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1980ம் ஆண்டிற்கான தேசி சூறற் சட்டம், இய. 47 

சூறல் பாதுகாப்பு உரித்துக்கான லிண்ணப்பப்படிலம்  
 

லிண்ணப்ப இய.: ……………………… 

ேிகேி  : ……………………… 

 

 

துறம: (                     ) 

பிரிவு:   (                     ) 

______________________________________________________________________________________ 

றகத்தோறியின் தபர்: 

 

றகத்தோறியின் லறக:  உற்பத்ேி / தபாருத்துேல் / லகுத்ேறத்ேல் / ீரச் சிப்பம்  

    தசய்ேல் / பறமப்படுத்ேல் / றனறல (குமித்துறக்கவும்) 

 

லிண்ணப்போரிின் தபர்: 

 

பகலரி:   

தோறயதபசி இய.  : 

 

1. கைத்த ொழில் பற்றிய தபொது விவரணம்: 
1.1 றகத்தோறியின் ேன்ற: 

1.2 றகத்தோறியின் அறலிடம்: 

 (அறலிட லறபடபம் அறலிடம் பற்மி நியக்குமிப்பும் தேரிலான 

லறிக்குமிப்புப்படபம் இறணக்கப்படுேல் தலண்டும்.)  

பகலரி: 

1.3 உள்ளூர் அேிகாசறபின் தபர்: 

1.4  அறலிடம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட றகத்தோறில் லயத்ேினுள் இருக்கின்மோ??; 

1.5 பயேன பேலீட்டுத் தோறக: 

  உள்ளூர்: 

  தலரிநாடு: 

1.6 தோறிற்பாடு தோடங்கி ேிகேி: 

 

1.7 பறமாற்றுப்பணிகரின் ண்ணிக்றக/நாள்,தநம்: 
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1.8 பறமாற்றுப் பணி எவ்தலான்மிலும் உள்ர தலறயாட்கரின் ண்ணிக்றக: 

 

 

1.9 றகத்தோறில் ோபிேத்றேபம் தோறிற்பாட்றடபம் அனுேிப்பேற்கான உள்ளூர் 

அல்யது அச அேிகாசறபிடிருந்து தபமப்பட்ட நில் என்று. 

(ேவுதசய்து தபாட்தடா பிேிகறர இறணக்குக.): 
 தபர் லறங்கப்பட்ட ேிகேி காயாலேிாகும் 

ேிகேி 

(a) …………………………. ……………………….. ………………….. 

(b) …………………………. ……………………….. …………………… 

(c) …………………………. ……………………….. …………………… 

(d) …………………………. ……………………….. ……………………… 

(e) …………………………. ……………………….. ……………………… 

 

1.10 ந்து கிதயாீற்மர் லிட்டத்ேினுள் உள்ர இடப்பப்பின் காணிப்பன்பாடு லேிலிடம் 

சார்ந்ேறல/ லர்த்ேகம் சார்ந்ேறல/ கத்தோறில் சார்ந்ேறல/ ேிமந்ேதலரி பகிங்க 

இடப்பப்பு/ சதுப்புநியம்/ உர் சதுப்பு நியம் கண்டல்/ சதுப்புநியம் கண்டல் ோலஞ் 

சார்ந்ேறல/ இற்றக எதுக்கிடம்/ றனறல (குமித்துறக்குக): 

 

 

 

 

1.11 இண்டு கிதயாீற்மர் லிட்டத்ேினுள் யதலபள்ர றகத்தோறில்கள் / நிறுலனங்கள்/ 

கத்தோறில் காணி பற்மி நில்: 

 

   

 

1.12 பரிகரிப்புப் தபாமித்தோகுேிக்குக் கிறடக்கத்ேக்கோபள்ர காணி: 

 

 

 

2. உற்பத் ி / தெய்முகற 

2.1. உற்பத்ேி தசய்ப்படும் பிோன லிறரதபாருட்கள் பற்மி நிலும் தகாள்ரரவுகளும்: 
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2.2. துறண உற்பத்ேிப்தபாருட்கள் பற்மி நில்: 

 

 

2.3. தசய்பறம லிபங்கள்: 

2.3.1. பன்படுத்ேப்பட்ட தசய்பறமகள் பற்மி சுருக்கான லிபம் ( தசய்பறம  

தோடர்புறு லறபடத்றே இறணக்கவும்): 

 

2.3.2. பன்படுத்ேப்பட்ட பயப்தபாருட்கள்: 

 (உற்பத்ேிின் ல்யாக் கட்டங்கரிலும் தோறக/நாள் ரீேிில் தபாருட்கறரக் குமிப்பிடவும்) 

 

 

 

 

 

2.3.3. பன்படுத்ேப்பட்ட இசானப்தபாருட்கள்: 

 இசானப்தபாருரின் தபர் லிாபாப் தபர்  நாளுக்கு / அரவு  

        (கிதயாகிாம்) 

 

 

 

2.3.4. றலதனும் ேீங்கு லிறரலிக்கும் / நச்சுத்ேன்றான / ரிேில் 

ேீப்பற்மக்கூடி/ தலடிக்கத்ேக்க தபாருறர இடம்தபர்ப்பேிலும் றகாளுலேிலும் 

தற்தகாள்ரப்பட்ட பற்காப்பு நடலடிக்றக: 

 

 

 

 

 

2.3.5. ேீங்கு லிறரலிக்கும் / நச்சுத்ேன்றான / ரிேில் ேீ பற்மத்ேக்க / 

தலடிக்கத்ேக்க தபாருட்களுக்கான கரஞ்சிப்படுத்ேல் லசேிகள்: 
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2.3.6. தபாேி ேீறணப்பு சாேனங்கள் ேங்கரிடம் உண்டா? 

2.3.7. அவ்லாமாின் அத்ேறக சாேனங்கள் பற்மி லிபங்கள்: 

 

 

3. நீர் 

3.1 நீர் தேறலப்பாடு 

 தசய்பறமப்படுத்ேல் : கனீற்மர்/நாள் என்றுக்கு 

 குரிாக்கல்  : கனீற்மர்/நாள் என்றுக்கு 

 களவுேல்  : கனீற்மர்/நாள் என்றுக்கு 

 லடீ்டுப்பாலறன  : கனீற்மர்/நாள் என்றுக்கு 

 

3.2 நீரின் பயலரம் 

1. பகிங்க லறங்கல் 

2. நிய நீர் (கிணறுகள் ஊற்றுகள்) 

3. தற்பப்பு நீர் (ஏறட ஆறு) 

3.3 தாத்ே நாராந்ே தலரிதற்மம்:  கனீற்மர் / நாள் என்றுக்கு  

 

3.4 தலரிதற்றும் பறம: ேிமந்ே கால்லாய்/குறாய்லறி/ படி கான்கள்/ றனறல 

 

3.5 கறிவுநீற தலரிதற்றும் கறடசி இடம்: கத்தோறிற் காணி / சதுப்புக் காணி / கறிலடிகால் / 

ஆறு / சிற்தமாறட / கறிபகம் / கடல் / றனறல 

 

3.6 தலறு ந்ே குமிப்பிட்ட நச்சுப் போர்த்ேங்கள் தலரிதமப்படுகின்மன ( ேன்றறபம் 

தசமிறலபம் குமித்துறக்கவும். உோணம் உிர்ப்தபாருள் சாாேறலபம் பறீட தகால்யிகள் 

உள்ரிட்ட உிர்ப்தபாருள் சார்ந்ேறலபம் தசேனவுறுப்புக் குதராரின் கயறலகள் கனக 

உதயாகப் தபாருட்கள் பேயின) 

 

3.7 கறிவுநீற பரிகரிக்கும் பறமகள் ( பரிகரிப்புச் தசய்பறம பற்மி உருலறபடங்கள் 

இறணக்கப்பட தலண்டும்): 

 

 

3.8 பரிகரிப்பிற்கு பன்னரும் பின்னரும் கறிவுநீரின் குணாேிசங்கறரப் பேிவு தசய்லேற்குக் 

றகாரப்படும் பறமகள்: 

 

 

3.9 நீர் ீள் சுறற்சிின் ேகலல்கள் இருப்பின் ேருக: 
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4.  ிண்மக்ைழிவு: 
4.1 ேிண்க்கறிவுகரின் லறகபம் ேன்றபம்: 

 

4.2 ேிண்க்கறிவுகரின் தாத்ே அரவு: கிதயாகிாம் நாதரான்றுக்கு: 

 

4.3 ேிண்க்கறிவுகறரக் றகபேிர்க்கும் பறமகள் - ாநகசறப தசகரிப்பு பறமற / 

காணி நிப்பல் / ரித்ேல் / தசற்றகப் பசறராக்குேல் / லிற்மல் / ீள் சுறற்சி: 

 

 

5. வளிமண்டல தவளிவிடுகைைள்: 
லரிண்டயத்ேிற்கு தலரிலிடுறககள் உண்டா? ஆம் / இல்றய 

'ஆம்' னில் பின்லருலனலற்றமப் பூர்த்ேி தசய்வும்: 

5.1 சாத்ேிபள்ர தலரிலிடுறககள்: 

a. றநேசனின் எட்றசட்டுகள்– 

b. சல்பரின் எட்றசட்டுகள்– 

c. தூசிபம் கரிப்புறகபம் – 

d. றனறல – 

  

5.2 புறகக்கூம்புகரின் / புறக தபாக்கிகரின் ண்ணிக்றக: 

   உம்: 
 

6. உது றகத்தோறில் நாற்மம் ற்படுத்துகின்மோ? 

  பயம்: 

  ேணிப்பு பறம: 

 

 

7. ஒலி மொெகட ல் 

7.1 உது றகத்தோறில் எயிாசறடேறய ற்படுத்துகின்மோ? : ஆம் / இல்றய 

  7.2 ஆம் னில், பயம்: 

  ேணிப்பு பறம: 

 

8. ெக் ித் த கவப்பொடுைள் 

8.1 தாத்ே சக்ேிப் பாலறன: 

a. உட் தபாமிப் பிமப்பாக்கம் (Kw/h): 

b. பகிங்க லறங்கல் (Kw/h): 

 



6 

 

8.2 றகத்தோறியில் பன்படுத்ேப்படும் ந்ேித்தோகுேி பற்மி லிபங்களும் அலற்மின் 

குேிறச் சக்ேி லேீங்களும்: 

 

 

 

 

 

 

8.3 பன்படுத்ேப்படும் ரிதபாருள் லறககள்: 

a. தநாக்கம்: 

b. நாராந்ேப் பாலறன: 

 

9. மீள்சுழற்ெி / மீள்பயன்பொடு 

9.1 தேனும் கறிவுப் தபாருறர ீரப்பன்படுத்துலேற்காக ீட்க இலுான லறிகறர 

குமித்துறக்க: 

 

10. கைத்த ொழிலின் விஸ் ரிப்பு 

றகத்தோறிறய / ேிர்காயத்ேில் லிஸ்ேரிப்பேற்கான உது ேிட்டங்கறர லிலரிக்கவும். 

உத்தேச லிஸ்ேரிப்பு உற்பத்ேிச் தசன்பறமறபம் பயப்தபாருட்பாலறனறபம் இங்கு 

கூமப்பட்ட லிறரதபாருட்கறரபம் ாற்றுா ன டுத்துக் கூறுக. 

 

 

 

 

 

 

 

இவ்லிண்ணப்பத்ேில் ன்னால் தகாடுத்துேலப்பட்ட லிபங்கள் உண்றானறலபம், 

தசம்றானறலபம் ஆகும் ன நான் இத்ோல் உறுேிப்படுத்துகின்தமன். இேன் கண் 

காணப்படும் றலதனும்  லிபங்கள் தபாய்ானறலாக அல்யது பிறறானறலாக 

காணப்படுிடத்து னது லிண்ணப்பம் றுக்கப்படும் ன்பதுடன் உரிம் லறங்கப்பட்டிருந்ோல் 

அது இல்யாதோறிக்கப்படும் ன்பறேபம் நான் அமிதலன். 

 

 

……………………………………    …….……………………...... 

 ேிகேி      லிண்ணப்பகாரின் றகதாப்பம் 
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ததொழிற்றுறறயில் பயன்படுத்தப்படும் இரசொயங்கள் பற்றி ததறைப்படும் 
தேலதிக தகைல்கள் 

 

ின்யருயயற்றுக்கா யிரியா தகயல்கள் தபப்ட வயண்டும். 

 

1. யசதிகள், திபயக்கமிவு வயினகற்றும் முனகள், கிணறுகள், ஊற்றுகள், ி வநற்பப்பு 

ீர்ினகள் நற்றும் குடிீர்க் கிணறுகள் ஆகின சித்தரிக்கப்ட்டுள்தும் வசாத்தின் 

ல்னகில் இருந்து 1/2 னநல் யிரிந்ததுநா, இடத்தின் யனபடம். 

2. வசனன்முன, கட்டனநப்பு நற்றும் யசதிக்கு னன்ட்ட கருயி ற்ின குிப்பு: 

i. வாக்குயபத்தின் வாதும் இபசானங்கன இக்கும் டயடிக்னககிலும் 

ற்டக்கூடின தீங்குகில் இருந்து தடுத்தல்: 

 

 

ii. ஊமினர்கன இபசானங்களுக்கு முனனற் ரீதினில் முகம்வகாடுக்க 

னயத்தன தடுத்தல் (காப்பு உனட, இன் ி) 

 

 

3. ின்யருய ற்ின குிப்புகள் 

i. இபசானங்கின் கஞ்சினத்திிருந்தா தீ யித்தினத் தடுப்தற்கா 

முன்வச்சரிக்னக 

ii. தீனனணப்புச் சாதங்கின் இருப்பு 

iii. தீனனணத்தில் ஊமினர்களுக்குப் னிற்சி 

 

4. வதாமிற்றுனச் வசனன்முனகில் ாயிக்கப்ட முன்ர், ாரின அயிா 

இபசானங்கள் கஞ்சினப்டுத்தும் முனனந ற்ின குிப்பு 

 

 

 

 

 

5. ாயித்த இபசானங்கன நீப்வறும் முனகள் துநிருப்ின் அனய ற்ின குிப்பு 
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அலுைலகப் பொைறைக்கு ேட்டுேொைது 
உரிந யிண்ணப் இ. .............................................. 

துறம: (                     ) 

பிரிவு:   (                     ) 

1. யிண்னணப்ம் கினடக்கப் வற் திகதி: .......................................... 

2. உசாத்துனணத் திட்டங்கள், அிக்னககள் நற்றும் ி ஆயணங்கள் கினடக்கப் வற் 

திகதி: .......................................... 

3. தானினும் வநதிக தகயல்கள் வகாபப்ட்டிருப்ின், அனய ற்ின தகயல்கள்: 

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

4. வயவதானிரும் முகயர் அனநப்ின் அயதாிப்பு வகாபப்ட்டிருப்ின் அக் வகாரிக்னககள் 

ற்ின தகயல்கள்: 

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

5. உரிம்ம் யமங்கப்ட்டதா? : ஆம்  /  இல்ன 

6. உரிநம் யமங்கப்ட்டதானின்,  

a. உரிந இ. : ................................... 

b. உரிநத் திகதி : ................................... 

c. வசல்லுடினாகும் காம் : .................................. 

d. காாயதினாகும் திகதி : ....................................... 

e. இனணக்கப்ட்ட ிந்தனகள் (துநிருப்ின்)  

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

7. உரிநம் நறுக்கப்ட்டதானின், நறுக்கப்ட்டனநக்கா காபணம்:  

 

 

 

ேிகேி: …………………………     …………………………….......... 

              அேிகாரிக்கப்பட்ட அலுலயரின்  

    றகதாப்பபம் பேலிபம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


