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இனங்கக கட்டடக் ககனஞர் சசகின் சசகப் திொக் குநிப்தில், 2137/88
ஆம் இனக்க 2019 ஆகஸ்ட் 23 ஆம் ிகி அிிசசட ர்த்ொணி பனம்
உள்படக்கப்தட்ட ிருத்ங்ககப கடபகநப்தடுத்ல்
இனங்கக கட்டடக் ககனஞர் சசகின் பன்நொம் (III) ஆம் த்ிலிருந்து இண்டொம் (II) ஆம்
த்ிற்கும் இண்டொம் (II) த்ிலிருந்து பனொம் (I) த்ிற்கும் பர்வு ங்குற்கொண
ஆகக் குகநந் சசகக் கொனத்க ிருத்துற்கொண ஏற்தொடுகள் உள்படங்கி 2019 ஆகஸ்ட்
ொம் 23 ஆம் ிகி 2137/88 ஆம் இனக்க இனங்கக சணொக சசொசலிசக் குடிசின் அிிசசட
ர்த்ொணிில் பபிிடப்தட்ட இனங்கக கட்டடக் ககனஞர் சசகின் சசகப் திொக்
குநிப்தின்

ொன்கொது

சசகப்

திொக்

குநிப்புத்

ிருத்ிற்கு

இங்க

ற்சதொது

சசகிலுள்ப இனங்கக கட்டடக் ககனஞர் சசக உத்ிசொகத்ர்கலக்கொண பர்வுகள்
தின்ரும் ித்ில் சற்பகொள்பப்தடும்.
1. பன்நொம் (III) த்ிலிருந்து இண்டொம் (II) த்ிற்கு பர்த்துல்
1.1

2019

பதப்ொி

ொம்

26

ஆம்

ிகிக்கு

பன்ணர்

சசகக்கு

ஆட்சசர்ப்புச்

பசய்ப்தட்டுள்ப உத்ிசொகத்ர்கள் இனங்கக கட்டடக் ககனஞர் சசகின் சசகப்
திொக் குநிப்தின் 10.1.1.1 ஆம் திொிின் கீழ் குநிப்திடப்தட்டுள்ப கககககபப்
பூர்த்ி பசய் ிகி அல்னது 2019 பதப்ொி ொம் 26 ஆம் ிகி ஆகி இண்டில் திந்ி
ிணத்ிலிருந்து ம் II இற்கு பர்த்ப்தடுர்.
1.2

இனங்கக கட்டடக் ககனஞர் சசகின் சசகப் திொக் குநிப்தின் 10.1.1.1 இன்
பொடர் இனக்கம் VI இன் கீழ் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ற்கந அசகரு பொித்
சகப்தொட்கட 01/2014 ஆம் இனக்க பதொது ிருொகச் சுற்நநிக்கக ற்றும் அன்
இகடசர் ிகபொண சுற்நநிக்கககள் பனம் ங்கப்தட்டுள்ப சலுககக் கொனப்
தகுிில் பூர்த்ி பசய்யும் உத்ிசொகத்ர்கள் உொி ிணத்ில் ற்கந அசகரு
பொித் சகப்தொட்கடப் பூர்த்ி பசய்ர்கபொகக் கருப்தடுர்.

1.3

இனங்கக கட்டடக் ககனஞ் சசகின் சசகப் திொக் குநிப்தின் 10.1.1.1 இன்
பொடர் இனக்கம் VI இன் கீழ் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ற்கந அசகரு பொித்
சர்ச்சிக 01/2014 ஆம் இனக்க பதொது ிருொகச் சுற்நநிக்கக ற்றும் அன் இகடசர்
ிகபொண சுற்நநிக்கககள் பனம் ங்கப்தட்டுள்ப சலுககக் கொனப் தகுிில் பூர்த்ி

பசய்ொ உத்ிசொகத்ர்கலக்கு அச்சுற்நநிக்ககிலும் அன் இகடசர் ிகபொண
சுற்நநிக்கககபிலும் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ஏற்தொடுகள் ஏற்புகடொகும்.
1.4

இந்த் ிருத்ம் கடபகநக்கு ரும் ிகிில் III ஆம் த்ில் ஆறு (06) ருடங்ககபத்
ொண்டி,

பசலூக்கொணதும்

ிருப்ிகொணதுொண

சசகக்

கொனம்

ஆம்

II

த்ிலுள்ப பசலூக்கொணதும் ிருப்திகொணதுொண சசகக் கொனொக கருப்தடும்.
2. இண்டொம் (II) த்ிலிருந்து பனொம் (I) த்ிற்கு பர்த்துல்
2.1

சசகப் திொக் குநிப்திற்கொண ஐந்ொம் ிருத்ம் கடபகநக்கு ரும் 2019 பதப்ொி
26 ஆம் ிகிக்கு பன்ணர் II ஆம் த்ிலுள்ப உத்ிசொகத்ர்கலக்கும் III ஆம் த்ில்
ஆறு (06) ருடங்கலக்கு சற்தட்ட பசலூக்கிக்கதும் ிருப்ிகொணதுொண சசகக்
கொனத்கப் பூர்த்ி பசய்துள்ப உத்ிசொகத்ர்கபின் ிடத்ில் தின்ரும் ிடங்கள்
ஏற்புகடொக்கப்தடும்.

(அ) II ஆம் த்ிலிருந்து I ஆம் த்ிற்கு பர்வு பதறுற்குப் பதற்நிருக்க சண்டி
10.2.1. இன் பொடர் இனக்கம் (v) இன் கீழ் தின்ரும் தட்டப்தின் தொடபநித் கககககபப்
பூர்த்ி பசய்ற்கொக II ஆம் த்ிற்கு பர்வு பதற்று ஏல (07) ருட

சசகக் கொனம்

பூர்த்ிொகும் ிகி அல்னது 2025.02.20 ிகி ஆகி இண்டில் பலில் எலம் ிகி க
சலுககக் கொனப் தகுிபொன்று ங்கப்தடுதுடன் அச்சலுககக் கொனப் தகுிில் உொி
ககககப் பூர்த்ி பசய்யும் உத்ிசொகத்ர்கள் இச்சுற்நநிக்ககில் குநிப்திடப்தடும்
ஏற்தொடுகலக்கு இங்க 10.2.1. இற்கு இங்க தின்ரும் கககககபப் பூர்த்ி பசய்யும்
ிணத்ிலிருந்து கடபகநக்கு ரும் ககில் ம் I இற்கு பர்த்ப்தடுர்.
(ஆ) II ஆம் த்ிலிருந்து I ஆம் த்ிற்கு பர்வு பதறுற்குப் பதற்நிருக்க சண்டி
100.2.1.1 இன் பொடர் இனக்கம் (IV) இன் கீொண இண்டொம் ிகணத்ிநன் கடொண்டல்
தொீட்கசகப் பூர்த்ி பசய்ற்கு II ஆம் த்ிற்கு பர்த்ப்தட்ட ிணத்ிலிருந்து பன்று (03)
ருட

சலுககக்

கொனம்

ங்கப்தடுதுடன்

அச்சலுககக்

கொனப்

தகுிில்

உொி

கககககபப் பூர்த்ி பசய்யும் உத்ிசொகத்ர்கள் இச்சுற்நநிக்ககில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப
ஏற்தொடுகலக்கு இங்க 10.2.1. இன் கீழ் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ற்கந கககககபப் பூர்த்ி
பசய் ிணத்ிலிருந்து கடபகநக்கு ரும் ககில் I ஆம் த்ிற்கு பர்த்ப்தடுர்.
2.2

சசகப் திொக் குநிப்திற்கொண ஐந்ொது ிருத்ம் கடபகநக்கு ரும் 2019
பதப்ொி 26 ிகிக்கு பன்ணர் II ஆம் த்ிலுள்ப உத்ிசொகத்ர்ககப I ஆம் த்ிற்கு
பர்த்தும் சதொது 10.2.1 இன் (i) ற்றும் (iii) இன் கீழ் குநிப்திடப்தட்டுள்ப
ககககலக்குப் தினொக தின்ரும் ககககள் கணத்ிற் பகொள்பப்தடும்.

(அ) II ஆம் த்ில் இண்டு (02) ருட பசலூக்கிக்கதும் ிருப்ிகொணதுொண சசகக்
கொனத்கப் பூர்த்ி பசய்ிருத்ல் ற்றும் II ஆம் த்ிற்கு பர்வு பதற்நன் தின்ணர் இண்டு
(02) சம்தப ஏற்நங்ககப உகத்ிருத்ல்.
(ஆ) அனுிபிக்கப்தட்ட பசனொற்றுககத் ங்கிப்புச் பசபனொலங்கிற்கு இங்க II ஆம்
த்ிற்கு பர்வு பதற்நன் தின்ணர் பர்த்ப்தடும் ிகிக்கு பன்ணொண இண்டு (02)
ருட

கொனத்ில்

ிருப்ிகொண

அல்னது

பசனொற்றுககக பபிப்தடுத்ிருத்ல்.

அகண

ிட

உர்ந்

ட்டத்ினொண

குநிப்பு :
இத்ிருத்ங்ககப கடபகநப்தடுத்தும் ிகிில் ரு உத்ிசொகத்ர் II ஆம் த்ில் 2
ருடங்கலக்கு சற்தட்ட பசலூக்கபம் ிருப்ிகொணதுொண சசகக் கொனத்க பர்வு
ங்கும் சொக்கத்ிற்கொக I ஆம் த்ின் சசகக் கொனொகக் கருப்தடும்.
2.3

சசகப் திொக் குநிப்தின் ஐந்ொது ிருத்ம் கடபகநக்கு ரும் 2019 பதப்ொி
ொம் 26 ஆம் ிகிக்கு பன்ணர் III ஆம் த்ில் ஆறு (06) ருடங்கலக்கு சற்தட்ட
பசலூக்கிக்கதும் ிருப்ிகொணொணதுொண சசகக் கொனத்கப் பூர்த்ி பசய்துள்ப
இச்சுற்நநிக்ககின் 1.1 இல் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ஏற்தொடுகலக்கு இங்க II ஆம்
த்ிற்கு பர்த்ப்தடும் உத்ிசொகத்ர்ககப I ஆம் த்ிற்கு பர்த்தும் சதொது
10.2.1 இன் (i) ற்றும் (iii) இன் கீழ் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ககககலக்குப் தினொக
தின்ரும் ககககள் கணத்ிற் பகொள்பப்தடும்.

(அ)

III

ற்றும்

II

ஆம்

ங்கபின

தன்ணிண்டு

(12)

ருட

பசலூக்கிக்கதும்

ிருப்ிகொணதுொண சசகக் கொனத்கப் பூர்த்ி பசய்ிருத்லும் திபணொரு (11) சம்தப
ஏற்நங்ககப உகத்ிருத்லும்.
(ஆ) அனுிபிக்கப்தட்ட பசனொற்றுககத் ங்கிப்புச் பசபனொலங்கிற்கு இங்க
பர்த்ப்தடும் ிகிக்கு பன்ணொண தன்ணிண்டு (12) ருட கொனத்ில் ிருப்ிகொண
அல்னது அகண ிட உர்ந் ட்டத்ினொண பசனொற்றுககக பபிப்தடுத்ிருத்ல்
இச்சுற்நநிக்கக அச சசக ஆகக்குலின் அனுிின் கீழ் பபிிடப்தடுகின்நது.

ப்தம்/. எஸ். சேட்டிஆச்சி
பசனொபர்
பதொது ிருொக, உள்ொட்டலுல்கள்,
ொகொ சகதகள் ற்றும் உள்லொட்சி அகச்சு

