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பொது நிருயொகச் சுற்றிக்கக இ.:34/2019 

 

எது இக்கம்: MPA/PSD/C5/SM/Amendment 

பொது நிருயொக, அர்த்த முகொகநத்துய நற்றும் 

கொல்கை அபிவிருத்தி அகநச்சு  

  

சுதந்திப சதுக்கம், 

பகொழும்பி 07. 

2019.11.21 

 

அகநச்சுக்களின் பசனொர்கள், 

நொகொண சககளின் பிபதந பசனொர்கள், 

திகணக்கத் தகயர்கள், 

நொயட்ை பசனொர்கள், 

பிபததச பசனொர்கள், 

 

இங்கை திட்டமிடல் சேகையின் சேகைப் பிபநாணக் குறிப்பிற்கு இணங்ை, 2137/26 ஆம் இக்ை 

2019.08.20 ஆந் திைதின அதிவிசேட ைர்த்தநானியின் ஊடாை சேர்க்ைப்ட்ட திருத்தங்ைக 

கடமுகப்டுத்துதல் 

 

இங்கக திட்ைமிைல் தசகயயின் தபம் மூன்றிலிருந்து (III) தபம் இபண்டுக்கும் (II) தபம் 

இபண்டிலிருந்து (II) தபம் ன்றுக்கும் (I) தபமுனர்வு யமங்குயதற்கொ ஆகக் குகந்த கொத்கத 

திருத்துயதுைன் பதொைர்புகைன ஏற்ொடுகள் அைங்கின 2137/26 ஆம் இக்கத்கதயும் 2019 ஆகஸ்ட் 20 

ஆந் திகதிகனயும் பகொண்ை இங்கக சொனக தசொசலிசக் குடினபசின் அதிவிதசை யர்த்தநொனியில் 

பயளியிைப்ட்ை இங்கக திட்ைமிைல் தசகயயின் தசகயப் பிபநொணக் குறிப்பிற்கொ ொன்கொயது 

தசகயப் பிபநொணக் குறிப்புத் திருத்தத்திற்கு இணங்க தற்தொது தசகயயிலுள் இங்கக திட்ைமிைல் 

தசகய உத்திதனொகத்தர்ககத் தபமுனர்த்துதல் பின்யரும் விதத்தில் தநற்பகொள்ப்டும். 

  

01. தபம் மூன்றிலிருந்து (III) தபம் இபண்டுக்கு (II) தபமுனர்த்துதல் 

 

1.1) 2019 பப்பயரி நொதம் 26 ஆம் திகதிக்கு முன்ர் தசகயக்கு ஆட்தசர்ப்புச் பசய்னப்ட்ை 

உத்திதனொகத்தர்கள் திருத்தப்ட்ையொொ இங்கக திட்ைமிைல் தசகயயின் தசகயப் 

பிபநொணக் குறிப்பின் 10.1.1.1 ஆம் பிரிவின் கீழ் குறிப்பிைப்ட்டுள் தகககநககப் பூர்த்தி 

பசய்யும் திகதி அல்து 2019 பப்பயரி 26 ஆந் திகதி ஆகின இபண்டில் பிந்தின திகதியிலிருந்து 

தபம் இபண்டிற்கு (II) தனமுனர்த்தப்டுயர். 

 

1.2) இங்கக திட்ைமிைல் தசகயயின் தசகயப் பிபநொணக் குறிப்பின் 09 ஆம் பிரிவில் 

குறிப்பிட்டுள் அபசகருந பநொழித் ததர்ச்சிகன 01/2014 ஆம் இக்க பொது நிருயொகச் 

சுற்றிக்கக நற்றும் அதன் இகைதர் விகயொ சுற்றிக்கககள் மூம் யமங்கப்ட்டுள் 

சலுககக் கொத்தினுள் பூர்த்தி பசய்யும் உத்திதனொகத்தர்கள் உரின திகதியில் நற்கன அபசகருந 

பநொழித் ததகயப்ொட்கைப் பூர்த்தி பசய்துள்யர்கொகக் கருதப்டுயர். 
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1.3) திருத்தப்ட்ையொொ இங்கக திட்ைமிைல் தசகயயின் தசகயப் பிபநொணக் குறிப்பின் 09 

ஆம் பிரிவில் குறிப்பிட்டுள் அபசகருந பநொழித் ததர்ச்சிகன 01/2014 ஆம் இக்க பொது 

நிருயொகச் சுற்றிக்கக நற்றும் அதன் இகைதர் விகயொ சுற்றிக்கககள் மூம் 

யமங்கப்ட்டுள் சலுககக் கொத்தினுள் பூர்த்தி பசய்னொத உத்திதனொகத்தர்கள் நற்கன 

அபசகருந பநொழித் ததர்ச்சி அைங்கொக இச்சுற்றிக்ககயின் 1.1 இல் குறிப்பிைப்ட்டுள் 

அகத்துத் தகககநககயும் பூர்த்தி பசய்யும் தித்திலிருந்து தபம் இபண்டுக்கு (II) 

தபமுனர்த்தப்டுயர். 

 

02. தபம் இண்டிலிருந்து (II) தபம் ஒன்றுக்கு (I) தபமுனர்த்துதல் 

 

 2.1)  தசகயப் பிபநொணக் குறிப்பின் ொன்கொயது திருத்தம் கைமுகக்கு யரும் 2019 பப்பயரி 

நொதம் 26 ஆம் திகதியில் இபண்ைொம் தபத்தில் இருக்கும் உத்திதனொகத்தர்களுக்கும் மூன்ொம் (III) 

தபத்தில் ஆறு (06) யருைங்களுக்கு தநற்ட்ை பசனலூக்கமிக்கதும் திருப்திகபநொதுநொ 

தசகயக் கொத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள் உத்திதனொகத்தர்களுக்கு  

 

(அ) தபம் இபண்டிலிருந்து (II) தபம் ன்றுக்கு (I)  தபமுனர்வு பறுயதற்குப் பற்றிருக்க 

தயண்டின 10.2.1.1 இன் பதொைர் இக்கம் v இன் கீழ் குறிப்பிைப்ட்டுள் முதுநொனிப் 

ட்ைத் தகககநகனப் பூர்த்தி பசய்யதற்கொக இச்சுற்றிக்கக பயளியிைப்டும் 

திகதியிலிருந்து ஐந்து (05) யருை சலுககக்கொம் யமங்கப்டுயதுைன் அந்தச் சலுககக் 

கொத்தினுள் முதுநொனிப் ட்ைத் தகககநகனப் பூர்த்தி பசய்யும் உத்திதனொகத்தர்கள் 

இச்சுற்றிக்ககயில் குறிப்பிைப்ட்டுள் ஏற்ொடுகளுக்கு இணங்க 10.2.1.1 இன் கீழ் 

குறிப்பிைப்ட்டுள் ஏகன தகககநககப் பூர்த்தி பசய்த தித்திலிருந்து 

கைமுகக்கு யரும் யககயில் தபம் I இற்கு தபமுனர்த்தப்டுயர். 

 

(ஆ) தபம் II இலிருந்து தபம் I இற்கு தபமுனர்வு பறுயதற்குப் பற்றிருக்க தயண்டின 10.2.1.1 

இன் பதொைர் இக்கம் ii இன் கீமொ இபண்ைொம் விகத்தின் தகைதொண்ைல் 

ரீட்கசகனப் பூர்த்தி பசய்யதற்கு தபம் II இற்குத் தபமுனர்வு பற் திகதியிலிருந்து 

மூன்று (03) யருை சலுககக் கொபநொன்று யமங்கப்டுயதுைன் அச்சலுககக் கொப் 

குதியில் உரின தகககநககப் பூர்த்தி பசய்யும் உத்திதனொகத்தர்கள் 

இச்சுற்றிக்ககயில் குறிப்பிைப்ட்டுள் ஏற்ொடுகளுக்கு இணங்க 10.2.1.1 இன் கீழ் 

குறிப்பிைப்ட்டுள் ஏகன தகககநககப் பூர்த்தி பசய்த திகதியிலிருந்து 

கைமுகக்கு யரும் யககயில் தபம் I இற்கு தபமுனர்த்தடுயர். 

 

2.2) தசகயப் பிபநொணக் குறிப்பிற்கொ ொன்கொயது திருத்தம் கைமுகக்கு யரும் 2019 பப்பயரி 

26 ஆந் திகதியில் தபம் 11 இல் உள் உத்திதனொகத்தர்கக தபம் 1 இற்கு தபமுனர்த்தும் தொது 10.2.1.1 

இன்  (i) நற்றும் (iv) இன் கீழ் குறிப்பிைப்ட்டுள் தகககநகளுக்குப் திொக பின்யரும் 

தகககநகள் கயத்திற் பகொள்ப்டும்.  
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(அ) தபம் II இல் இபண்டு (02) யருை பசனலூக்கமிக்கதும் திருப்திகபநொ தசகயக் 

கொத்கதப் பூர்த்தி பசய்திருத்தலும் தபம் II இற்குத் தபமுனர்வு பற்தன் பின்ர் 

இபண்டு (02) சம் ஏற்ங்கக உகமத்திருத்தலும். 

 

(ஆ) அனுநதினளிக்கப்ட்ை பசனொற்றுகக நதிப்பீட்டு கைமுகக்கு இணங்க தபம் 11 

இற்குத் தபமுனர்வு பற்தன் பின்ர் தபமுனர்வு யமங்கும் தித்துக்கு முன்பொ 

இபண்டு (02) யருை கொத்தில் திருப்திகபநொ அல்து அதற்கு தநற்ட்ை 

நட்ைத்திொ பசனொற்றுகககன பயளிப்டுத்தியிருத்தல். 

 

         2.3) தசகயப் பிபநொணக் குறிப்பின் ொன்கொயது திருத்தம் கைமுகக்கு யரும் 2019 

பப்பயரி நொதம் 26 ஆம் திகதியில் தபம் III இல் ஆறு (06) யருைங்களுக்கு தநற்ட்ை 

பசனலூக்கமிக்கதும் திருப்திகபநொதுநொ தசகயக் கொத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள் 

இச்சுற்றிக்ககயின் 1.1 இல் குறிப்பிைப்ட்டுள் ஏற்ொடுகளுக்கு இணங்க தபம் II 

இற்கு தபமுனர்வு பறும் உத்திதனொகத்தர்கக தபம் I இற்குத் தபமுனர்த்தும் தொது 

10.2.1.1 இன் (i) நற்றும் (iv) இன் கீழ் குறிப்பிைப்ட்டுள் தகககநகளுக்குப் திொக 

பின்யரும் தகககநகள் கயத்திற் பகொள்ப்டும். 

 

         (அ)  தபம் III நற்றும் II இல் ன்னிபண்டு (12) யருைங்கள் பசனலூக்கமிக்கதும் 

திருப்திகபநொதுநொ தசகய கொத்கதயும் பூர்த்தி பசய்திருத்தலும் திபொரு (11) 

சம் ஏற்ங்கக உகமத்திருத்தலும். 

 

        (ஆ)  அனுநதினளிக்கப்ட்ை பசனொற்றுகக நதிப்பீட்டு கைமுகக்கு இணங்க தபமுனர்வு 

யமங்கும் தித்துக்கு முன்பொ ன்னிபண்டு (12) யருை கொத்தில் திருப்திகபநொ 

அல்து அதற்கு தநற்ட்ை நட்ைத்திொ பசனொற்றுகககன பயளிப்டுத்தியிருத்தல் 

 

 

குறிப்பு: 

2019 பப்பயரி 26 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் இங்கக திட்ைமிைல் தசகயயின் தபம் III இல் ஆறு (06) 

யருைங்களுக்கு தநற்ட்ை பசனலூக்கமிக்கதும் திருப்திகபநொதுநொ தசகயக் கொத்கதப் பூர்த்தி 

பசய்துள், இந்தச் சுற்றிக்ககயின் 1.3 இல் குறிப்பிைப்ட்டுள் ஏற்ொடுகளுக்கு இணங்க தபம் II 

இற்கு தபமுனர்த்தப்ட்ை உத்திதனொகத்தர்கக தபம் I  இற்குத் தபமுனர்த்தும் தொது அவ் 

உத்திதனொகத்தர்கள் நற்கன அபசகருந பநொழித் ததர்ச்சிகனப் பூர்த்தி பசய்யதற்கு எடுத்த தநதிக 

கொத்திற்குச் சநொ கொப்குதியிொல் அந்த உத்திதனொகத்தர்கக தபம் I இற்குத் தபமுனர்த்து 

தொநதிக்கப்டும். 

 

இச்சுற்றிக்கக அபச தசகய ஆகணக்குழுவின் அனுநதியின் கீழ் பயளியிைப்டுகின்து. 

 

 

சே.சே. பத்சிரி  

  சேனார் 

சாது நிருைாை, அர்த்த முைாகநத்துை  

நற்றும் ைால்கட அபிவிருத்தி அகநச்சு 


