்டுச� கைைக்கிடப்்படும்.  

3.  ச�சல ்தரவுகைள் joules அல்லது giga joules ச்பான்ற 
மொ்பருக்கைங்கைளின் அடிப்்ப்கடயில் அறிக்்ககையிடப்்பட 
சவண்டும். மொவளிப்்படு்த்்தப்்பட்ட ்தரவுகைளுக்கு, எரிமொ்பாருள் 
நுகைர்வுகைள் joulesஆகை �ாற்றுவ்தற்கு நிறுவனங்கைள் 
மொ்தாடர்ந்து �ாற்ற கைாரணிகை்களப் ்பயன்்படு்த்்தசவண்டும். 
ஒருசவ்கள, மொவவசவறு ்தரநி்கலகைள் �ற்றும் வழிமு்கறகைள் 
்பயன்்படு்த்்தப்்பட்டால், அ்க்தசய மொவளிப்்படு்த்்தசவண்டும்.  
எந்்த ்தரநி்கலகைள், மு்கறகைள், அனு�ானங்கைள் �ற்றும்/ 
அல்லது கைைக்கீட்டு கைருவிகைள் ச்பான்ற ்தரவு எவவாறு 
மொ்தாகுக்கைப்்பட்டுள்ளது என்்ப்க்தப் புரிந்துமொகைாள்ள 
ச்த்கவயான எந்்த சூழல் ்தகைவல்கை்களயும் நிறுவனங்கைள் 
மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்.

4.  ஒரு ரூ்பாய் வருவாயின் ஆற்றல் தீவிர�ானது, 
மொ�ா்த்்த ஆற்றல் நுகைர்வி்கன மொ�ா்த்்த வருவாய் ரூ்பாயில் 
வகுக்கைப்்பட்டு கைைக்கிடப்்படுகிறது.

5.  மொ�ா்த்்த விற்்ப்கன ்தவிர, நிறுவனங்கைள் ்தன்னார்வ�ாகை 
அளவீட்டு விகி்த்த்்க்த மொ�ட்ரிக் ச்பான்ற பிற அளவீடுகைளின் 
அடிப்்ப்கடயில் வழங்கைலாம், அ்தாவது:

-  ்தயாரிப்பு அலகுகைள்; 

-  உற்்ப்த்தி அளவு (மொ�ட்ரிக் டன்கைள், லிட்டர்கைள் அல்லது 
மொ�கைாவாட் ச்பான்ற்கவ) 

-  அளவு (m2 ்தள இடம் ச்பான்ற்கவ) 

-  முழு சநர ஊழியர்கைளின் எண்ணிக்்ககை
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சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

2
இந்திய அரோங்கை்த்தின்  
ோதி்த்்தல் �ற்றும் வர்்த்்தகைம் 
திட்டம் 

நி்கறசவற்றல்.  ோதி்த்்தல் �ற்றும் வர்்த்்தகைம் Perform 
Acheive and Trade (PAT) திட்டம் (“திட்டம்”) ச�ம்்பட்ட  எரிேக்தி 
திறனுக்கைான மிஷன் National Mission for Enhanced Energy 
Efficiency (NMEEE)  கீழ் ஆற்றல் திறன் ்பணியகை்த்்தால் 
மொ்தாடங்கைப்்பட்டது (பின்வரும் இ்கைப்பில் விவரங்கைள் 
கி்கடக்கின்றன: https://beeindia.gov.in/content/pat-3] 
திட்ட்த்தின் கீழ் குறிப்பிட்ட ்தளங்கைள்/வேதிகைள் நியமிக்கைப்்பட்ட 
நுகைர்சவார் என அ்கடயாளம் கைாைப்்பட்டு, ஆற்றல் நுகைர்வு 
மொ்தாடர்்பான அ்த்்த்ககைய நிறுவனங்கைளுக்கு இலக்குகைள் 
நிர்ையிக்கைப்்பட்டுள்ளன. 

3

மொ்பறும் மொ�ா்த்்த நீர், 
நுகைரப்்படும் நீர் ஆற்றல் 
தீவிர   விகி்தம் ்பற்றிய 
விவரங்கைள் 

1.  நிறுவனம் எந்்தமொவாரு ்பயன்்பாட்டிற்கும் மொ்பறப்்பட்ட 
மொ�ா்த்்த நீ்கரயும், அ்தன் மூல்த்்க்தயும் பிரி்த்து அறிக்்ககையிட 
சவண்டும்.

-  ச�ற்்பரப்பு நீர் – பூமியின் ச�ற்்பரப்பில் இயற் ்ககையாகைசவ 
அ்க�ந்துள்ள ்பனிப்்படலம், ்பனிமூடிய ்பகுதிகைள், 
்பனிப்்பா்கறகைள், ்பனியாறுகைள், ்பனி்த்மொ்தாடர், உ்கறநீர், 
குளங்கைள், ஏரிகைள், ஆறுகைள் �ற்றும் நீசரா்கடகைள் 
ஆகியவற்்கறக் குறிக்கிறது. 

-  நில்த்்தடி நீர்- நில்த்்தடியில் இருந்து மீட்மொடடுக்கைப்்படும் 
நீ்கரக் குறிக்கிறது

-  மூன்றாம் ்தரப்பு நீர்- நகைராட்சி நீர் �ற்றும் பிற ்தனியார் 
விநிசயாஸ்்தர்கை்களக் குறிக்கிறது.

-  கைடல்நீர்/உப்பு நீக்கைப்்பட்ட நீர் – கைடல் அல்லது கைடலில் உள்ள 
மொ்பருங்கைடலில் உள்ள நீ்கரக் குறிக்கிறது 

-  �ற்ற ஆ்தாரங்கைள்- நிறுவனங்கைளுக்கு குறிப்பிட்த்்தக்கை 
விஷய�ாகை ச்தான்றினால், �ற்ற ஆ்தாரங்கை்களக் 
குறிப்பிடலாம்.

2.  மொ�ா்த்்த நீர் நுகைர்வு ்பற்றி நிறுவனம் அறிக்்ககை 
மொேய்ய சவண்டும். மொ�ா்த்்த நீர் நுகைர்வு ஒரு அ்க�ப்்பால் 
்பயன்்படு்த்்தப்்படும் நீரின் அளவீடு ஆகும், இது சுற்றுச்சூழல் 
அ்க�ப்பு அல்லது உள்ளூர் ேமூகை்த்தின் ்பயன்்பாடிற்கு 
இனி கி்கடக்கைாது, அ்தாவது திரும்்ப மொ்பறப்்பட்ட �ற்றும் 
்தயாரிப்புகைளில் இ்கைக்கைப்்பட்ட அல்லது ஆவியான 
அல்லது �ாசு்பட்ட நீர் ச்பான்ற நீர் �ற்ற ்பயனர்கைளால் 
்பயன்்படு்த்்த முடியாது, எனசவ, ச�ற்்பரப்பு நீர், நில்த்்தடி 
நீர், கைடல் நீர் அல்லது மூன்றாம் ்தரப்பினருக்கு மீண்டும் 
மொவளியிடப்்படவில்்கல. அறிக்்ககையிடல் கைால்த்தில் 
்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட அல்லது அடு்த்்தடு்த்்த அறிக்்ககையிடல் 
கைால்த்தில் மொவளிசயற்றப்்படுவ்தற்கு சேமி்த்து ்கவக்கைப்்பட்ட 
்தண்ணீரும் இதில் அடங்கும். நிறுவனம் அ்தன் நீர் நுகைர்்கவ 
சநரடியாகை அளவிடமுடியாவிட்டால், பின்வரும் சூ்த்திர்த்்க்தப் 
்பயன்்படு்த்தி இ்க்த கைைக்கிடலாம்: மொ�ா்த்்த நீர் நுகைர்வு = 
மொ�ா்த்்த நீர் திரும்்ப மொ்பறு்தல்- மொ�ா்த்்த நீர் மொவளிசயற்றம்.

3.  ஒரு ரூ்பாய் நீர் மொேறிவின் விற்்ப்கன, கைைக்கிடப்்படும், 
மொ�ா்த்்த நுகைர்வு நீ்கர மொ�ா்த்்த வருவாயால் வகுக்கைப்்பட்டு 
கைைக்கிடப்்படுகிறது.

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

4.  மொ�ா்த்்த விற்்ப்கன ்தவிர, நிறுவனங்கைள் ்தன்னார்வ 
அடிப்்ப்கடயில், நீர் அளவீட்டு விகி்த்த்்க்த வழங்கைலாம், 
மொ�ட்ரிக் ச்பான்ற பிற அளவீடுகைளின் அடிப்்ப்கடயில்;  

்தயாரிப்பு அலகுகைள்; 

-  எவவளவு உற்்ப்த்தி மொேய்யப்்பட்டது;

-  உற்்ப்த்தி அளவு (மொ�ட்ரிக் டன்கைள். லிட்டர்கைள் அல்லது 
மொ�கைாவாட் ச்பான்ற்கவ);

-  அளவு (m2 ்தளஇடம் ச்பான்ற்கவ) ;

-  முழு சநர ஊழியர்கைளின் எண்ணிக்்ககை 

5.  ்தரநி்கலகைள், மு்கற்க�கைள், அனு�ானங்கைள் �ற்றும்/ 
அல்லது ்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட கைைக்கீட்டு கைருவிகைள் 
ச்பான்ற ்தரவு எவவாறு மொ்தாகுக்கைப்்பட்டுள்ளது என்்ப்க்தப் 
புரிந்துமொகைாள்ள ச்த்கவயான சூழ்நி்கல ்தகைவல்கை்களயும் 
நிறுவனங்கைள் மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்

4 பூஜ்ஜிய திரவ 
மொவளிப்்பாடு மொகைாள்்ககை

�றுசுழற்சி, மீட்பு �ற்றும் சு்த்திகைரிக்கைப்்பட்ட கைழிவுநீ்கர 
மீண்டும் ்பயன்்படு்த்்த ச�ம்்பட்ட கைழிவுநீர் சு்த்திகைரிப்பு 
மொ்தாழில்நுட்்பங்கை்களப் ்பயன்்படு்த்தி சுற்றுச்சூழலுக்கு 
கைழிவுநீர் மொவளிசயறா�ல் இருப்்ப்க்த உறுதி மொேய்வதில் 
பூஜ்ஜிய திரவ மொவளிப்்பாடு மொகைாள்்ககை முக்கிய�ானது.

5 கைாற்று உமிழ்வு 
மொவளிப்்படு்தல்

எந்்த ்தரநி்கலகைள், வழிமு்கறகைள்,அனு�ானங்கைள் �ற்றும்/ 
அல்லது ்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட கைைக்கீட்டு கைருவிகைள் ச்பான்ற 
்தரவு எவவாறு மொ்தாகுக்கைப்்பட்டுள்ளது என்ப்க்தப் புரிந்து 
மொகைாள்ள ச்த்கவயான எந்்தமொவாரு சூழல் ்தகைவ்கலயும் 
நிறுவனங்கைள் மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும். 
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்பசு்க� வாயு – 
greenhouse gas (GHG), 
உமிழ்வு �ற்றும் 
்பசு்க� வாயு தீவிரம் 
்பற்றிய வி்பரங்கை்கள  
வாய்ப்பு 1, வாய்ப்பு 2ல் 
மொ்தரிவிக்கை சவண்டும்

1.  ‘்பசு்க� வாயு’ என்ற மொோல் பின்வரும் வாயுக்கை்கள 
உள்ளடக்கியது:

• கைார்்பன் ்கட ஆக்்கேட் (CO2)

• மீ்த்ச்தன் (CH4)

• ்கநட்ரஸ் ஆக்்கேட் (N2O)

• ்க�ட்சராப்சளாசரா கைார்்பன்கைள் (HFCs)

• மொ்பர்ப்சளாசராகைார்்பன்கைள் (PFCs)

• ேல்்பர் மொ�க்ோப்சளா்கரட் (SF6)

• ்கநட்ரஜன் ட்்கரப்சளா்கரட் (NF3)

2.  வாய்ப்பு 1 உமிழ்வு என்்பது நிறுவன்த்திற்கு மொோந்்த�ான 
அல்லது அல்லது கைட்டுப்்படு்த்்தப்்படும் மூலங்கைளிலிருந்து 
சநரடி GHG உமிழ்வு ஆகும். மூல�ானது வளி�ண்டல்த்தில் 
GHG ்கய மொவளியிடும் எந்்தமொவாரு இயற் அலகு அல்லது 
மொேயல்மு்கறயக் குறிக்கிறது. ச�லும், இயல்்பாகை 
கைட்டுப்்படு்த்்தப்்படா்த ஆனால் சவண்டுமொ�ன்சற 
அல்லது ்தற்மொேயலாகை ஏற்்படும் GHG கைளின் உமிழ்வுகைள், 
கைருவியிலிருந்து கைசிவுகைள், மீ்த்ச்தன் உமிழ்வுகைள் 
(எ.கைா. நிலக்கைரி சுரங்கைங்கைளிருந்து) ச்பான்ற்கவயும் 
கைைக்கீடுகைளில் சேர்க்கைப்்படும்
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சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

3.  வாய்ப்பு 2 உமிழ்வுகைள் என்்பது ஆற்றல் �்கறமுகை உமிழ்வு 
ஆகும். அ்கவகைள் வாங்கைப்்பட்ட அல்லது மொ்பறப்்பட்ட 
மின்ோரம், மொவப்்ப�ாக்கைல் அல்லது குளிரூட்டல் �ற்றும் 
நீராவி ஆகியவற்றால் உற்்ப்த்தி மொேய்யப்்படுகிறது.

4.  நிறுவனங்கைள் ்தன்னார்வ அடிப்்ப்கடயில், வாய்ப்பு  1 
வாய்ப்பு 2 உமிழ்வுகை்கள CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 என 
பிரிக்கைலாம்.

5.  நிறுவனம் இந்்த GHG வர்்த்்தகைங்கை்களயும் (GHG உமிழ்வு 
மொகைாள்மு்தல், விற்்ப்கன அல்லது ்பரி�ாற்றம்) வாய்ப்பு 
1, வாய்ப்பு 2 GHG உமிழ்வுகை்களக் கைைக்கிடுவதிலிருந்து 
விலக்குகிறது.

6.  மொவளிப்்படு்த்்தலுக்கைான அலகு CO2 க்கு ே��ான மொ�ட்ரிக் 
டன்கைளில் இருக்கை சவண்டும். ச�லும், நிறுவனங்கைள் 
புவி மொவப்்ப�்கட்தல் ோ்த்தியம் (GWP) விகி்தங்கைள் 
�ற்றும் ்பயன்்படு்த்்தப்்படும் உமிழ்வு கைாரணிகைள் உட்்பட 
்பயன்்படு்த்்தப்்படும் ்தரநி்கலகைள், மு்கற்க�கைள், 
அனு�ானங்கைள் �ற்றும்/அல்லது கைைக்கீட்டு கைருவிகை்கள 
மொவளிப்்படு்த்்தசவண்டும்.

7.  மொ�ா்த்்த வருவாய் வகுக்கைப்்பட்ட வாய்ப்பு 1 �ற்றும் வாய்ப்பு 
2 உமிழ்வுகைளாகை ரூ்பாய் 1 க்கு வாய்ப்பு 1 �ற்றும் வாய்ப்பு 2 
உமிழ்வு தீவிரம் கைைக்கிடப்்படும்.

8.  மொ�ா்த்்த விற்்ப்கன ்தவிர நிறுவனங்கைள் ்தன்னார்வ 
அடிப்்ப்கடயில், வாய்ப்பு 1 �ற்றும் வாய்ப்பு 2 GHG உமிழ்வு தீவிர 
விகி்த்த்்க்த வழங்கைலாம், இது ச்பான்ற பிற அளவீடுகைளின் 
அடிப்்ப்கடயில்:

• எவவளவு உற்்ப்த்தி மொேய்யப்்பட்டது;

• உற்்ப்த்தி அளவு (மொ�ட்ரிக் டன்கைள். லிட்டர்கைள் அல்லது 
மொ�கைாவாட் ச்பான்ற்கவ);

• அளவு (m2 ்தளஇடம் ச்பான்ற்கவ) ;

• முழு சநர ஊழியர்கைளின் எண்ணிக்்ககை
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உருவாக்கைப்்பட்ட,

�றுசுழற்சி 
மொேய்யப்்பட்ட 
�ற்றும் மீண்டும் 
்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட 
�ற்றும் அகைற்றப்்பட்ட 
கைழிவுகைளின் 
விவரங்கைள்  

1.  சுற்றுச்சூழல், கைாடுகைள் �ற்றும் ்பருவநி்கல �ாற்ற 
அ்க�ச்ேகை்த்்தால் வழங்கைப்்பட்ட ்பல்சவறு கைழிவு ச�லாண்்க� 
விதிகைளில் குறிப்பிட்டுள்ள வ்ககைகைளின் ்படி, அ்தன் 
மொேயல்்பாடுகைளில் உருவாக்கைப்்பட்ட மொ�ா்த்்த கைழிவுகை்களயும் 
நிறுவனம் மொ்தரிவிக்கை சவண்டும்.   

 2.  உற்்ப்த்தி மொேய்யப்்படும் ஒவமொவாரு வ்ககை கைழிவுகைளுக்கும் 
(பிளாஸ்டிக், மின்-கைழிவு, உயிர் �ரு்த்்தவக் கைழிவுகைள், 
கைட்டு�ானம் �ற்றும் இடிப்பு கைழிவுகைள், மின்கைலக் கைழிவுகைள், 
கைதிரியக்கைக் கைழிவுகைள், பிற அ்பாயகைர�ான �ற்றும் 
பிற அ்பாயகைர�ற்ற கைழிவுகைள்), �றுசுழற்சி மூலம், மீள் 
்பயன்்பாட்டிற்கு ்தயாராகி அல்லது பிற மீட்பு மொேயல்்பாடுகைள் 
மூலம் மீட்கைப்்படுகிறது என்்ப்க்த நிறுவனம் அறிக்்ககையிட 
சவண்டும். இந்்த விதிமு்கறகைளுக்கைான வழிகைாட்டு்தல் கீசழ 
மொகைாடுக்கைப்்பட்டுள்ளது: 

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

• கைழிவுகைள் உற்்ப்த்திப்மொ்பாருட்கைள், உற்்ப்த்திப்மொ்பாருட்கைளின் 
கூறுகைள் அல்லது மொ்பாருட்கைள் ஆகியவற்றில் இருந்து 
கைழிவுகைள் மீட்மொடடுக்கைப்்பட்டு புதிய உற்்ப்த்திகைள், கூறுகைள் 
அல்லது மொ்பாருட்கைளுக்கைாகைப் ்பயன்்படு்த்்தலாம்.   �று 
உ்பசயாகைம் �ற்றும் �றுசுழற்சி மொேய்வ்தற்கைான 
்தயாரிப்புகைள் மீட்பு நடவடிக்்ககைகைளின் எடு்த்துக்கைாட்டுகைள் 
ஆகும்.   

• �று்பயன்்பாடிற்கு ்தயாரிப்்பது என்்பது சோ்த்கன, சு்த்்தம் 
மொேய்்தல் அல்லது ்பழுது்பார்க்கும் மொேய்ல்பாடுகை்களக் 
குறிக்கிறது, இ்தன் மூலம் ்தயாரிப்புகைள் அல்லது 
கைழிவுகைளாகை �ாறிய மொ்பாருட்கைளின் கூறுகைள் அ்கவ 
உருவாக்கைப்்பட்ட அச்த சநாக்கை்த்திற்கைாகை  ்பயன்்படு்த்்த 
்தயராகை உள்ளன.   

• �றுசுழற்சி என்்பது மொ்பாருட்கைளின் �று மொேயலாக்கைம் 
அல்லது கைழிவுகைளாகை �ாறிய மொ்பாருட்கைளின் கூறுகை்கள, 
புதிய மொ்பாருட்கை்கள உருவாக்குவ்க்த குறிக்கிறது.

3.  உற்்ப்த்தி மொேய்யப்்படும் ஒவமொவாரு வ்ககை கைழிவுகைளுக்கும் 
(மொநகிழி, மின்-கைழிவு, உயிர் �ரு்த்துவக் கைழிவுகைள், கைட்டு�ானம் 
�ற்றும் இடிப்பு கைழிவுகைள், மின்கைலம் கைழிவுகைள், கைதிரியக்கைக் 
கைழிவுகைள், பிற அ்பாயகைர�ான �ற்றும் பிற அ்பாயகைர�ற்ற 
கைழிவுகைள்), நிறுவனம் கைழிவுகை்கள மொவளிப்்படு்த்்தசவண்டும் 
பின்வரு�ாறு அகைற்றும் மு்கறயின் அடிப்்ப்கடயில் 
அகைற்றப்்படுகிறது.

• எரிக்கைப்்படும் கைழிவுகைள் –அதிகை மொவப்்பநி்கலயில் 
கைட்டுப்்படு்த்்தப்்பட்ட மு்கறயில் கைழிவுகை்களக் எரிப்்ப்க்தக் 
குறிக்கிறது. 

• நிலப்்பரப்புக்கு அனுப்்பப்்படும் கைழிவுகைள் – குப்்க்ப 
நிரப்பு்தல் என்்பது கைழிவுப் மொ்பாருட்கை்கள சுகைா்தார 
நிலங்கைளில் நிரப்புவ்க்தக் குறிக்கிறது, ச�லும் 
திறந்்தமொவளியில் எரி்த்்தல் �ற்றும் மொகைாட்டு்தல் ச்பான்ற 
கைட்டுப்்பாடற்ற கைழிவுகை்கள அகைற்றுவ்க்த ்தவிர்க்கிறது.   

• பிற அகைற்றல் மொேயல்்பாடுகைள்: நிறுவனங்கைள் 
குறிபிட்த்்தக்கை்கவ என்றால், ்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட �ற்ற 
அகைற்றல் மொேயல்்பாடுகை்களக் குறிப்பிடலாம்.

4.  ்தரநி்கலகைள், வழிமு்கறகைள், அனு�ானங்கைள் �ற்றும்/ 
அல்லது ்பயன்்படு்த்்த்பட்ட கைைக்கீட்டு கைருவிகைள் ச்பான்ற 
்தர்கவப் புரிந்து மொகைாள்ள ச்த்கவயான எந்்தமொவாரு சூழல் 
்தகைவ்கலயும் நிறுவனங்கைள் மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்.

9
கைழிவு ச�லாண்்க� 
ந்கடமு்கறகைளின் 
விளக்கைம்

1.  இந்்த்த் து்கறயின் கீழ், குறிபிட்த்்தக்கை கைழிவு மொ்தாடர்்பான 
்தாக்கை்த்திற்கு வழிவகுக்கும் மொேயல்்பாடுகைள் �ற்றும் 
அ்த்்த்ககைய கைழிவுகைளிலிருந்து ்தாக்கை்த்்க்த நிர்வகிக்கை 
எடுக்கைப்்பட்ட நடவடிக்்ககைகைள் ்பற்றிய விளக்கை்த்்க்தயும் 
சேர்்த்து நிறுவனம் ்பரிசீலிக்கைலாம். இ்த்்த்ககைய மொேயல்கைளில் 
பின்வருவன அடங்கும்:

• மொ்பாருட்கைள் ச்தர்வு �ற்றும் ்தயாரிப்பு வடிவ்க�ப்்க்ப 
ச�ம்்படு்த்து்தல் 

• �றுசுழற்சி மொேய்யப்்பட்ட மீண்டும் ்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட 
அல்லது புதுப்பிக்கை்தக்கை மொ்பாருட்கை்கள ்பயன்்படு்த்து்தல் 

• அ்பாயகைர�ான ்பண்புகை்களக் மொகைாண்ட உள்ளீ டுகை்கள 
அ்பாயகைர�ற்ற உள்ளீ டுகைளுடன் �ாற்றுவது
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சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

2.  நிறுவன்த்்தால் உருவாக்கைப்்படும் கைழிவுகைள் மூன்றாம் 
்தரப்பினரால் நிர்வகிக்கைப்்படும் ்பட்ே்த்தில், ஒப்்பந்்தம் அல்லது 
ேட்டரீதியான மொ்பாறுப்புகைளுக்கு ஏற்்ப மூன்றாம் ்தரப்பினர் 
கைழிவுகை்கள நிர்வகிக்கிறார்கைளா என்்ப்க்த தீர்�ானிக்கைப் 
்பயன்்படு்த்்தப்்படும் மொேயல்மு்கறகைளின் விளக்கை்த்்க்தயும் 
நிறுவனம் கைரு்த்தில் மொகைாள்ளலாம்.

11

சுற்றுச்சூழல் ்பாதிப்பு 
�திப்பீடுகைள் – 
Environmental Impact 
Assessment (EIA) 
விவரங்கைள்

மொ்பாருந்்தக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் ேட்டங்கைளுக்கு இைங்கை 
நிறுவனம் சுற்றுசூழல் ்பாதிப்பு �திப்பீடுகை்கள  
ச�ற்மொகைாண்டிருந்்தால் இந்்த மொவளிப்்பாடு 
ச�ற்மொகைாள்ளப்்படும்

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

1

புதுப்பிக்கை்த்்தக்கை �ற்றும் 
புதுப்பிக்கைமுடியா்த 
மூலப்மொ்பாருள்கைளிலிருந்து 
நுகைரப்்படும் மொ�ா்த்்த 
ஆற்ற்கல பிரி்த்மொ்தடு்த்்தல்

இந்்த்த் து்கறயின் கீழ், நிறுவனம் புதுப்பிக்கை்தக்கை 
�ற்றும் புதுப்பிக்கை முடியா்த மூலங்கைளிருந்து மின்ோரம், 
எரிமொ்பாருள் �ற்றும் பிற ஆற்றல் நுகைர்வு (குறிப்பு: P6. 
அ்த்தியாவசிய சகைள்வி 1) ஆகியவற்்கற பிரி்த்மொ்தடு்த்து 
வழங்கை சவண்டும்.

1.  புதுப்பிக்கை முடியா்த எரிேக்தி ஆ்தாரங்கைள் சுற்றுச்சூழல் 
சுழற்சிகைள் அல்லது விவோய மொேயல்மு்கறகைள் மூலம் 
குறுகிய கைால்த்தில் நிரப்்பசவா, �றுஉற்்ப்த்தி மொேய்யசவா, 
வளர்க்கைசவா அல்லது உருவாக்கைசவா முடியாது.

2.  புதுப்பிக்கை முடியா்த எரிேக்தி ஆ்தாரங்கைள் சுற்றுச்சூழல் 
சுழற்சிகைள் அல்லது விவோய மொேயல்மு்கறகைள் மூலம் 
குறுகிய கைால்த்தில் நிரப்்பசவா, �றுஉற்்ப்த்தி மொேய்யசவா, 
வளர்க்கைசவா அல்லது உருவாக்கைசவா முடியாது.  
மொ்பட்சராலியம் அல்லது கைச்ோ எண்்கையில் இருந்து 
பிரி்த்மொ்தடுக்கைப்்படும் எரிமொ்பாருட்கைளான கைல்மொலண்மொைய், 
டீேல் எரிமொ்பாருள், வானூர்தி எரிமொ்பாருள், �ற்றும் எரி 
எண்மொைய், அழு்த்்தப்்பட்ட இயற்்ககை வாயு (CNG), �ற்றும் 
திரவ�ாக்கைப்்பட்ட இயற்்ககை ச்பான்ற இயற்்ககை வாயு (LNG) 
இயற்்ககை வாயுக்கைள்; மொ்பட்சராலியம் சு்த்திகைரிப்பு �ற்றும் 
இயற்்ககை வாயுவில் இருந்து பிரி்த்மொ்தடுக்கைப்்படும் பியூட்சடன், 
புசராச்பன் �ற்றும் திரவ�ாக்கைப்்பட்ட மொ்பட்சராலிய வாயு 
(LPG); கைரி �ற்றும் அணுேக்தி ஆகிய்கவ அடங்கும்.

3.  புதுப்பிக்கை்தக்கை எரிேக்தி ஆ்தாரங்கைள் சுற்றுச்சூழல் 
சுழற்சிகைள் அல்லது விவோய மொேயல்மு்கறகைள் மூலம் 
குறுகிய கைால்த்தில் நிரப்்பப்்படலாம். புதுப்பிக்கை்தக்கை எரிேக்தி 
ஆ்தாரங்கைளில் புவிமொவப்்பம், கைாற்று, சூரியேக்தி, நீர் �ற்றும் 
உயிரி ஆகிய்கவ அடங்கும்

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

2
மொவளிசயற்றப்்பட்ட நீர் 
விவரங்கைள் 

1.  நிறுவனம் மொவளிசயற்றப்்பட்ட மொ�ா்த்்த நீ்கர 
அறிக்்ககையிடலாம் அ்தாவது திரும்்ப நிறுவனம் 
்பயன்்படு்த்்தவில்்கலமொயனில் மொவளிசயற்றப்்படும் மொ�ா்த்்த 
ஆ்கலக்கைழிவு நீர், மொவளிசயற்றப்்பட்ட நீர் (்பயன்்படு்த்்தா்தது 
அல்லது ்பயன்்பாட்டிற்கு பிறகு) சேருமிட்த்திற்குள் பிரிக்கைப்்பட்டு 
(ச�ற்்பரப்பு நீர், நில்த்்தடிநீர், கைடல்நீர், 3வது ்தரப்பினருக்கு 
அல்லது பிறருக்கு அனுப்்பப்்பட்டது - P6 இன் கீழ் அ்த்தியாவசிய 
குறிகைாட்டிகைளின் சகைள்வி 3 இல் வழிகைாட்டு்த்கலப் ்பார்க்கைவும்) 
சு்த்திகைரிப்பு மொேய்யப்்பட்டு அனுப்்பப்்படுகிறது.

2.  பின்வரும் சு்த்திகைரிப்பு மு்கறகைள் மூலம் நிறுவனம் அ்தன் நீர் 
மொவளிசயற்ற்த்்க்த பிரிக்கைலாம்:

• மு்தன்்க� நி்கல சு்த்திகைரிப்பு: ச்தங்கியுள்ள 
திடப்மொ்பாருட்கை்களயும் அல்லது நீரின் ச�ல் மி்தந்து 
மொகைாண்டிருப்்ப்கவகை்களயும் நீக்குவ்க்த சநாக்கை�ாகைக் 
மொகைாண்டுள்ளது. 

• இராண்டாம் நி்கல சு்த்திகைரிப்பு: இந்்த சிகிச்்கே  
்தண்ணீரில் ்தங்கியிருக்கும் மொ்பாருட்கைள் அல்லது, அதில் 
கை்கரந்துள்ள்கவ அல்லது நின்று மொகைாண்டிருப்்ப்கவகை்கள 
அகைற்றுவ்க்த சநாக்கை�ாகை மொகைாண்டது

• மூன்றாம் நி்கல சு்த்திகைரிப்பு, இது மொவளிசயற்ற்படுவ்தற்கு 
முன்பு ்தண்ணீ்கர உயர் ்தர்த்திற்கு உயர்்த்துவ்க்த 
சநாக்கை�ாகைக் மொகைாண்டுள்ளது. உ்தாரை�ாகை கைன 
உசலாகைங்கைள், ்கநட்ரஜன் �ற்றும் ்பாஸ்்பரஸ் ஆகியவற்்கற 
நீக்கும் மொேயல்மு்கறகைள் இதில் அடங்கும்.  

• ஒருசவ்கள, ஒரு நிறுவனம் சு்த்திகைரிப்பு ச்த்கவயில்லா்த 
நல்ல ்தர�ான ்தண்ணீ்கர மொவளிசயற்றினால், அ்க்தயும் 
விளக்கைலாம்.

3.  எந்்த ்தரநி்கலகைள், மு்கறகைள், அனு�ானங்கைள் �ற்றும்/
அல்லது ்பயன்்படு்த்்தப்்பட்ட கைைக்கீட்டு கைருவிகைள் ச்பான்ற ்தரவு 
எவவாறு மொ்தாகுக்கைப்்பட்டுள்ளது என்்ப்க்தப் புரிந்துமொகைாள்ள 
ச்த்கவயான எந்்தமொவாரு சூழல் ்தகைவல்கை்களயும் நிறுவனங்கைள் 
மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்.

3

நீர் ்பற்றாக்கு்கற 
்பகுதிகைளில் 
எடுக்கைப்்பட்ட, 
நுகைரப்்பட்ட  �ற்றும் 
மொவளிசயற்றப்்பட்ட 
நீரின் விவரங்கைள்

1.  நீர் ்பற்றாக்கு்கற ்பகுதிகைள் நீருக்கைான �னி்த �ற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் ச்த்கவ்கயப் பூர்்த்தி மொேய்ய இயலாது. இது 
்தண்ணீர் கி்கடப்்பது, ்தரம் அல்லது அணுகைல் ஆகியவற்்கறக் 
குறிக்கைலாம். ச�லும், �்த்திய நில்த்்தடி நீர் வாரிய்த்்தால் “அதிகை 
சுரண்டல்” அல்லது “மொநருக்கைடியான” என வ்ககைப்்படு்த்்தப்்பட்ட 
்பகுதிகைள் நீர் அழு்த்்த்த்தின் ்பகுதிகைள் கீழ் வரும் (்பார்்கவ: http://
cgwb.gov.in/gwresource.html).   

2.  அ்த்தியாவசிய குறிகைாட்டிகைளின் சகைள்வி 3 �ற்றும் P6 இன் கீழ் 
்த்கல்க� குறிகைாட்டிகைளின் சகைள்வி 2 இல் உள்ள ்த்கல்க�்த்துவ 
வழிகைாட்டு்த்கலயும் இந்்த நிறுவனம் ச�ற்சகைாள் கைாட்டலாம்.

தலைலமத்துவ குறிகொட்டிகள் 
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• எவவளவு உற்்ப்த்தி மொேய்யப்்பட்டது;

• உற்்ப்த்தி அளவு (மொ�ட்ரிக் டன்கைள். லிட்டர்கைள் அல்லது 
மொ�கைாவாட் ச்பான்ற்கவ);

• அளவு (m2 ்தளஇடம் ச்பான்ற்கவ) ;

• முழு சநர ஊழியர்கைளின் எண்ணிக்்ககை  

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

4 வாய்ப்பு 3 உமிழ்வுகைள் 

1.  வாய்ப்பு 3 உமிழ்வுகைள் �்கறமுகை ்பசு்க� இல்ல வாயுக்கைள் 
(�்கறமுகை�ாகை மொவளியிடப்்படும் (்பார்்கவ 2) GHG உமிழ்வுகைள் 
அல்லா�ல்) அ்க�ப்புக்கு மொவளிசய ஓட்ட்த்திற்கு சநராகைவும் 
எதிராகைவும் உமிழ்ப்்படும் GHG உமிழ்வுகைள் ஆகும் . 

2.  சநர்ஓட்ட்த்திற்கைான வ்ககையில் வாங்கிய மொ்பாருட்கைள் �ற்றும் 
சே்கவகைள், மூல்தனப் மொ்பாருட்கைள், சநர்ஓட்ட ச்பாக்குவர்த்து 
�ற்றும் விநிசயாகைம், வணிகை ்பயைம். எதிர்ஓட்ட்த்திற்கைான 
வ்ககையில் கீழ்நி்கலப் பிரிவுகைளில் கீழ்நி்கல ச்பாக்குவர்த்து 
�ற்றும் விநிசயாகைம், விற்கைப்்பட்ட மொ்பாருட்கைளின் மொேயலாக்கைம், 
விற்ற மொ்பாருட்கைளின் வாழ்நாள் இறுதி சிகிச்்கே ச்பான்ற்கவ 
அடங்கும். 

3.  நிறுவனங்கைள், ்தன்னார்வ அடிப்்ப்கடயில், CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFCs, SF6, NF3. என வாய்ப்பு 3 மொகைாண்ட உமிழ்்கவ உ்கடக்கைலாம்.

4.  நிறுவனம் வாய்ப்பு 3   ்பசு்க� இல்ல வாயுக்கைள் உமிழ்்கவ 
கைைக்கிடுவதிலிருந்து எந்்தமொவாரு ்பசு்க� இல்ல வாயுக்கைள் 
வர்்த்்தகைங்கை்களயும் (்பசு்க� இல்ல வாயுக்கைள் உமில்வுகை்கள 
வாங்குவது, விற்்ப்கன மொேய்வது அல்லது �ாற்றுவது) 
விலக்குகிறது.  

5.  மொவளிப்்படு்த்்தலுக்கைான அலகு CO2 க்கு ே��ானதின் 
மொ�ட்ரிக் டன்னாகை இருக்கை சவண்டும். நிறுவனகைள் மொ்தாடர்ந்து 
புவி மொவப்்ப�்கட்தல் திறன் (GWP) விகி்தங்கைள் �ற்றும் 
மொவளியிடப்்பட்ட ்தரவுகைளுக்கு ்பயன்்படு்த்்தப்்படும் உமிழ்வு 
கைாரணிகை்களப் ்பயன்்படு்த்்தசவண்டும் ச�லும் விகி்தங்கைள்/  
கைாரணிகைளின் மூல்த்்க்தயும் மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும். ச�லும், 
நிறுவனகைள் புவி மொவப்்ப�்கட்தல் ஆற்றல் (GWP) விகி்தங்கைள் 
்பயன்்படு்த்்தப்்படும் உமிழ்வு கைாரணிகைள் உட்்பட ்பயன்்படு்த்்தப்்படும் 
்தரநி்கலகைள், மு்கறகைள், அனு�ானங்கைள் �ற்றும்/ அல்லது 
கைைக்கீட்டு கைருவிகை்கள மொவளிப்்படு்த்்த சவண்டும்.

9.  வருவாய் ஒரு ரூ்பாய்க்கு வாய்ப்பு 3 உமிழ்வு தீவிரம் 
கைைக்கிடப்்படும் மொ�ா்த்்த வாய்ப்பு 3 உமிழ்வு மொ�ா்த்்த வருவாயால் 
வகுக்கைப்்படுகிறது.

10.  மொ�ா்த்்த விற்்ப்கன ்தவிர, நிறுவனங்கைள் ்தன்னார்வ 
அடிப்்ப்கடயில், வாய்ப்பு 3 ்பசு்க� இல்ல வாயுக்கைள் உமிழ்வு 
தீவிர விகி்த்த்்க்த வழங்கைலாம், இது ச்பான்ற பிற அளவீடுகைளின் 
அடிப்்ப்கடயில்;

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

1

நிறுவன்த்்தால் 
்பரிந்து்கரக்கைப்்பட்ட 
மொ்பாது மொகைாள்்ககை 
நி்கலகைளின் 
விவரங்கைள்  

1.  மொ்பாதுக் மொகைாள்்ககை வளர்ச்சியில் அ்தன் ்பங்சகைற்பின் 
்க�ய�ாகை இருக்கும் சிக்கைல்கை்களப் ்பட்டியலிட சவண்டும்.  

2.  ச�லும், கூட்டணி அ்க�ப்்ப்தன் மூலம், வர்்த்்தகை 
கூட்ட்க�ப்புகைள் (trade chambers), ேமூகை ேந்்க்தப்்படு்த்்தல் 
ச்பான்றவற்்கற குறிக்கும் வ்ககையில், பிற ஒ்த்்த வணிகை 
நிறுவனங்கைளுடன் இ்கைவது உட்்பட ஒவமொவாரு வழக்கிலும் 
ச�ற்மொகைாள்ளப்்பட்ட மு்கறகைள் குறி்த்்த விவரங்கை்கள அந்்த 
நிறுவனம் வழங்கும். 

3.  மொ்பாது ்தள்த்தில் வாதிடப்்படும் ஒவமொவாரு மொ்பாதுக் மொகைாள்்ககை 
்பற்றிய ்தகைவல்கைளுக்கும், நிறுவனம் ஆம் அல்லது இல்்கல 
என்்ப்க்த ச்தர்வு மொேய்யலாம்.

4.  வாரிய ஆய்வுக்கு கூட்ட்த்தின் மொ்பாரு்த்்த�ான கைால 
இ்கடமொவளி்கய்த் ச்தர்ந்மொ்தடுக்கைவும், அ்தாவது

• கைாலாண்டு 

• அ்கரயாண்டு 

• ஆண்டுச்தாறும் 

• �ற்ற்கவ ்தயவுமொேய்து குறிப்பிடவும்

5.  மொ்பாது ்தள்த்தில் வாதிடப்்பட்ட மொ்பாது மொகைாள்்ககை நி்கலப் 
்பற்றிய விவரங்கைள் அடங்கிய ஆவை்த்தின் இ்கைப்்க்பயும் 
வழங்கைவும்.

5
உயிர் 
்பன்முகை்த்்தன்்க�யின் 
்தாக்கைம்

இந்்த்த் து்கறயின் கீழ் மொகைாள்்ககை 6 இன் கீழ் உள்ள 
அ்த்தியாவசிய குறிகைாட்டிகைளின் சகைள்வி 10 இல் உள்ள நிறுவனம் 
அறிவி்த்்த சுற்றுச்சூழல் ோர்ந்்த ்பகுதிகைளுக்கு, நிறுவனம் 
சநரடியாகைவும் �்கறமுகை�ாகைவும் அ்த்்த்ககைய ்பகுதியின் 
ஒரு்க�ப்்பாட்்கட ச�ாே�ாகை ்பாதிக்கும் அ்தன் மொேயல்்பாடுகைளின் 
எந்்த்த் ்தாக்கை்த்்க்தயும் மொ்தரிவிக்கைலாம். அ்தன் சுற்றுச்சூழல் 
அம்ேங்கைள், கைட்ட்க�ப்புகைள் �ற்றும் மொேயல்்பாடுகை்கள அ்தன் 
முழுப் ்பகுதியிலும், நீண்ட கைால்த்திலும் கைணிே�ாகை �ாற்றுவ்தன் 
மூலம், வாழ்விடம், �க்கைள்மொ்தா்ககை நி்கலகைள் �ற்றும் 
வாழ்விட்த்்க்த முக்கிய�ாக்கும் குறிப்பிட்ட உயிரினங்கைள் ்தக்கை 
்கவக்கை முடியாது.   

பொகாள்்கக 7
வணிகங்கள் பொ�ொது மற்றும் ஒழுங்கு முலைக் 
பொகொள்லகயில் பொேல்வொக்கு பொேலுத்துலகயில் , பொ�ொறுப்பு 
மற்றும் பொவளிப்�லடயொன முலையில் அவவொறு 
பொேய்யசவண்டும்

தலைலமத்துவக் குறிகொட்டிகள் 
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சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்

1
ேமூகை்த் ்தாக்கை 
�திப்பீடுகைளின் 
விவரங்கைள் (SIA)

நியாய�ான இழப்பீடு �ற்றும் நிலம் ்ககையகைப்்படு்த்்தலில் 
மொவளிப்்ப்கட்த்்தன்்க� உரி்க�, புனர்வாழ்வு �ற்றும் 
மீள்குடிய�ர்வுச் ேட்டம், 2013 ச்பான்ற ேட்டங்கைளுக்கு இைங்கை 
நிறுவனம் ேமூகை ்தாக்கை �திப்பீ்கட  ச�ற்மொகைாண்டிருந்்தால் அது 
மொவளிப்்படு்த்்தப்்பட சவண்டும்.

3

உள்ளூர் ேமூகை்த்தின் 
கு்கறகை்களப் 
மொ்பறுவ்தற்கைான 
வழிமு்கறகை்கள 
விவரிக்கைவும்

உள்ளூர் ேமூகைங்கைள் என்்பவர்கைள் ஒரு நிறுவன்த்தின் 
மொேயல்்பாடுகைளால் மொ்பாருளா்தாரரீதியாகை, ேமூகைரீதியாகை 
அல்லது சுற்றுச்சூழலில் ்பாதிப்புக்குள்ளான (ோ்தகை�ாகை 
அல்லது ்பா்தகை�ாகை) �ற்றும்/அல்லது ்பணிபுரியும் ந்பர்கைள் 
அல்லது குழுக்கைள் என வ்கரயறுக்கைப்்படுகின்றன. உள்ளூர் 
ேமூகைம் என்்பது ஒரு நிறுவன்த்தின் மொேயல்்பாடுகைளுக்கு 
அருகில் வாழும் ந்பர்கைள் மு்தல் மொ்தா்கலவில் வாழும் 
ந்பர்கைள் வ்கர இந்நிருவன்த்தின் நடவடிக்்ககைகைளால் 
்பாதிக்கைப்்படக்கூடிய வ்ககையில் இருக்கைலாம்.  

4

சிறு குறு �ற்றும் 
நடு்த்்தர மொ்தாழில் 
நிறுவனங்கைள்/சிறு 
்தயாரிப்்பாளர்கைளிடமிருந்து 
சநரடியாகை மொ்பறப்்பட்ட 
உள்ளீ டுகைளின் ே்தவீ்தம்

1.  சிறிய உற்்ப்த்தியாளர்கைள் என்்பது மு்தலாளியான ஒரு 
ஆசைா / மொ்பண்சைா, மொ்தாழிலாளியாகைவும் இருக்கைலாம்.  
இ்க்த்தவிர, மு்கறோரா �ற்றும்/அல்லது உற்்ப்த்தியாளர்கைள் 
அடங்கிய சுய உ்தவிக்குழுக்கைள் �ற்றும் வீடு ோர்ந்்த 
மொ்தாழிலாளர்கைள், உற்்ப்த்தியாளர்கைளால் நிர்வகிக்கைப்்படும் 
நிறுவனங்கைள் அ்தாவது கூட்டுறவுகைள், உற்்ப்த்தியாளர் 
நிறுவனங்கைள் ஆகிவற்்கற உள்ளடக்கியது ஆகும்.

2.  சிறு குறு �ற்றும் நடு்த்்தர (MSME) மொ்தாழில் நிறுவனங்கைள் 
என்்பது சிறு, குறு �ற்றும் நடு்த்்தர மொ்தாழில் நிறுவனங்கைள் 
அ்க�ச்ேகை்த்்தால் இவவாறு வ்கரயறுக்கைப்்படுகிறது:

• ்க�க்சரா: ஆ்கல �ற்றும் இயந்திரங்கைள் அல்லது 
உ்பகைரைங்கைளில் மு்தலீடு ரூ.1 சகைாடிக்கு மிகைா�லும், ஆண்டு 
மொ�ா்த்்த விற்்ப்கன ரூ 5 சகைாடிக்கு மிகைா�ல் இரு்த்்தல்.  

• சிறு:   ஆ்கல �ற்றும் இயந்திரங்கைள் அல்லது 
உ்பகைரைங்கைளில் மு்தலீடு ரூ.10 சகைாடிக்கு மிகைா�ல் �ற்றும் 
வருடாந்திர வருவாய் ரூ 50 சகைாடிக்கு மிகைா�ல் இரு்த்்தல்.

• நடு்த்்தரம்: ஆ்கல �ற்றும் இயந்திரங்கைள் அல்லது 
உ்பகைரைங்கைளில் மு்தலீடு ரூ50 சகைாடிக்கு மிகைா�ல் �ற்றும் 
வருடாந்திர வருவாய் ரூ 250 சகைாடிக்கு மிகைா�ல் இரு்த்்தல். 

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்
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ச்தர்வுமொேய்யப்்பட்ட  
�ாவட்டங்கைளில் 
ச�ற்மொகைாள்ளப்்பட்ட 
ேமூகைப் மொ்பாறுப்புைர்வு 
திட்டங்கைள் 

‘அரோங்கை்த்தின் ச்தர்வுமொேய்யப்்பட்ட  �ாவட்டங்கைளின் 
�ாற்றம்’ திட்ட்த்தின் ்படி, வி்கரவான �ற்றும் தீர்க்கை�ான 
�ாற்ற்த்திற்கைான �ாவட்டங்கைளின் ்பட்டியல் அ்கடயாளம் 
கைாைப்்பட்டுள்ளது. கூடு்தல் விவரங்கைளுக்கு பின்வரும் 
இ்கைப்்க்ப ்பார்க்கைவும்:

https://niti.gov.in/about-aspirational-districts-programme
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்பகிரப்்பட்ட ்பாரம்்பரிய 
அறிவின் அடிப்்ப்கடயில் 
உங்கைள் நிறுவன்த்திற்கு 
மொோந்்த�ான அல்லது 
வாங்கிய அறிவுோர் 
்பண்புகைளிலிருந்து 
விவரிக்கைப்்பட்ட �ற்றும் 
்பகிரப்்பட நன்்க�கைளின் 
விவரங்கைள் 

நடப்பு நிதியாண்டில் வணிகை்த்திற்கு மொோந்்த�ான அல்லது 
வாங்கிய ்பாரம்்பரிய அறிவின் அடிப்்ப்கடயில் அறிவுோர் 
மொோ்த்துக்கைளின் ்தகைவ்கல சுருக்கை�ாகை வழங்கைவும். மொோந்்த�ாகை 
அல்லது மொ்பறப்்பட்டது என்ற நி்கலயில் ஆம்/இல்்கல எனக் 
குறிப்பிடவும். உயிரியல் வளங்கைள் �ற்றும் மொ்தாடர்பு்கடய 
அறிவு �ற்றும் நன்்க�கைள் ்பகிர்்தல் விதிமு்கறகைள், 2014 ன் 
வரிகைளில் இ்த்்த்ககைய அறிவுோர் மொோ்த்துக்கைள் உரி்க�கைளால் 
ஏற்்படும் ்பலன்கைள் ்பகிரப்்படுகிற்தா என ஆம் அல்லது 
இல்்கல என்்ப்க்த்த் ச்தர்ந்மொ்தடுக்கைவும்.      

அறிவுோர் மொோ்த்துக்கைள்

அறிவுோர் மொோ்த்து என்்பது �னதின் ்ப்கடப்புகை்கள 
குறிக்கிறது: கைண்டுபிடிப்புகைள், இலக்கியம், இ்கே �ற்றும் 
கை்கலப் ்ப்கடப்புகைள், �ற்றும் குறியீடுகைள், மொ்பயர்கைள், 
்படங்கைள் �ற்றும் வடிவ்க�ப்புகைள் வணிகை்த்தில் 
்பயன்்படு்த்்தப்்படுகின்றன, அ்தற்கைாகை அறிவுோர் 
மொோ்த்துக்கைளின் உரி்க�யாளர்கைளுக்கு அ்தனுடன் 
மொ்தாடர்பு்கடய ச்தசிய அறிவுோர் மொோ்த்துக்கைள் ேட்டங்கைளின் 
கீழ் சில பிர்த்சயகை உரி்க�கைள் வழங்கைப்்படுகின்றன. அறிவுோர் 
மொோ்த்துக்கைளின் மொ்பாதுவான வ்ககைகைள் கைாப்புரி்க�கைள் 
(கைண்டுபிடிப்புக்கைள்). ்பதிப்புரி்க�, வர்்த்்தகை மு்த்தி்கரகைள், 
மொ்தாழில்து்கற வடிவ்க�ப்புகைள், மொ�ன்மொ்பாருள், புவியியல் 
அறிகுறிகைள் �ற்றும் வர்்த்்தகை ரகைசியங்கைள் ச்பான்ற்கவ.   

்பாரம்்பரிய அறிவு 

்பாரம்்பரிய அறிவு என்்பது எந்்தமொவாரு உள்நாட்டு, 
மொ்தாழில்நுட்்ப, சுற்றுச்சூழல், அறிவியல், �ரு்த்்தவ அல்லது 
கைலாச்ோர அறி்கவக் குறிக்கிறது, இது ச்த்கவயில்லா�ல்   
ஆவைப்்படு்த்்தப்்பட்டிருக்கை சவண்டும் என்று அவசியமில்்கல 
ஆனால் மொ்பாதுவாகை அல்லது ேமூகைங்கைளுக்கு்த் மொ்தரிந்து 
்பயன்்பாட்டில் உள்ளது.  கிருமிநாசினி ்தன்்க�யு்கடய 
சவம்பு, �ஞ்ேள் உள்ளிட்டவற்்கற ேரியான உ்தாரை�ாகைக் 
மொகைாள்ளலாம். அ்த்்த்ககைய ்பாரம்்பரிய அறிவின் 
“உரி்க�யாளர்கைளுடன்“ நிறுவனம் ்பகிர்ந்து மொகைாள்ளும் 
நன்்க�கை்கள கைைக்கிடுவ்தற்கைான அடிப்்ப்கட்கய 
சுருக்கை�ாகை சகைாடிட்டு கைாட்டுங்கைள். 

பொகாள்்கக 8
வணிகங்கள் அலனத்லதயும் உள்்ளடக்கிய வ்ளர்ச்சிலயயும் 
ேமமொன வ்ளர்ச்சிலயயும் ஊக்குவிக்கசவண்டும்.

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள்

தலைலமத்துவக் குறிகொட்டிகள்



1 0 4 1 0 5

இணைப்பு   2

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்
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ேமூகை மொ்பாறுப்புைர்வு  
திட்டங்கைளின் 
்பயனாளிகைளிள் 
விவரங்கைள் 

நிறுவனம் ச�ற்மொகைாண்ட ஒவமொவாரு ேமூகை மொ்பாறுப்புைர்வு 
திட்ட்த்திற்கும் உள்ளிடவும்:

a) மொ�ா்த்்த ்பயனாளிகைளின் எண்ணிக்்ககை 

b) நலிவுற்ற  �ற்றும் ஓரங்கைட்டப்்பட்ட குழுக்கை்களச் சேர்ந்்த 
்பயனாளிகைளின் ே்தவீ்தம்

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்
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்பாதுகைாப்பு சிக்கைல்கைளின் 
கைாரை�ாகை 
்தயாரிப்புகை்கள 
திரும்்பப்மொ்பற்ற 
நிகைழ்வுகைளின் 
விவரங்கைள் 

ஒரு ்தயாரிப்பு மொ்பாரு்கள  திரும்்பப்மொ்பறல்  என்்பது 
கு்கற்பாடுள்ள �ற்றும்/அல்லது ்பாதுகைாப்்பற்ற மொ்பாருட்கை்கள 
மீட்மொடடுக்கும் மொேயல்மு்கறயாகும். இது ேம்்பந்்த�ாகை,  
நிறுவன்த்தின் ்தயாரிப்புகை்கள ்தன்னார்வ�ாகை அல்லது 
கைட்டாய�ாகை திரும்்ப மொ்பறுவ்தற்கைான நிகைழ்வுகைளின் 
எண்ணிக்்ககை்கயயும், கைாரைங்கை்களயும் குறிப்பிடவும் 

சகை. 
எண். து்கறயின்  மொ்பயர் அறிவுறு்த்்தல்கைள்/வழிகைாட்டல்கைள்
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வணிகை்த்தின் 
மொ்பாருட்கைள் �ற்றும் 
சே்கவகைள் குறி்த்்த 
்தகைவல்கை்கள 
அணுகைக்கூடிய ்தடங்கைள் 
/ ்தளங்கைள் (Channels / 
platforms).

வணிகை்த்தின் மொ்பாருட்கைள் �ற்றும் சே்கவகைள் குறி்த்்த 
்தகைவல்கை்கள அணுகைக்கூடிய ்தடங்கைள்/்தளங்கை்கள 
விவரிக்கைவும். உ்தாரை�ாகை, நிறுவன்த்தின் வ்கல்த்்தளங்கைள், 
்ககைச்பசி மொேயலிகைள், உ்தவி ்க�யங்கைள், ்தகைவல் அ்கழப்பு 
்க�யங்கைள் ச்பான்ற்கவ. 

ச�லும், மொ்பாது்த் ்தள்த்தில் இருந்்தால் அ்த்்த்ககைய 
்தகைவல்கை்களக் மொகைாண்ட ஆவை்த்தின் இ்கைப்்க்ப 
வழங்கைவும்.  

பொகாள்்கக 9
வணிகங்கள் தங்கள் நுகர்சவொருடன் பொ�ொறுப்�ொன 
முலையில் ஈடு�ட சவண்டும் மற்றும் மதிப்ல� வழங்க 
சவண்டும். 

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள் 

அத்தியொவசிய குறிகொட்டிகள் 




