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2007 இன் 35 ஆம் இக்க இங்கக ிகபறுதகு யலு 

அதிகாபசகச் சட்டம்   

 

2007 இன் 35 ஆம் இக்க இங்கக ிகபறுதகு யலு அதிகாப சகச் 

சட்டத்தின் 67 ஆம் ிாியின் கீழும், குித்த சட்டத்தின் 36 ஆம் ிாிவுடன் சசர்த்து 

யாசிக்கப்டும் (2) ஆம் உ-ிாியின் (ஈ) நற்றும் (உ) ஆகின ந்திகின் கீழும் 

நின்யலு சக்தி அகநச்சாிால் ஆக்கப்ட்ட ழுங்குயிதிகள்   

 

 

                                                                                  

நின்யலு சக்தி அகநச்சர்  

பகாழும்பு                                                                                                

2013 . ............................. 

 

ழுங்குயிதிகள்  

 

1. இந்த ழுங்குயிதிகள் “2012 இன் 1 ஆம் இக்க நின்னுகபண (கூகப 

நின்யிசிிகள்) பசனல்தின் ினநங்கள் பதாடர்ா ழுங்குயிதிகள்” 

எ அகமக்கப்டுநாக.      

 

2. SLS 1600:2011 என் குிப்பீடு பசய்னப்ட்ட இங்கக ினநங்கக 

அனுசாிக்காத இதன் கீழ்காணும் அட்டயகணனில் யியாிக்கப்ட்ட 

ழுங்குறுத்திகளுகடன குிப்பீடு பசய்னப்ட்ட கூகப நின்யிசிிகக  

எந்த ரு ரும் இங்ககக்கு இக்குநதி பசய்ன அல்து இங்ககனில் 

உற்த்தி பசய்னக்கூடாது.   

 

3. அகதபனாத்த நாதிாி கூகப நின்யிசிிக்கா SLS 1600:2011 என் 

ினநத்திது 7 ஆம் ிாியில் குிப்பீடு பசய்னப்ட்டயாறு, இக்குநதி 

பசய்னப்ட்ட அல்து உற்த்தி பசய்னப்ட்ட கூகப நின்யிசிகள்,  

குித்பதாதுக்கப்ட்ட ட்சத்திபக் கணீப்பீட்கட அனுசாிக்கின்  

என்கத உறுதிப்டுத்துகின் இங்கக ினநங்கள் ிறுயகத்திால் 

யிிசனாகிக்கப்ட்ட ரு சான்ிதகம அட்டயகணனில் குிப்பீடு 

பசய்னப்ட்டயாறு ஏதாயது ரு கூகப நின்யிசிிகன இக்குநதி 

பசய்யும் அல்து உற்த்தி பசய்யும் ரு கப சநர்ப்ிக்குநாறு 

சதகயப்டுத்த இந்த அதிகாப சகக்கு அதிகாபத் தத்துயமுண்டு. 

அத்தககன சான்ிதழ் சான்ாக அனுநதிக்கக்கூடினதாகவும் அசத சபம் 

அதில் அடங்கின யிடனங்கள் ஏற்றுக்பகாள்க்கூடினதாகவும் இருக்கும்.    
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4. குித்த அட்டயகணனில் குிப்பீடு பசய்னப்ட்ட ஏதாயது ரு கூகப 

நின்யிசிிகன இக்குநதி பசய்யும் அல்து உற்த்தி பசய்யும் 

வ்பயாரு ரும், SLS 1600:2011 என் ினநத்திது 8 ஆம் ிாியில் 

குிப்பீடு பசய்னப்ட்டயாறு அகநப்பு, ாிநாணம் நற்றும் அவு 

என்யற்க அனுசாிக்கின் நற்றும் ஏற்றுக்பகாள்த்தகுந்த ட்சத்திபக் 

கணிப்பீட்கட பயிப்டுத்தும் ரு சக்தி முத்திகபகன  அந்தக் கூகப 

நின்யிசிி அகடக்கப்ட்டிருக்கும் உகனில், சுருில் அல்து  

பட்டினில் பாிப்தற்குத் சதகயப்டுத்தப்டுயார். அவ்யாறு 

பயிப்டுத்தப்டுகின் அந்த ட்சத்திபக் கணிப்பீடாது பயிப் 

டுத்தப்ட்ட அந்தக் கணிப்பீட்டின் பசவ்கயத்தன்கநகன உறுதிப் 

டுத்துகின் இங்கக ினநங்கள் ிறுயகத்திால் யிிசனாகிக்கப் 

ட்ட ரு சான்ிதமிால் சான்றுடுத்தப்டுத்தப்டுதல் சயண்டும்.     

 

5. உற்த்திப் பாருள் அடங்கின உகக்கு அல்து சுருளுக்கு அல்து 

பட்டிக்கு இந்த ழுங்குயிதிகின் 4 ஆம் யாசகத்திால் யிதிக்கப்ட்ட 

சதகயப்ாட்கட அனுசாிக்காத ரு சக்தி முத்திகப இடப்ட்டுள், 

இங்ககனில் உற்த்தி பசய்னப்ட்டபன் அல்து இங்ககக்கு 

இக்குநதி பசய்னப்ட்டாபன் எந்த ரு ரும், அட்டயகணனில் 

குிப்பீடு பசய்னப்ட்டயாறு அத்தககன ஏதாயது ரு நின்யிசிிகன 

கஞ்சினப்டுத்த, காட்சிப்டுத்த, சில்கனாக அல்து பநாத்தநாக 

யிற்க பசய்ன, யிற்கக்காக யமங்க அல்து கிர்ந்திக்கக் 

கூடாது.    

 

6. குித்த சட்டத்தில் உள்டக்கப்ட்டிருக்கும் சட்ட ஏற்ாடுகளுக்கு 

இணங்க இந்த ழுங்குயிதிகின் 2 நற்றும் / 4 நற்றும் / 5 ஆகின 

யாசகங்கிால் யிதிக்கப்ட்ட சதகயப்ாடுகக ரு ர் 

அனுசாிக்கத் தயின குற்த்தின் சாில், அந்தக் குற்த்திற்காக 

யிதிக்கப்ட்ட தண்டத்திற்கு சநதிகநாக அத்தககன தண்டத்கத 

யிதித்து, அந்தக் குற்த்துடன் சம்ந்தப்ட்ட குித்த கூகப 

நின்யிசிிகக அகற்றுயதற்கா அல்து அமிப்தற்கா அல்து 

அத்தககன அகற்ல் அல்து அமித்தல் பதாடர்ில் ின்ற்ப்ட 

சயண்டின கடமுகக்கா ரு கட்டககனப் ிப்ிக்குநாறு 

ீதிநன்த்கதக் சகாருயதற்கு இந்த அதிகாப சக உாித்கதக் 

பகாண்டிருக்கும். இந்த அதிகாப சக, பசால்ப்ட்ட அந்தக் 

கட்டகனாது அந்த அகற்ல் அல்து அமித்தல் பதாடர்ில் ஏற்ட்ட 

ஆகுபசவு, குற்ம் புாிந்த அந்த ாிால் பாறுப்சற்கப்டுதல் 

சயண்டும் என் ஏற்ாட்கட யமங்க சயண்டும் எவும் சகாபாம்.       
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      7. இந்த ழுங்குயிதிகில்:- 

 

"சட்டம்" என்து 2007 இன் 35 ஆம் இக்க இங்கக 

ிகபறுதகு யலு அதிகாப சகச் சட்டம் எப் பாருள்டும்.  

  

              "அதிகாப சக" என்து 2007 இன் 35 ஆம் இக்க இங்கக 

ிகபறுதகு யலு அதிகாப சகச் சட்டத்தின் 2 ஆம் 

ிாியிால் தாிக்கப்ட்ட இங்கக ிகபறுதகு யலு 

அதிகாப சக எப் பாருள்டும்.     

 

              "இங்கக ினநங்கள் ிறுயகம்" என்து 1984 இன் 6 ஆம் 

இக்க இங்கக ினநங்கள் ிறுயகச் சட்டத்திால் 

தாிக்கப்ட்ட இங்கக ினநங்கள் ிறுயகம் எப் 

பாருள்டும்.    

 

 

அட்டயகண  

 

1400 நிநீ பயிச் சுற்வுகடன இபண்டு அல்து அதற்கு அதிகநா 

தட்டுக்களுடன் ஆகக்குகந்தது ஐந்து ழுங்குறுத்தி அகநப்புககக் 

பகாண்ட கூகப நின்யிசிிகச இந்த ழுங்குயிதிகில் குிப்ிடப்ட்ட 

கூகப நின்யிசிிகாகும்.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


