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ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டமான/, சம்பந்தப்பட்ட பங்3தாரர்களிடமி#ந்/ ேதைவயான பங்களி-
ப்ைபப் ெபற்9க்ெகாண்ட பின்னர் நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் ேமல் மாகாணப் பிரிவுடன் 
இைணந்/ ேப#வைள மாவட்ட அ>வலகத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ# ஒன்றிைணந்த திட்ட ெச-
யன்@ைறப் பணியா3ம்.  ஏறக்3ைறய இரண்B ஆண்B காலப்ப3திைய அDப்பைடயாக ெகாண்B உ#-
வாக்கம் அைடந்த இந்த  ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் தயாரித்தல் ெசயன்@ைறயில் பலர் 
பல்ேவ9 விதமான வழிகளி>ம் உதவியுள்ளனர்.

@தலாவதாக, இந்த அபிவி#த்தித் திட்டத்ைத தயாரிப்பதற்3ம் வழிகாட்Bவதற்3ம் உதவி ெசய்தைம-
க்கான வழிகாட்ட>க்3 நகர அபிவி#த்தி மற்9ம் வடீைமப்பு அைமச்சர் ெகௗரவ மஹிந்த ராஜபK அவ-
ர்கLக்3ம் மற்9ம் நகர அபிவி#த்தி, கைரேயார பா/காப்பு, கழிவு அகற்றல் மற்9ம் சMக Nத்தங்கள் 
ஆகிய /ைறகளின் இராஜாங்க அைமச்சர் ெகௗரவ (கலாநிதி) நாலக ெகாடேஹவ அவர்கLக்3ம் எம/ 
மனமார்ந்த நன்றிகைள ெதரிவித்/க் ெகாள்கிேறாம்.

ேம>ம், இந்த திட்ட தயாரிப்பு காலகட்டத்தில் ெப#ம் ேசைவைய ஆற்றிய, ேப#வைள நகர சைப மற்9ம் 
ேப#வைள பிரேதச சைப ஆகியவற்றின் ெகௗரவ.  தைலவர்கLக்3ம் மற்9ம் சம்மந்தப்பட்ட ஏைனய 
உள்Pராட்சி மன்றங்களின் அைனத்/ அதிகாரிகLக்3ம் அவர்கள் ெசய்த பங்களிப்புகLக்காக எம/ 
விேசட நன்றியிைன ெச>த்/கின்ேறாம்.

அBத்ததாக, நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் தைலவராக ெசயலாற்9கின்ற கட்டட வDவைமப்பாள-
ர்./நகர வDவைமப்பாளர். ஹர்ஷன் D சில்வா அவர்கள், இந்த ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டத்திைன 
தயாரிக்3ம் ெசயன்@ைறயிைன ஆரம்பித்/ ைவத்தைமக்3ம், பல புதிய எண்ணங்கLடனான திட்டமி-
டல் Mேலாபாயங்கள் மற்9ம் அதன் பிரேயாகித்தைலயும் அறி@கப்பBத்/வதன் Mலமாக, @Rைமயாக 
வழங்கிய வழிகாட்ட>க்3ம், மற்9ம் இந்த ெசயன்@ைற Sராகவும் வழங்கிய ெதாடர்ச்சியான ேமற்பா-
ர்ைவ மற்9ம் ஊக்3விப்பிற்3ம் நாம் நம/ நன்றிைய ெதரிவித்/க் ெகாள்கிேறாம்.  அத்ேதாB நகர அபி-
வி#த்தி அதிகாரசைபயின் பணிப்பாளர் நாயகம் ெபாறியியலாளர். எஸ்.எஸ்.பி.ரத்நாயக்க, மற்9ம் 
@ன்னாள் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் ேக.ஏ.D.சந்திரதாஸ அவர்கLக்3ம் மற்9ம் ஏைனய அைனத்/ 
பணிப்பாளர்கLக்3ம் எம/ நன்றிைய ெதரிவித்/க் ெகாள்கிேறாம்.
.  
ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டத்ைத தயாரிக்3ம் நிமித்தம் ேமற்ெகாள்ளபட்ட ெசயல் பட்டைறகLக்3 
ேதைவயான  வழிகாட்டல் மற்9ம் உதவிகைள வழங்கிய  நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் ேமலதிகப் 
பணிப்பாளர் நாயகம் தி#. D.எம்.பி. ரண/ங்க அவர்களின் உதவிக்காக நாம் எம/ நன்றிைய ெதரிவி-
த்/க் ெகாள்கிேறாம். ேம>ம் அபிவி#த்தி திட்டமிடல் பிரிவின் @ன்னாள் பணிப்பாளர் தி#. லலித் விஜ-
யரத்ன அவர்களின/ம் பங்களிப்ைபயும் உதவிகைளயும் இத்த#ணத்தில் நிைனவு V9கின்ேறாம் 
மற்9ம் இந்த திட்ட தயாரிப்பிற்3 ேதைவயான ெசயற்பட்டைறகைள ஒRங்ைகைமத்/ அதWூடாக இத்தி-
ட்டைத ெநறிப்பBத்திய அபிவி#த்தி திட்டமிடல் பிரிவில் பணியாற்9ம் நபர்கLக்3ம் எம/ நன்றியி-
ைன ெதரிவித்/க் ெகாள்கின்ேறாம். ேம>ம், ஆராய்ச்சி மற்9ம் அபிவி#த்திப் பிரிவு, புவியியல் தகவல் 
@ைறைம பிரிவு, Nற்9 Yழல் மற்9ம் இயற்ைக நிலத்ேதாற்ற பிரிவு ஆகியன வழங்கிய ெசயல் திட்ட உத-
விகள் ேபான்றன இந்த திட்டத்ைத ெவற்றிகரமாக @Dப்பதற்3 ெபரி/ம் உதவின என்பைத நாம் மனதள-
வில் ஏற்9க்ெகாள்கின்ேறாம் மற்9ம் கLத்/ைற மாவட்ட அ>வலகத்தின் அைனத்/ பணியாளர்கLம் 
இந்த திட்ட தயாரிப்பிற்3 அளித்த பங்களிப்புக்காக நாம் நன்றி ெச>த்/கின்ேறாம்.

அேத சமயம், இந்த அபிவி#த்தி திட்டத்திைன சிறந்த @ைறயில் தயார் ெசய்/ @Dப்பதற்3, Zூலிைன 
சிறந்த @ைறயில் கட்டைமத்/ வDவைமப்பதற்3  உதவிய Mனிெயக் நி9வனத்திற்3ம் மற்9ம் இந்த தி-
ட்டத்ைத ெவற்றிகரமாக @ன்ெனBக்க @ப்பரிமாண அச்Nப்பலைககைள தயாரித்த, தி#. சமிந்/ 3ணவ-
ர்தன அவர்களால் வழங்கப்பட்ட எண்ணற்ற ேசைவகLக்காக நாம் நன்றி ெச>த்/கின்ேறாம்.
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1978 ஆம் ஆண்Dன் 41ம் இலக்க சட்டத்திைன அDப்பைடயாக ெகாண்B நி9-
வப்பட்ட நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயான/ தற்ேபா/ அதன் 40 வ/ 
ஆண்Bகைள நிைறவு ெசய்/ள்ளைம மட்Bமல்லாமல், நாட்Dல் நகர்ப்புற 
அபிவி#த்தித் /ைறக்3 ெதாடர்ச்சியாக ெப#ம் ேசைவ ஆற்றிவ#கின்ற/.  
ெவ3விைரவில் அபிவி#த்தியைடந்/ வ#ம் இந்த உலகில், வலிைமயான 
ெபா#ளாதார நாடாக இலங்ைகயிைன மாற்9வதற்3 நகர அபிவி#த்தி 
அதிகாரசைபயான/ ெபரி/ம் @யற்சிக்கின்ற/.  அதற்கிணங்க, நாட்Dன் 
அபிவி#த்திச் Yழைல @ன்ெனBத்/ச் ெசல்வ/ நகர அபிவி#த்தி அதிகாரச-
ைபயின் பிரதானப்  ெபா9ப்பாகக் காணப்பBகின்ற/. 2030 ஆம் ஆண்D-
ற்காக ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டம் தயாரிக்கப்பBவ/ நகர அபிவி#-
த்தி அதிகாரசைபயின் ஒ# ைமல்கல்லாகேவ அைமகின்ற/. 2021 ஆம்  ஆண்B 
ெதாடக்கம் 2030 ஆம்  ஆண்Dற்3 இைடப்பட்ட காலப்ப3திக்கான ேப#வைள 
அபிவி#த்தித் திட்டம் தயாரிக்கப்பBவ/, Nமார் இரண்B ஆண்Bகளாக நகர 
அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் திட்டமிடல் 3Rவினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

ெதாடர்ச்சியான @யற்சியின் விைளவா3ம். ேம>ம் எதிர்காலத்தில் ேப#வைள நகரத்தின் திட்டமிட்ட 
அபிவி#த்திைய அைடய திட்டமிடப்பட்Bள்ள/

கLத்/ைற மாவட்டத்தில் அைமந்/ள்ள ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தியான/, பல /ைறசார் 
ெபா#ளாதார ெசயற்பாBகLடன் தன்னிைறவு ெகாண்ட ெபா#ளாதார வலயமாக இனங்காணப்பட 
@Dயும். இந்த அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் @க்கிய 3றிக்ேகாள் கடேலாரப் ப3தியில் உள்ள Nற்9லாச் ெச-
யல்பாBகளின் Mலம் ெபா#ளாதார அபிவி#த்திைய அைடவேத ஆ3ம்.

இந்த திட்டம், பு/ைமயான திட்ட Mேலாபாயங்கள் மற்9ம் நவனீ ெதாழில்Zட்ப க#விகைள பயன்பB-
த்தி தயாரிக்கப்பட்Bள்ள/. எனேவ, இ/ நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் 3றிப்பிடத்தக்க சாதைன-
யாக மாறியுள்ள/ என்ப/ என/ க#த்தா3ம். இ9தியாக, நகர அபிவி#த்தி ெதாடர்பான விடயத்திற்3 
ெபா9ப்பான அைமச்சர் என்கின்ற  @ைறயில், இந்த திட்டத்ைத தயாரிப்பதற்3 பங்களிப்புச் ெசய்த 
அைனத்/ விதமான பிற அதிகாரிகLக்3ம், தைலவர், பணிப்பாளர் நாயகம், நகர அபிவி#த்தி அதிகா-
ரசைபயின் திட்டமிடல் 3Rவின#க்3ம் என/ மனமார்ந்த பாராட்Bகைளத் ெதரிவித்/க் ெகாள்கிேறன்.  
அேத சமயம், இந்த திட்டத்ைத ெவற்றியுறச் ெசய்வதற்3 எண்ணற்ற வழிகளில் உதவிய தனியார் /ைற 
நி9வனங்கள் உட்பட ேப#வைள நகர சைப, பிரேதச சைப, அரN மற்9ம் அரச சார்பற்ற நி9வனங்கL-
க்3 நன்றி ெச>த்/கிேறன்.   

2021 ஆம் ஆண்B ெதாடக்கம் 2030 ஆம் ஆண்B வைரயிலான இந்த திட்டம், சம்பந்தப்பட்ட பங்3தாரர்களா-
ல் ெவற்றிகரமாக ெசயல்பBத்தப்பBம் என நம்புகிேறன்.

ெகௗரவ. மகிந்த ராஜப.
நகர அபிவி#த்தி, நீர் வழங்கல் மற்9ம் வடீைமப்பு வசதிகள் அைமச்சர்



V

நவனீ நிைலயான அபிவி#த்தி இலக்3கைள அைடவதில் இலங்ைகயில் @-
ன்ேனாDயாக, நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபக்3 ஒ# ெபரிய ெபா9ப்பு 
உள்ள/. அதற்கிணங்க, 1982 ஆம் ஆண்Dன் 04 ஆம் இலக்க நகர்ப்புற அபிவி-
#த்தி அதிகாரசைப தி#த்தச் சட்டத்தின் பிரகாரம் விடயத்திற்3ப் ெபா9-
ப்பான ெகௗரவ அைமச்சரால் பிரகடனப்பBத்தப்பட்ட நகர அபிவி#த்திப் 
பிரேதசங்கLக்கான அபிவி#த்தித் திட்டங்கைளத் தயாரிப்ப/ அவசியமா-
3ம் (ப3தி 2, பிரிவு 8A (1)).

இவ்வாறாக வ3க்கப்பட்ட வளர்ச்சித் திட்டங்கள் @தன்ைமயாக ஒ# உற்ப-
த்தித் திறன் மிக்க 3Dமகன், மகிழ்ச்சியான 3Bம்பம், ெகளரவமான சMகம் 
மற்9ம் வளமான நாB ஆகியவற்ைற க் கட்டைமப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகா-
ண்Bள்ளன, அைவ ெசழிப்பின் @க்கிய அபிலாைஷகளா3ம். நகர்ப்புற 
மக்கLக்3 ெபா#ளாதார ஸ்திரத்தன்ைமைய ெகாண்B வ#ம் @ைறயான 

ம9-நகரமயமாக்கல் திட்டத்தின் Mலம் நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்9ம் ஒRங்3@ைறயின் ேநாக்கங்கைள 
அைடவதில் இந்த வளர்ச்சித் திட்டங்கள் நீண்ட /ூரம் ெசல்>ம் என்9ம் நான் நம்புகிேறன்.

எனேவ, இந்தத் திட்டத்ைதத் தயாரிப்பதில் மிகவும் ெபா9ப்பான பங்ைக ஆற்றிய அைனவ#க்3ம், திட்ட-
மிடல் 3Rவிற்3ம் என/ மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதரிவித்/க் ெகாள்கிேறன், ேம>ம் ெசழிப்பு என்ற 
ெதாைலேநாக்3ப் பார்ைவயின் எதிர்பார்ப்புகLக்3 நீங்கள் அைனவ#ம் பங்களிப்பர்ீகள் என்9 நம்பு-
கிேறன்.

கலாநிதி. நலக ெகாடேஹவ (M.P)
நகர அபிவி#த்தி, கைரேயாரப் பா/காப்பு, 
கழிவுஅகற்றல் மற்9ம் சMகத் /ூய்ைம இராஜாங்க அைமச்சர 
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கடந்த நான்3 தசாப்தங்கள் Sராவும், நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப இல-
ங்ைகயின் தைலைம திட்டமிடல் அதிகாரசைபயாக ேசைவ ெசய்/ வ#கி-
ன்ற/டன், நகர அபிவி#த்தி திட்டங்கைள தயாரித்/ அ@ல்பBத்/வத-
ற்கான சட்டரதீியான அதிகாரங்கைளயும் ெகாண்Bள்ள/.

நகர்ப்புற வளர்ச்சித் திட்டங்கள், நிலத்தின் உகந்த, பயWள்ள மற்9ம் திற-
ைமயான பயன்பாB மற்9ம் அதன் Nற்9ச்Yழலின் தரத்ைத நிர்வகித்தல் 
உள்ளிட்ட பல /ைறகைள உள்ளடக்கிய/. நகர்ப்புறங்கள் மற்9ம் மக்களி-
ன் நலைன ேமம்பBத்தவும் ஒRங்3பBத்தவும் இந்த வளர்ச்சித் திட்டங்கள் 
தயாரிக்கப்பBகின்றன.

தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் ேதர்தல் அறிக்ைகயின்பD, 1982 ஆம் ஆண்Dன் 
04 ஆம் இலக்க (தி#த்தம்) நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப சட்டத்தின் ப3தி 2 
இன் கீழ் 8 ஏ (1) பிரிவின் பD பாட அைமச்சரால் நகர்ப்புற அபிவி#த்திப் ப3-

திகளாக பிரகடனப்பBத்தப்பட்ட ப3திகLக்கான அபிவி#த்தித் திட்டங்கைளத் தயாரிப்ப/ கட்டாய-
மா3ம்.

ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் பிரேதசபிரேதசத்திற்கான அபிவி#த்தித் திட்டம் 2021-2030 காலப்ப3தி-
யில் ெபௗதிக, ெபா#ளாதார, சMக மற்9ம் Nற்றாடல் காரணிகைள க#த்திற்ெகாண்B தயாரிக்கப்பட்B-
ள்ள/டன், நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப ெபா#த்தப்பட்ட க#விகள் மற்9ம் @ைறைமகள் ஊடாக 
அபிவி#த்தித் திட்டத்ைத தயாரிப்பதில் உள்ள சவால்கைள ெவற்றிகரமாக சமாளித்/ள்ள/.

எனேவ, இந்தத் திட்டத்ைத ெவற்றிகரமாக நிைறவு ெசய்ய அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றிய திட்டமிடல் 
3Rக்கLக்3ம், பல வழிகளில் பங்களித்தவர்கLக்3ம் என/ மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதரிவித்/க் 
ெகாள்கிேறன். அேத ேநரத்தில், இந்தத் திட்டத்ைதத் தயாரிப்பதற்3 பங்களித்த அைனத்/க் கட்சிகLம் 
எதிர்காலத்தி>ம் திட்டத்ைத ெவற்றிகரமாக ெசயல்பBத்/வதற்3ம் திறம்பட பங்களிக்3ம் என்9 நான் 
எதிர்பார்க்கிேறன்.

கட்டட வ3வைமப்பாளர். ஹர்ஷன் 3 சில்வா 
தைலவர்
நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப 
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2021 ஆம்  ஆண்B ெதாடக்கம் 2030 ஆம்  ஆண்Dற்3 
இைடப்பட்ட காலப்ப3திக்கான ேப#வைள அபி-
வி#த்தித் திட்டமான/, ேப#வைள நகர சைப 
ப3தி மற்9ம் பிரேதச சைப பிரேதசம் ஆகிய பிர-
ேதசங்கைளயும் உள்ளடக்கியவாறாக பாரிய 
நகரம் மற்9ம் ேமல் மாகாண அபிவி#த்தி அைம-
ச்சின் வழிகாட்டலின் கீழ் நகர அபிவி#த்திச் 
சைபயினால் தயாரித்/ அ@ல்பBத்த காரணமாக 
ெசயல்பட்ட ேமல் மாகாண பிரிவிற்3 (கLத்/-
ைற மாவட்ட அ>வலகம்) எம/ மனமார்ந்த பா-
ராட்Bதல்கைள நாம் பதிவு ெசய்கிேறாம்.

இந்த அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் 3றிக்ேகாள்கள் 
ெப#ம்பா>ம் அப்ப3தியில் காணப்பBம்  

ெபௗதிக வளங்கைள கணக்கில் எBத்/ அவற்ைற ெகாண்B ெபா#ளாதார அபிவி#த்திைய Mேலாபாய 
அDப்பைடயில் ெசயற்பBத்/வதைனேய இலக்காக ெகாண்Bள்ளன. ேம>ம், இயற்ைக வளங்கள் மற்9ம் 
Nற்9 Yழல் உணர்திறன் வாய்ந்த ப3திகைள பா/காக்3ம் அேதேவைள ெபௗதீக அபிவி#த்திகைள 
ேமற்ெகாள்Lம் த#ணங்களில் சMக, ெபா#ளாதார மற்9ம் ெபௗதீக ரதீியான ஏற்றத்தாழ்வுகைள @D-
ந்தளவு சரீைமக்கவும் இ/ உதவும். ேம>ம், இந்த இலக்3கைள அைடவதற்3ம் மற்9ம் இயற்ைக ேபரிடர்க-
ைள 3ைறக்3ம் வைகயி>ம், மிகவும் ெபா#த்தமான ப3திகளில் மக்கள் 3Dயி#ப்புகள் மற்9ம் உள்க-
ட்டைமப்பு அபிவி#த்தி பணிகள் திட்டமிடப்பட்Bள்ளன.

ேமற்கண்ட 3றிக்ேகாள்கைள எய்/ம் வைகயில் ெசயற்பBம் அேதேவைள இந்த திட்டத்திWூடான புதிய 
அபிவி#த்திப் ேபாக்3கள் Mலம் நகரவாசிகைள மகிழ்விக்3ம் Yழைல உ#வாக்3ம் @கமாக இ/ திட்ட-
மிடப்பட்Bள்ள/.

9ஹமட் மஸாஹிம் 9ஹமட்    ப.ீடபிள்<.எம்.ேமனக விமலரத்ன
தைலவர்      தைலவர்
ேப#வைள நகர சைப     ேப#வைள பிரேதச சைப
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தற்ேபாைதய நிைலயின் பிரகாரம், நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் ‘திட்டமிடப்பட்B, நிைலத்தி#-
க்கத்தக்க மற்9ம் சிறப்பானெதா# நகரமயமாக்கைல ேநாக்கி’ என்கின்ற ெதாைலேநாக்ைக எய்/ம் 
@கமாக நகர அபிவி#த்தி பிரேதசங்கள் என்ற அDப்பைடயில் இனங்காணப்பட்ட பிரேதசங்கLக்3  
விரிவான அபிவி#த்தித் திட்டங்கைள தயாரிப்பதில் ஈBபட்Bள்ள/. இதWூடாக சரீிய Yழ்நிைலேயாBம், 
மக்களின் ெப#ைமையயும், ேதைவகைளயும், நல்வளத்ைதயும் க#த்தில்ெகாண்B நகர வDவைமத்த-
ைல ேமற்ெகாண்B வ#கின்ற/. 

2017 ஆம் ஆண்B @தல் ஏறத்தாழ இரண்டாண்Bகள் வைரயிலாக தரவுகள் மற்9ம் தகவல்கள் ேசகரிக்க-
ப்பட்B பின்னர் நவனீ ெதாழில்Zட்பம் மற்9ம் வழி@ைறகைளப் பயன்பBத்தி அந்த தகவல் ப3ப்பாய்வு 
ெசய்யப்பட்டேதாB, அதWூடாக திட்டமிடல் ப3தியில் உள்ள சாத்தியக்V9கள், வளங்கள் மற்9ம் பிர-
ச்சிைனகள் கண்டறியப்பட்Bள்ளன. அதனDப்பைடயில், பிரேதசத்தின் சMக, ெபா#ளாதார, அரசியல் 
மற்9ம் கலாச்சார கட்டைமப்ைப உள்ளடக்கிய வைகயில் @ைறயான நகர @ைறைமைய ஸ்தாபிக்3ம் 
ேநாக்3டன் அBத்த 11 ஆண்BகLக்கான கட்டட ஒRங்3@ைறகLடன் ேசர்ந்தவா9 ேப#வைள பிரேதச 
ெசயலகப் பிரேதசத்திற்3 இனங்காணப்பட்ட ெசயல் திட்டங்கைள பற்றிய விரிவான ப3ப்பாய்வு ஒன்9 
இந்த ஆவணத்தில் வழங்கப்பட்Bள்ள/.

இத்திட்டத்தின் சரீிய காலப்ப3தியான/ 2021 ஆம் ஆண்B @தல் 2030 ஆம் ஆண்B வைரயிலாக இனங்கா-
ணப்பட்Bள்ள/. மற்9ம் அதன் ெதாைலேநாக்3 அறிக்ைக பின்வ#மா9  உ#வாக்கப்பட்Bள்ள/.

“ெதன் கடற்கைரயின் அகலப் பரந்/ காணப்பBம் காட்சிகLக்கான பிரம்மாண்ட Zைழவாயில்” (வைக-
ப்பBத்தப்பட்ட @ைறயிலான  மன்ீபிD நடவDக்ைககள், இரத்தினக்கல் மற்9ம் விவசாயம், ேப#வைள 
கடற்கைரச் Nற்9லாவுடன் இைணக்கப்பட்ட ெதாழில் நி9வனங்கள்)

இந்த ெதாைலேநாக்3 பார்ைவயிைன எய்/ம் ெபா#ட்B, Mன்9 @க்கிய இலக்3கLம், ஆ9 Mேலாபாய 
ெசயல் திட்டங்கLம் பரிசலீிக்கப்பட்Bள்ளன. இதன் விைளவாக, நிலப் பயன்பாட்B திட்டம், உட்கட்டைம-
ப்பு அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய திட்டங்கள், ெபா#ளாதார அபிவி#த்தி, நீDத்த Nற்9 Yழல் அபிவி#-
த்தி திட்டம், மக்கள் 3Dேயற்ற அபிவி#த்தி திட்டம் மற்9ம் ெசயல் திட்ட அ@லாக்கல் திட்டம் என்பன @-
ன்ெமாழியப்பட்B காணப்பBகின்றன.

இந்த அபிவி#த்தித் திட்டமான/, திட்டமிட்டல் ப3தியில் உ#வாக்கப்பட்Bள்ள அபிவி#த்தி வாய்ப்புகள் 
ெதாடர்பாக ெபா/ மக்கள் மற்9ம் @தலட்ீடாளர்கள் மற்9ம் நன்ெகாைடயாளர் நி9வனங்கள் ேபான்றன 
புரிந்/ெகாள்ள உதவும்.

2021 ஆம் ஆண்B ெதாடக்கம் 2030 ஆம் ஆண்Dற்3 இைடப்பட்ட காலப்ப3திக்கான ேப#வைள அபிவி#-
த்தித் திட்டமான/, @தலாம் ெதா3ப்பு மற்9ம் இரண்டாம் ெதா3ப்பு என்கின்ற உள்ளடக்கங்கைள அD-
ப்பைடயாக ெகாண்B ெவளியிடப்பBகிற/. இதன் @தல் ெதா3ப்பான/, அறி@கம், பின்னணிக் கற்ைக, 
திட்டத்திற்கான ேதைவப்பாB, திட்டத்திற்கான ெதாைலேநாக்3 பார்ைவ, இலக்3கள் மற்9ம் ேநாக்கங்க-
ள், க#த்தாய்வுத் திட்டம் மற்9ம் Nேவாட் (SWOT) ப3ப்பாய்வு மற்9ம் அபிவி#த்திற்காக 
@ன்ெனBக்கப்படவுள்ள ெசயல் திட்ட Mேலாபாயங்கள் ஆகியைவ உள்ளடக்கியதாக காணப்பBகின்ற-
/. 

இந்த திட்டத்தின் இரண்டாம் ெதா3ப்பான/, 2021 ஆம்  ஆண்B ெதாடக்கம் 2030 ஆம்  ஆண்Dற்3 இைடப்ப-
ட்ட காலப்ப3தியில் இப்பிரேதசம் சார்ந்த  ப3திகLக்3ள் @ன்ெனBக்கப்பBம் நிலம் மற்9ம் கட்Dடங்க-
ள் சார் அபிவி#த்திகLக்கான  வலய மண்டல ஒRங்3@ைறகள் மற்9ம் அைனத்/ விதமான பிற ெபா/ 
ஒRங்3@ைற என்பவற்ைற ெகாண்B ஒ#ங்கைமந்/ள்ள/.



IX



X



XI

I I
gFjp I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ

1A

(murhq;fj;jpd; mjpfhuj;Jld; gpuRupf;fg;gl;lJ)

I (I) - 

/

2236/ 26 Mk; ,yf;fk; - 2021 Mk; Mz;L  a{iy khjk;  13  Me;  jpfjp  nrt;tha;f;fpoik

,t; mjp tpNrl tu;j;jkhdpia  www.documents.gov.lk vd;Dk; ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;a KbAk;.

                  

       

              

               

            

        

                  

     

         

             

         

               

            

               

               

            

               

        

                 

        

              

               

            

         

                  

1A - G 34653 — 60 (2021/07)

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rh; k`pe;j uh[gf;\ Mfpa ehd;> 1982 Mk; Mz;bd; 4 Mk; ,yf;f efu mgptpUj;jp
mjpfhu rig (jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; gphpT 8E ,d; fPo; vdf;F chpj;jhf;fg;gl;l mjpfhuj;jpw;F mika 2020 Mk; Mz;L
nrj;njk;gh; khjk; 24 Me; jpfjp efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Kfhikj;Jt rigapdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;ljw;F mika>
NgUtiy efu rig kw;Wk; NgUtiy gpuNjr rig mjpfhu vy;iyfis cs;slf;fpa mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;fhd mDkjpapid
,j;jhy; mq;fPfhpf;fpd;Nwd;.

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rh;.

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R>
17 kw;Wk; 18 Mk; khbfs;>
'R`+Wgha">
RGjpGu tPjp>
gj;juKy;iy>
2021> khr;R 30.

07-588/ 1



XII

I I
: (I) 

(A)

(F)

(A)

(F)

(G)



XIII

சமர்ப்பணங்கள்        III
ெகௗரவ. அைமச்சரின் ெசய்தி     IV
ெகௗரவ இராஜாங்க அைமச்சரின் ெசய்தி    V
ெகௗரவ தைலவரின் ெசய்தி – நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப  VI
உள்Pராட்சி சைப தைலவர்களின் ெசய்தி  VII
@ன்Wைர  VIII
வர்த்தகமானி அறிவித்தல்        IX
ெகௗரவ அைமச்சரின் ெசய்தி         XI
உள்ளடக்கம்        XIII

ப3தி I          XVII

01 அத்தியாயம் : அபிவி#த்தி திட்டத்தின் பின்புலம்    01

 1.1.  அறி@கம்       02
 1.2.  அபிவி#த்தி திட்டத்தின் பங்3தாரர்கள்   02
 1.3.  அபிவி#த்தி திட்டத்தின் ேநாக்கம்     04
 1.4.  திட்டமிடல் ெசயன்@ைற    05
  
  1.4.1.  பின்னணி கற்ைக  07
  1.4.2.  விடய பரப்பு      07
  1.4.3.  பிரச்சிைனகள் மற்9ம் ஆற்றல் வளங்கைள கண்டறிதல்.  07
  1.4.4.  ெதாைல ேநாக்3ப் பார்ைவ,   இலக்3கள், மற்9ம்   
   3றிக்ேகாள்கைள உ#வாக்3தல் 08
  1.4.5.  விளக்க ப3ப்பாய்வு   08
  1.4.6.  திட்டமிடல் Mேலாபாயங்கள் மற்9ம் ெசயல் திட்டங்கைள   
   உ#வாக்3தல்  08
  1.4.7.  விதிகள் மற்9ம் ஒRங்3@ைறகைள தயார் ெசய்தல் 09
  1.4.8.  வைரவு அபிவி#த்தித் திட்டத்/க்கான அWமதி 09
  1.4.9.  திட்டமிடல் 3Rவுக்3 திட்டத்ைத சமர்ப்பித்தல் 09
  1.4.10.  திட்டத்திற்கான அWமதி மற்9ம் பிரகடனம்  09

02 அத்தியாயம் : Sர்வாங்க கற்ைக      11

 2.1.  ஆய்வுப் ப3தி    12
 2.2.  திட்டமிடல் மற்9ம் ெபௗதீக Yழல் நிைலைமகள்   13

  2.2.1.  திட்டமிBம் Yழல்   13
  2.2.2.  ெபௗதிக Yழல் நிைலைம   25

 
 2.3.  திட்டமிடல் பிரேதச எல்ைலைய வைரயைற ெசய்தல்  28 
 
  2.3.1.  ெசயல்பாட்B எல்ைல   28
  2.3.2.  புவியியல் எல்ைல     28
  2.3.3.  நிர்வாக எல்ைல    28
  2.3.4.  “ேப#வைள” பற்றிய அDப்பைட தரவு   30

03 அத்தியாயம் : அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் அவசியம்    33

 3.1.  பிரச்சிைனகைள இனங்காணல்ன 34
 3.2. பிரச்சிைனகைள ப3ப்பாய்வு ெசய்தல்  35



XIV

04 அத்தியாயம் : அபிவி#த்தி திட்டமிடல் கட்டைமப்பு    57

 4.1. அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் ெதாைலேநாக்3    58
 4.2. ெதாைலேநாக்3ப் பார்ைவக்கான அறிக்ைக   58
 4.3. அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் இலக்3கள்    59
 4.4. அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் 3றிக்ேகாள்கள்   59

05 அத்தியாயம் : Nேவாட் ப3ப்பாய்வு  (SWOT analysis)   61
 
 5.1.  Nேவாட் ப3ப்பாய்விற்கான (SWOT analysis) N#க்கம்    62
 5.2.  விரிவான Nேவாட் ப3ப்பாய்வு (SWOT analysis)    68

06 அத்தியாயம் : திட்டம்   93
 
 6.1.  க#த்தாக்கத் திட்டம்   94
 6.2.  @ன்ெமாழிந்த நில பயன்பாட்B திட்டம்   96
 6.3.  உட்கட்டைமப்பு அபிவி#த்திகLக்கான Mேலாபாய திட்டம்  100

  6.3.1.  @ன்ெமாழிந்த மக்கள் ெதாைக   100
  6.3.2.  வBீகள் பரம்பல் மற்9ம் வBீகளின் அடர்த்தி  101
  6.3.3.   ேசைவ @காைமத்/வத் திட்டம்  103
  6.3.4.  வதீி மற்9ம் ேபாக்3வரத்/த் திட்டம்  108
  6.3.5.  3Dநீர் வழங்கல் திட்டம்   125
  6.3.6.  மின்சார விநிேயாகம்  126
  6.3.7.  மலசல கழிவு, கழிவு நீர் மற்9ம் வDகால் அைமப்பு   
   @காைமத்/வத் திட்டம் 126
  6.3.8.  திண்ம கழிவு @காைமத்/வ திட்டம்  128

 6.4.  ெபா#ளாதார அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாயத்  திட்டம்  132

  6.4.1.   ஒ#ங்கிைணந்த Nற்9லா சார் அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய   
   ெசயல் திட்டம் 132
  6.4.2.  இரத்தினக்கல் ைகத்ெதாழில் சார் அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய   
   ெசயல் திட்டம் 139
  6.4.3.  மன்ீபிD /ைற சார் அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய ெசயல் திட்டம் 139
  6.4.4.  விவசாயம் சார் அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய ெசயல் திட்டம் 141

 6.5.  நிைலத்த3 Nற்9 Yழல் Mேலாபாயம் 142

  6.5.1. Nற்9 Yழல் பா/காப்பு திட்டம்   142
  6.5.2.  அனர்த்த @காைமத்/வ திட்டம்  146
  6.5.3.  ெபா/ மற்9ம் திறந்த ெவளியிடங்கLக்கான இடம் சார்ந்த திட்டம் 149

 6.6.  3Dயி#ப்பு சார் அபிவி#த்தித் திட்டம்    153
 6.7.  ெசயல் திட்ட அ@லாக்க திட்டம்   158

  6.7.1.  நி9வன அைமப்பு சார் ெபா9ப்பு   163
  6.7.2. ெசயல் திட்டத்திற்கான N#க்கம்   167

ப3தி II – காணி மற்9ம் கட்Dட அபிவி#த்தி Mேலாபாய திட்டம்   229

07 அத்தியாயம் அபிவி#த்தி சார் வலயங்கள் மற்9ம் வலய மண்டல விதி@ைறகள் 231

 7.1 அறி@கம் 232
 7.2 அபிவி#த்தி வலயங்கள் 233
 7.3 வலய மண்டல திட்டம் 235
 7.4 வலய காரணி 236



XV

  7.4.1 வலய காரணி கணக்கீட்Dன் ெசய்@ைற 237

 7.5 அபிவி#த்தி வலயங்கLக்3 ெபா#த்தமான ெபா/ விதி@ைறகள். 242

  7.5.1 விேசட விதி@ைற@ைறகள் 245
  7.5.2 விBதி வசதிகLக்கான நியமங்கள். 246

08 அத்தியாயம் வலயங்கள் மற்9ம் வலய மண்டல விதி@ைறகள் 247

 8.1 உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம்  (ேப#வைள ) 248

  8.1.1 உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமத்தில் ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைற  
   மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 248

 8.2 உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம்  2 (அRத்கம , தர்கா நகரம் ) 253

  8.2.1 உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமத்தில் ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைற  
  மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 253

 8.3 உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம்  3 (மக்ெகான , பயாகல ) 258

  8.3.1 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைற மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 258

 8.4 மத்திய அடர்த்தியுைடய நகர 3Rமம் 263

  8.4.1 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைற மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 263

 8.5 மத்திய அடர்த்தியுைடய ப3தியளவிலான நகர 3Rமம் 267

  8.5.1 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் மற்9ம் அWமதிக்க VDய  
   பயன்பாBகள் 267

 8.6 மத்திய அடர்த்தியுைடய கடற்கைரயின் பின்புறமான 3Rமம் 271

  8.6.1 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் மற்9ம் அWமதிக்க VDய  
   பயன்பாBகள் 271

 8.7 3ைற  அடர்த்தியுைடய கடற்கைரயின் பின்புறமான 3Rமம் 275

  8.7.1 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் மற்9ம் அWமதிக்க VDய  
   பயன்பாBகள் 275

 8.8 மிகவும் 3ைற  அடர்த்தியுைடய கடற்கைரயின் பின்புறமான 3Rமம் 280

  8.8.1 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் மற்9ம் அWமதிக்க VDய  
   பயன்பாBகள் 280

 8.9 உயர்  அடர்த்தி Nற்9லா  3Rமம் 284

  8.9.1 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் மற்9ம் அWமதிக்க VDய  
   பயன்பாBகள் 284

 8.10 3ைற அடர்த்தி Nற்9லா  3Rமம் 289

  8.10.1 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் மற்9ம் அWமதிக்க VDய  
   பயன்பாBகள் 289

 8.11 ஈரநில பா/காப்பு திட்டம் 292

  8.11.1 ஈரநில வலயத்தில் அWமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 292



XVI

  8.11.2 ெநல் பயிரிடல் மற்9ம் ஈரநில விவசாய வலயம் –  
   அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாBகள் 294
  8.11.3 ஈரநில வலயங்கLக்கான வழிகாட்டல்கள் 295

09 அத்தியாயம் @ன்ெமாழியப்பட்ட வதீியின் அகலம், கட்Dட வரம்புகள் மற்9ம் இட ஒ/க்கீBகள் 299

 9.1 கடற்கைர இடஒ/க்கீB மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 300
 9.2 @ன்ெமாழியப்பட்ட வதீியின் அகலம் 301
 9.3 கால்வாய் / அ#வி / ஆ9கள் மற்9ம் நீர்நிைலகளின் இட ஒ/க்கீB 304
 
  9.3.1 ெபந்தர கங்ைகயின் வலயங்கள் மற்9ம் அ/ ஊB உப நதிகள்  
   ஆகியவற்ைற Nற்றி திட்டமிடல் மற்9ம் கட்Dட விதி@ைறகள்  
   நைட@ைறப்பBத்தல். 304
  9.3.2 நீர்ப்பாசன திைணக்களம் அல்ல/ கமநல அபிவி#த்தி  
   திைணக்களம் மற்9ம் ஏைனய கால்வாய் திைணக்களங்களினால்  
   பராமரிக்கப்பBம் கால்வாய் இட ஒ/க்கீB. 307

வைரபடங்கள்         308
உ#க்கள்         309
அட்டவைணகள்         310
பின்னிைணப்பு        312

ப3தி III – பின்னிைணப்பு   313

N#க்கச்ெசாற்கள் 442
உசாத்/ைண Zூல்கள்         443





XVIII



1

01



2

நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயான/ (ந.அ.அ.ச) 1978 ஆம் ஆண்B 41 ஆம் இலக்க சட்டம் 
மற்9ம் 1982 ஆம் ஆண்Dன் 4 ஆவ/ தி#த்தச் சட்டம் Mலம் நி9வப்பட்ட/. ேம>ம்,  சம்மந்த-
ப்பட்ட ப3திகLக்கான அபிவி#த்தி நடவDக்ைககைள ேமற்ெகாள்Lம் ெபா#ட்B, "நகர 
அபிவி#த்தி பிரேதசங்கள்" என அதிகாரசைபயினால் பிரகடனப்பBத்தப்பட்ட ப3திகLக்3 
அபிவி#த்தி திட்டங்கைள தயாரிக்3ம் அதிகாரம் இதற்3 வழங்கப்பட்ட/. இ/ ேபான்ற ப3தி-
களில் காணப்பBம் ெபௗதிக, சMக, ெபா#ளாதார மற்9ம் Nற்9 Yழல் அம்சங்கைள கணக்கில் 
எBத்/ அதன் Mலம் ஒ# சமமான அபிவி#த்திைய @ன்ெனBப்ப/ நகர அபிவி#த்தி அதிகார-
சைபயின் பிரதான ெபா9ப்பா3ம். ேப#வைள நகர சைப ப3தி மற்9ம் ேப#வைள பிரேதச 
சைப ப3திகLக்காக தற்ேபா/ வைர @ைறயான அபிவி#த்தித் திட்டம் கிைடக்கப் ெபறாத 
காரணத்தினால் அவற்றிற்கான அபிவி#த்தி திட்டம் ஒன்ைறத் தயாரிப்பதற்கான ேதைவப்பாB 
இனங்காணப்பட்ட/. 

ேமற்கண்ட சட்ட விதிகளின் பிரகாரம், கடேலாரப் ப3தியிலி#ந்/ கடற்கைரக்3 பின்னிலமாக 
அைமந்/ காணப்பBம் ப3திைய (hinterland) ேநாக்கி அைமந்/ள்ள Nமார்  1 கி.ம ீ/ூர@ள்ள 
ேப#வைள நகர்ப்புறத்ைத 1982 ஆம் ஆண்B மார்கழி மாதம் 17 ஆம் நாள் ேததியிட்ட வர்த்தமானி 
எண் 223 / 16 இன் அறிவிப்பின் Mலம் நகர அபிவி#த்தி பிரேதசமாக நகர அபிவி#த்தி அதிகார-
சைப பிரகடனப்பBத்திய/. மற்9ம் ேப#வைள நகர சைபயான/, 1979 ஆம் ஆண்B ஆவணி 09 
ஆம் நாள் ேததியிட்ட 62 ஆம் இலக்கத்ைதக் ெகாண்ட வர்த்தமானி அறிவிப்பின் Mல@ம் மற்9ம் 
ேப#வைள பிரேதச சைப ப3தியான/, 1994 ஆம் ஆண்B ஆனி மாதம் 02 ஆம் நாள் ேததியிட்ட 
821 / 23 எண் ெகாண்ட வர்த்தமானி அறிவிப்பின் Mல@ம் ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3-
திக்3 உட்பட்ட ப3தி @ைறேய அறிவிக்கப்பட்Bள்ள/. அதைனத் ெதாடர்ந்/ 70.33 ச/ர கி. ம ீ
பரப்பளைவ ெகாண்ட நிலப் பரப்பு, 09.01.2003 ஆம் ஆண்B ைத மாதம் 09 ஆம் நாள் ேததியிட்ட 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் இல. 30/1270 Mலம் "நகர அபிவி#த்தி ப3தி" என பிரகடனப்பBத்தப்ப-
ட்Bள்ள/. இதற்கைமய, ேப#வைள நகர சைப பிரேதசம் மற்9ம் ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் 
ப3தி ஆகிய @Rவைதயும் உள்ளடக்கிய ேப#வைள பிரேதச ெசயலக பிரிவான/ இந்த அபி-
வி#த்தித் திட்டத்ைத தயாரிப்பதற்கான ஒ# அைமப்பாக க#தப்பட்ட/.

இந்தப் ப3தியில் உள்ள ெபௗதிக, சMக, ெபா#ளாதார மற்9ம் Nற்9 Yழல் நிைலைமகைளப் 
பற்றி விரிவாக ஆராய்ந்ததன் Mலம் Nற்9லா /ைற, மன்ீபிD /ைற, விவசாயம் மற்9ம் இர-
த்தினக்கல் சார் வியாபாரம் ேபான்ற விடயப்பரப்புக்கள் அபிவி#த்திக்3 உகந்த அம்சங்களாக 
இந்த திட்ட தயாரிப்பு காலகட்டத்தில் இனங்காணப்பட்டன. 2019 ஆம் ஆண்B ெதாடக்கம் 2030 
ஆம் ஆண்B வைரயிலான அBத்த 11 ஆண்BகLக்கான நீண்டகால ெதாைலேநாக்3 பார்ைவ-
யுடன் VDய அபிவி#த்தி Mேலாபாயங்கள் மற்9ம் வழிகாட்Bதல்கைள ெகாண்ட இத்திட்ட-
மான/, உள்Pர் மற்9ம் ெவளிநாட்B பயணிகைள ஈர்ப்பதற்காகவும் மற்9ம் அந்த ப3தியில் 
வசிப்பவர்கLக்3ம் மற்9ம் நாளாந்தம் வ#ைகத#ம் பயணிகLக்3ம் அைனத்/ விதமான 
வசதிகLடன் VDயவாறான ஒ# நிைலயான அபிவி#த்திைய அைடய  திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

2019 ஆம்  ஆண்B ெதாடக்கம் 2030 ஆம்  ஆண்Dற்3 இைடப்பட்டக் காலப்ப3திக்கான இந்த 
அபிவி#த்தி திட்டத்ைத தயார் ெசய்யும் காலகட்டத்தின் ேபா/ 2018 ஆம் ஆண்B ைத மாதம் 
பங்3தாரர்கLடனான Vட்டமான/ இடம்ெபற்றேதாB, நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் 
பணியாளர்கள் மற்9ம் 3றிப்பிட்ட அபிவி#த்தி ேமற்ெகாள்ளப்பBம் பிரேதசங்கைளயும், நி9-
வனங்கைளயும் பிரதிநிதித்/வப்பBத்/ம் வைகயில் பல பங்3தாரர்கள் கலந்/ ெகாண்டேதா-
B மட்Bமல்லாமல் இந்த ெசயன்@ைறயின் Mலம் இப் பிரேதசத்தில் காணப்பBம் பிரச்சிைனகள் 
மற்9ம் ஏைனய வளங்கள் என்பன அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ளன.  இந் நிகழ்வில் கீழ்வ#ம் 
உ9ப்பினர்கள் மற்9ம் பங்3தாரர்கள்  ஆகிேயார் பங்3 பற்றியைம 3றிப்பிடத்தக்க/.  
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திட்டத்தின் பிரதான பங்?தாரர்கள்

1. ேப#வைள நகர சைப
2. ேப#வைள பிரேதச சைப

ஏைனய பங்?தாரர்கள்

1. இலங்ைக மன்ீபிD /ைற@க Vட்Bத்தாபனம்
2. கடற்ெறாழில் மற்9ம் நீரியல் வளங்கள் அைமச்N
3. இலங்ைக Nற்9லா  அபிவி#த்தி அதிகாரசைப
4. ேதசிய இரத்தினக்கல் மற்9ம் நைக அதிகாரசைப
5. கைரேயார பா/காப்பு திைணக்களம்
6. ேதசிய வDசாைலகள் கழகம்
7. இறப்பர் ஆராய்ச்சி நி9வனம்
8. கமநல ேசைவகள் திைணக்களம்
9. ெதால்ெபா#ளியல் திைணக்களம்
10. மாவட்ட ெசயலகம் – கLத்/ைற
11. பிரேதச ெசயலகம் – ேப#வைள
12. வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைப
13. மாகாண வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைப
14. இலங்ைக அரசாங்க புைகயிரத ேசைவ (CGR) 
15. மாவட்ட நீர்ப்பாசனத் திைணக்களம்
16. மாகாண நீர்ப்பாசனத் திைணக்களம்
17. ேதசிய வடீைமப்பு அபிவி#த்தி அதிகாரசைப
18. இலங்ைக காணி மட்ீபு மற்9ம் அபிவி#த்திக் Vட்Bத்தாபனம்
19. லங்கா மின்சார கம்பனி தனியார் நி9வனம்
20. ஸ்ர ீலங்கா ெடலிெகாம்
21. கிராம உத்திேயாகத்தர் அ>வலகம் – ேப#வைள பிரேதச ெசயலகம்
22. இலங்ைக ேபாக்3வரத்/ச் சைப
23. வர்த்தக சங்கங்கள்
24. மன்ீபிD சங்கங்கள்
25. இரத்தினக்கல் ஒன்றியம்  – சனீக் ேகாட்ைட
26. இலங்ைக ெபாலிஸ்
27. இலங்ைக ெபாலிஸ் நடமாBம் அல3
28. ேதசிய நீர் வழங்கல் மற்9ம் வDகாலைமப்பு சைப
29. ஆதார ைவத்தியசாைல – அLத்கைம, ேப#வைள
30. ஆயுர்ேவத ைவத்தியசாைல – ேப#வைள
31. ம#த்/வ உத்திேயாகஸ்தர் அ>வலகம் 

நகர அபிவிCத்தி அதிகாரசைபயின் கDத்Eைற மாவட்ட அGவலக-
த்தின் திட்டமிடல் ?H பற்றிய விபரம். 

1. தி#. ைவ.எ.ஜி.ேக. 3ணதிலக, பணிப்பாளர், 
(ேமல் மாகாணப் பிரிவு), நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப

2. தி#. ஜனக் ரணவரீ, @ன்னாள் பணிப்பாளர்,  
(ேமல் மாகாணப் பிரிவு), நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப

3. திட்டமிடலாளர்.பி.ஏ.ஆர்.அஜித் 3மார, பிரதி பணிப்பாளர்,  
திட்டமிடல் (ேமல் மாகாண பிரிவு, கLத்/ைற மாவட்ட அ>வலகம்), நகர 
அபிவி#த்தி அதிகார சைப. 

4. திட்டமிடலாளர் தி#மதி.  எம்.  ேஹமந்தி, @ன்னாள் பிரதிப் பணிப்பாளர் 
–  திட்டமிடல், (ேமல் மாகாணப் பிரிவு , கLத்/ைற மாவட்ட அ>வலகம்), நகர 
அபிவி#த்தி அதிகாரசைப. 

5. திட்டமிடலாளர் தி#மதி. எஸ். அேபயசிங்க (ேமல் மாகாணப் பிரிவு , கLத்/ைற 
மாவட்ட அ>வலகம்), நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப.

6. தி#. ஐ. பி. 3ணவர்தன, திட்டமிடல் உத்திேயாகத்தர் (ேமல் மாகாணப் பிரிவு , 
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கLத்/ைற மாவட்ட அ>வலகம்), நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப.
7. தி#மதி. ஆர். எம். சி. என், ரண/ங்க, உதவி திட்டமிடல் உத்திேயாகத்தர்  

(ேமல் மாகாணப் பிரிவு , கLத்/ைற மாவட்ட அ>வலகம்),  
நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப.

8. ெசல்வி. D. ேக. எல். எம். 3ணரத்ன உதவி திட்டமிடல் உத்திேயாகத்தர்  
(ேமல் மாகாணப் பிரிவு , கLத்/ைற மாவட்ட அ>வலகம்),  
நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப.

9. ெசல்வி. டபிள்யு.ஜி.பி.எம். சிரிவர்தன, பயிற்சி உத்திேயாகத்தர்  
(ேமல் மாகாணப் பிரிவு , கLத்/ைற மாவட்ட அ>வலகம்),  
நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப 

உதவிய ஏைனய பிரிவுகள் 

1. ஆராய்ச்சி மற்9ம் அபிவி#த்தி பிரிவு –  நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப.
2. Nற்9 Yழல் மற்9ம் இயற்ைக நிலத்ேதாற்றப் பிரிவு –  நகர அபிவி#த்தி 

அதிகாரசைப.
3. அபிவி#த்தி திட்டமிடல் பிரிவு –  நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப.  

4. புவியியல் தகவல் @ைறைம பிரிவு –  நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப.  

ேமல் மாகாணத்தில் கடற்ெறாழில் /ைற@கத்/க்3 அ#காைமயில் அைமந்/ள்ள ேகந்திர @-
க்கியத்/வம் வாய்ந்த கடேலார நகரமாக ேப#வைள பிரேதசத்ைத அறி@கப்பBத்தப்படலாம்.

ேப#வைள பிராந்திய ெசயற்பாBகைள எBத்/ெகாக்3மிடத்/, கLத்/ைற, மத்/கைம 
மற்9ம் ேதாடங்ெகாைட பிரேதசங்கைள வடக்கி>ம் ெபந்ேதாட்ைடைய ெதற்3 பக்கம் ேநாக்கி-
யும் ெகாண்B பரந்/ விரிந்/ காணப்பBகின்றன. ேம>ம் இ/ ேபான்ற ஒ# பரந்த ப3திக்கான 
அபிவி#த்தித் திட்டத்ைதத் தயாரிப்பதில் உள்ள நைட@ைற சிக்கல்கைளக் கணக்கில் எBத்/, 
நகர சைப பிரேதசம் மற்9ம் பிரேதச சைப பிரேதசம் ஆகிய பிரேதசங்கைளயும் உள்ளடக்கிய 
ேப#வைள பிரேதச ெசயலக பிரிவான/ ஆய்வுப் ப3தியாக ெதரிவு ெசய்யப்பட்ட/.

இந்த அபிவி#த்தித் திட்டம் தயாரிப்பில், இரத்தினக்கல் வர்த்தகம், மன்ீபிD /ைற, Nற்9லா 
/ைற  மற்9ம் விவசாயத் /ைற ஆகியவற்றின் ஆற்றல் வளத்ைதக் க#த்தில் ெகாண்B கீ-
ழ்க்கண்ட /ைறகள் கவனத்தில் எBத்/க்ெகாள்ளப்பட்டன. அைவயாவன; @ன்ெமாழிந்த 
நிைலயில் காணப்பBகின்ற நிலம் மற்9ம் கட்டட அபிவி#த்தித் திட்டம், ெபா#ளாதார அபிவி-
#த்தித் திட்டம், ெபௗதிக மற்9ம் சMக உள்கட்டைமப்பு மற்9ம் ெபா/ வசதிகள் அபிவி#த்தித் 
திட்டம், @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 3Dயி#ப்பு அபிவி#த்தித் திட்டப் ப3தி-
கள், கடேலாரப் ப3தி மற்9ம் கடற்கைரக்3 பின்னிலமாக அைமந்/ காணப்பBம் ப3திகளில் 
காணப்பBம் Nற்9 Yழல் உணர்திறன் வாய்ந்த ப3திகளில் உள்ள நிலங்கLக்கான  @காைம-
த்/வ திட்டம் ஆகியன உள்ளடங்3கின்றன. 2030 ஆம் ஆண்Dற்காக  எதிர்பார்க்கப்பட்Bள்ள 
அபிவி#த்திைய அைடயும் ெபா#ட்B இந்த Mேலாபாயங்கள் வ3க்கப்பட்Bள்ளன.

2017 ஆம் ஆண்B ேதசிய ெபளதீக திட்டமிடல் திைணக்களத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட 2040 ஆம் 
ஆண்Dற்கான  ேதசிய ெபளதீக திட்டத்தின் பிரகாரம், ேப#வைள நகரப் ப3தி ெபா#ளாதார 
வலயத்திWள் உள்ளடங்3கின்ற/. அத்ேதாB ேப#வைள நகரமான/, ெதற்3 Nற்9லா சார் 
வலயத்திற்கான ெதாடக்கப் புள்ளியில் அைமந்/ள்ள/ என்ப/ ெதாடர்பாகவும் மற்9ம் 2019 
ஆம் ஆண்B @தல்  2030 ஆம் ஆண்B வைரயிலான ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டத்தில் அதன் 
ெபா#ளாதாரத் /ைற மற்9ம் வளர்ந்/ வ#ம் நகர்ப்புறங்கள் 3றித்/ம் அதிக கவனம் ெச-
>த்தப்பட்ட/ கைரேயார பா/காப்பு திைணக்களத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட கடற்கைரப் ப3தி 
@காைமத்/வத் திட்டத்தின் பிரகாரம், இந்த ப3தி @க்கியத்/வம் வாய்ந்த கடற்கைர வலய-
மாக கண்டறியப்பட்Bள்ள/. ேம>ம், இந்த Nற்9 Yழல் ெதாடர்பான பின்னணி விபரங்கள் 
ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டம் தயாரிப்பதில் கவனிக்கப்பட்ட/.
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ேப#வைள ப3தியில் இடம்ெபற்9வ#ம் Nற்9லா /ைறைய க#த்தில் ெகாண்B, நகரின் 
ெதற்3ப் ப3தியில் உள்ள ெபந்தர நதிப் ப3திைய சார்ந்/ அதிக ஆற்றல் வளங்கள் இன-
ங்காணக்VDயதாக இ#ந்த/. ஆனால் இந்த ப3தி இரண்B நிர்வாக மாவட்டங்களில் அட-
ங்3ம். ேம>ம், Nற்9லாத் /ைறயின் அபிவி#த்திற்கான Mேலாபாயங்கைளத் தயாரிப்ப/ 
ேப#வைள நிர்வாகப் ப3திக்3 மட்Bேம ெசய்யப்பட்ட/.

அபிவி#த்தி திட்டத்தின் ஊடாக இனங்காணப்பட்ட சில பிரச்சிைனகைள நகர அபிவி#த்தி 
அதிகாரசைப ேநரDயாக நிவர்த்தி ெசய்ய @Dயா/, எனேவ சம்பந்தப்பட்ட ஏைனய @கைம 
நி9வனங்களின் தைலயBீகள் ேதைவப்பBகின்றன. எBத்/க்காட்Bகளாக, பாடசாைல மற்9ம் 
ம#த்/வமைனகLக்3த் ேதைவயான மனித வளம் மற்9ம் உள்கட்டைமப்பு வசதிகைள ஏற்ப-
Bத்/தல், 2030 ஆம் ஆண்டளவில் அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைகக்3 ேதைவயான 3Dநீைர 
வழங்3தல், Nற்9லாத் /ைறைய ஊக்3விப்பதன் Mலம் அதைன ைமயப்பBத்திய ேவைல வா-
ய்ப்புகைள உ#வாக்3தல் ேபான்றவற்ைற 3றிப்பிடலாம்.

ேமற்Vறிய க#த்/க்கைள கணக்கில் எBத்/ ேநாக்3மிடத்/, இந்த திட்டமான/ நீண்டகால 
அDப்பைடயில் அைமந்த ெதாைலேநாக்3 பார்ைவ மற்9ம் இலக்3கLடன் ஒ# நிைலயான 
நகர்ப்புறப் ப3திைய உ#வாக்3வதன் Mலம் 2030 ஆம் ஆண்டளவில் ெபௗதிக, சMக, ெபா-
#ளாதார மற்9ம் Nற்9 Yழல் அம்சங்களில் உள்ள அைனத்/ விடயங்கைளயும் உள்ளடக்கிய 
இத்/ைறகளில் எதிர்பார்த்த அபிவி#த்திைய எய்/ம் வைகயில் ஒ# சட்ட ரதீியான வDவைம-
ப்பு Mலம் தயாரிக்கப்பட்ட/. 

இந்த திட்டத்ைத தயாரிக்க பின்பற்றப்பட்ட திட்டமிடல் ெசயன்@ைற மிகவும் ெநகிழ்வுத்தன்ைம 
உைடய/. ேம>ம், ஒவ்ெவா# கட்டத்தி>ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் இந்த திட்டத்தின் 
ெவற்றிக்3 ெபரி/ம் உதவுகின்றன. பின்னணி ஆய்வுகள், நைட@ைற நடவDக்ைககள், ெதா-
ழில்Zட்ப மதிப்பBீகள் ஆகியவற்ைறக் ெகாண்ட திட்டமிடல் ெசயன்@ைறைய கீழ்க்கண்டவா-
9 எBத்/ைரக்கலாம்.
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ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டம் தயாரிக்3ம் ஆரம்ப நிைலயில், தகவல் மற்9ம் தரவுகைள 
ேசகரிப்பதில் ேவ9பட்ட வழி@ைறகள் மற்9ம் Mேலாபாயங்கள் பின்பற்றப்பட்டன. @க்கிய-
மாக @தன்ைம ஆதாரம் மற்9ம் இரண்டாம் நிைல ஆதாரமாக வைகப்பBத்தலாம். இைணய 
தளம் மற்9ம் ெசய்மதி புைகப்படங்கள் Mலம் இந்த ப3திைய ஆய்வு ெசய்த பின் கள விசார-
ைணகள் Mலம் @தன்ைம தரவுகள் ேசகரிக்கப்பட்டன.

பிராந்திய Yழல், மாவட்டம், மாகாணம் மற்9ம் ேதசிய அளவில் இந்நகரத்தின் பDநிைல 
ஒRங்ைக அைடயாளம் கா]ம் ேநாக்கில், ேதசிய அபிவி#த்தித் திட்டம், Nற்9லாத் திட்டம், 
வள அறிக்ைக, இந்நக#டன் ெதாடர்புைடய புத்தகங்கள் மற்9ம் சஞ்சிைககள் ேபான்றவற்றின் 
Mலம் ேப#வைள ப3தியின் வரலாற்9ப் பின்னணி மற்9ம் பரிணாமம் உள்ளிட்ட விடயங்க-
ள்  ேம>ம் ஆய்வு ெசய்யப்பட்டன. இேதேவைள, இரண்டாம் நிைல தரவுகள் அரச மற்9ம் அரச 
சார்பற்ற நி9வனங்கள் ஊடாக ேசகரிக்கப்பட்டன. எBத்/க்காட்டாக, ேப#வைள பிரேதச ெச-
யலகம், நீர்ப்பாசனத் திைணக்களம், வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைப, கைரேயார பா/காப்பு 
திைணக்களம் மற்9ம் Nற்9லா /ைற அபிவி#த்தி அதிகாரசைப @தலியன

இந்த @தன்ைம மற்9ம் இரண்டாம் நிைல Mலங்கள் வழிேய ேசகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் மற்9ம் 
தகவல்கள் சில ெமன்ெபா#ள் க#விகைளப் பயன்பBத்தி ெவவ்ேவ9 விதமான  ப3ப்பாய்வி-
ற்3 உட்பBத்தப்பட்டன; அதாவ/, எக்சல் (Excel) / சMக அறிவிய>க்கான புள்ளிவிவர 
ெதா3ப்பு (SPSS) / புவியியல் தகவல் @ைறைம (Arc GIS) ேபான்றவற்றின் உதவியுடன் மதிப்பBீ 
ெசய்ப்பட்டன. அத்ேதாB, ேமற்கண்ட ப3ப்பாய்வின் அDப்பைடயில், ெபௗதிக, சMக, ெபா#-
ளாதார மற்9ம் Nற்9 Yழல் அம்சங்கைள @ைறயாக மதிப்பBீ ெசய்/, அபிவி#த்தித் திட்டத்தி-
ற்கான ேதைவபாட்ைட பின்வ#ம் அDப்பைடயிலான Mன்9 பிரிவுகளின் கீழ் கண்டறிந்/-
ள்ளனர்.

1. ேப#வைள அபிவி#த்தி ப3தியில் நிலவும் கட்Bப்பBத்த @Dயாத அபிவி#த்தி 
அRத்தத்ைத மட்Bப்பBத்தல்.

2. பல்ேவ9 அைமப்புகளால் ெசயல்பBத்தப்பBம் எண்ணற்ற திட்டங்கைள 
ஒ#ங்கிைணத்/, ேப#வைள ப3தியின் அபிவி#த்திைய சரியான திைசயில் 
@ன்ெனBத்/ ெசல்லல்

3. ெபா#ளாதார அபிவி#த்தி நடவDக்ைககLக்காக ேப#வைளவயில் 
பிரகடனப்பBத்தப்பட்ட ப3தியின் ஆற்றல் வளங்கைள சரீாக பயன்பBத்தி 
விரிவுபBத்தல்.

இவ்வா9 இனங்காணப்பட்ட ஒவ்ெவா# திட்டமிடல் ேதைவகLம் அவற்றின் சாதகங்கள், பல-
வனீங்கள், வாய்ப்புக்கள், அச்N9த்தல்கள் ஆகியவற்ைறக் கணக்கில் எBத்/க் ெகாண்B ேம>ம் 
ப3ப்பாய்வு ெசய்யப்பட்டன.

2018 ஆம் ஆண்Dன் ைத மாதம் இந்த அபிவி#த்தி திட்டத்திைன @ன்ெனBக்3ம் வைகயில் ஒ# 
Vட்டம் நைடெபற்ற/. இதில் பல்ேவ9 பங்3தாரர்கLம், அரN மற்9ம் தனியார் /ைற நி9வன-
ங்கLம், சம்பந்தப்பட்ட சங்கங்கLம், ஒன்றியங்கLம் பங்ேகற்றன. இதில் கலந்/ெகாண்ட 
பங்ேகற்பாளர்களின் விவரங்கள் பின்னிைணப்பு 01 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.
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இனங்காணப்பட்ட பிரச்சிைனகள் மற்9ம் ஆற்றல் வளங்கைளக் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக கண-
க்கில் எBத்/க் ெகாண்B, ேப#வைள நகரப் ப3தியின் எதிர்கால அபிவி#த்தி Yழ்நிைலக்கான 
ெதாைலேநாக்3 பார்ைவ வ3க்கப்பட்ட/. அேத ேநரத்தில், இந்த ெதாைலேநாக்3 பார்ைவயி-
ைன அைடவதற்3, Mன்9 @க்கிய இலக்3கள் உ#வாக்கப்பட்டன. அதில், அபிவி#த்தித் தி-
ட்டத்தில் கவனம் ெச>த்த ேதைவயான ேநாக்கங்கள் அடங்3கின்றன. இ/, “ெதன் கடற்கைர-
யின் அகலப் பரந்/ காணப்பBம் காட்சிகLக்கான பிரம்மாண்ட Zைழவாயில்” 
(வைகப்பBத்தப்பட்ட @ைறயிலான  மன்ீபிD நடவDக்ைககள், இரத்தினக்கல் மற்9ம் விவசா-
யம், ேப#வைள கடற்கைரச் Nற்9லாவுடன் இைணக்கப்பட்ட ெதாழில் நி9வனங்கள்) என்கி-
ன்ற  நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் ெதாைலேநாக்3 பார்ைவைய அைடய ேவண்Bம் 
என்9 எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. 

இங்3 அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ள இலக்3கLக்3 ெவவ்ேவறாகத் தனித்தனி விளக்க ப3-
ப்பாவு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட/. அ/ மட்Bமன்றி, ஒவ்ெவா# இலக்கிற்3ம் தனி தனியாக அவ் 
இலக்ைக அைடவதற்கான சாதகங்கள், பலவனீங்கள், வாய்ப்புகள் மற்9ம் அச்N9த்தல்கள் 
ேபான்ற காரணிகLம் அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ளன. ேம>ம், அதன் Mலம் ெபறப்பட்ட @D-
வுகைள உ9திப்பBத்திக்ெகாள்Lம் @கமாக ெதாழிZட்ப ரதீியான சில @ைறகளின் Mலம் 
விளக்க ப3ப்பாய்வுகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைமயும் 3றிப்பிடத்தக்க/. அம் @ைறகளாவன ;

1. அபிவி#த்தி அRத்த தாக்கத்தின் பாங்3 சார் ப3ப்பாய்வு  

(Development Pressure)
2. Nற்9 Yழல் உணர்திறன் சார் ப3ப்பாய்வு  

(Environmental Sensitivity Analysis)

3. வதீி இைணப்புகைள கண்டறியும் ப3ப்பாய்வு (Connectivity Analysis)

4. ேபாக்3வரத்/ ெநரிசல்கைள கண்டறியும் ப3ப்பாய்வு (Space Syntax). 

5. ேபாக்3வரத்/ @ைனய ப3ப்பாய்வு (Node Analysis). 

இந்த அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் இலக்3கள் மற்9ம் 3றிக்ேகாள்கைள எய்/ம் @கமாக, இந்த 
ப3தியில் ெதாடக்கத்தில் கவனிக்கப்பட ேவண்Dய பிரச்சிைனகள் மற்9ம் இைட_9கள் ஆகி-
யவற்ைற @ன்னதாக இனங்கண்B அவற்ைற 3ைறப்பதன் Mலம், இந்தப் ப3தியில் கிைடக்க-
க்VDய வளங்கைளப் பயன்பBத்தி, இந்த திட்டத்தின் இலக்3கள் மற்9ம் 3றிக்ேகாள்கைள 
அைடவதற்கான திட்டங்கைள வ3க்க ேவண்Bம் என்பேத இதன் @க்கிய ேநாக்கமா3ம். இதன் 
பிரகாரம், எதிர்பார்த்த அபிவி#த்திைய அைடவதற்காக, ஐந்/ உப /ைறசார் திட்டங்கள் வ3-
க்கப்பட்டன;

1. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற இட அபிவி#த்தி திட்டம்
2. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற Nற்9 Yழல்  

@காைமத்/வத் திட்டம்
3. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற ெபௗதிக மற்9ம் சMக 

உட்கட்டைமப்பு அபிவி#த்தித் திட்டம்
4. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற ெபா#ளாதார  

அபிவி#த்தித் திட்டம்
5. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 3Dயி#ப்பு சார் அபிவி#த்தித் 

திட்டம்
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ேமேல 3றிப்பிடப்பட்ட உப /ைறசார் திட்டங்களின் Mலம் இனங்காணப்பட்ட ெசயல் திட்டங்க-
ள் ெதாடர்பான விபரங்கள் ெசயல் திட்ட அ@ல்பBத்தல் ப3தியின்  கீழ் விளக்கப்பBகின்றன.

ெதாடக்கத்தில் ஒ# க#த்தாக்கத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்B, அதன் அDப்பைடயில் ஒ# சில வலய 
மண்டல திட்டம் உ#வாக்கத் திட்டமிடப்பட்D#ந்த/. அதன் பின்னர், இந்தப் பிரேதசத்தில் எதி-
ர்கால அபிவி#த்திப் பணிகள் அைனத்ைதயும் ெநறிப்பBத்தவும் ஒRங்3ப்பBத்தவும் ஒவ்ெவா# 
வலய@ம் ெதாடர்பான கட்டட ஒRங்3விதிகள் வ3க்கப்பட்டன.

அபிவி#த்தித் திட்டம் தயாரித்தபின், பங்3தாரர்களிடமி#ந்/ இ/ சம்மந்தப்பட்ட க#த்/க்க-
ைளயும், எண்ணங்கைளயும் ெபற்9, ஒ#மித்த க#த்ைத ேம>ம் @ன்ெனBத்/ச் ெசல்ல 
ேவண்Bம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

இந்த நிைலயில், ேமலதிக தி#த்தங்கைள ேமற்ெகாள்Lம் @கமாக வைரவு அபிவி#த்தி 
திட்டம், நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் பிரதான திட்டமிடல் 3Rவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்B 
அதன் க#த்/க்கLம் அறிவுைரகLம்ெபற்9க் ெகாள்ளப்பBம்

பங்3தாரர்களிடமி#ந்/ம் மற்9ம்  பிரதான திட்டமிடல் 3Rவிடமி#ந்/ம் ெபறப்பட்ட க#த்/-
கைளக் ெகாண்B, தி#த்தப்பட்ட திட்டமான/ அைமச்சரின் ஒப்புத>க்காக சமர்ப்பிக்கப்பBம். 
அதன்பிற3, ெபா/ மக்களின் பார்ைவக்காக பிரகடனப்பBத்தப்பBம்.



10



11

02



12

திட்டமிடல் அதிகார எல்ைலயான/, ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தியில் காணப்பBகின்ற 
70.04 ச/ர கிேலா மற்ீறர் பரப்பளவு ெகாண்ட 82 கிராம ேசவகர் பிரிவுகLடன் இனங்காணப்ப-
Bகிற/. இதன் காரணமாக, ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தியான/ திட்டமிடல் பிரேதச-
மாக ெதரிவு ெசய்யப்பட்ட/.

கLத்/ைற மாவட்டத்தின் ெமாத்த நிலப்பரப்பில் 1.4% ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தி-
யாக காணப்பBகின்ற/. ஏைனய உள்Pராட்சி மன்றங்களின் நிலப் ப3திகLடன் ஒப்பிBம் 
ேபா/, ேப#வைள 3ம் இடத்தில் காணப்பBகின்ற/. இந்த ப3தியின் சராசரி உயரம் கடல் மட்ட-
த்திலி#ந்/ 50  -  100 அD என்கின்ற  வைகயில் காணப்பBகின்ற/. இந்த 3றிப்பிட்ட உள்Pரா-
ட்சி அல3களில் நிலப்பரப்பைமப்பு 50 @தல் 200 அD வைர இ#க்3ம். ேப#வைள பிரேதச ெச-
யலகப் ப3தியின் வடக்3 ப3திக்3 கLத்/ைற பிரேதச ெசயலக எல்ைலயாகவும், கிழக்3 
ப3திக்3 மத்/கைம மற்9ம் ேதாடங்ெகாைட பிரேதச ெசயலக எல்ைலகளாகவும், ெதற்3 ப3-
திக்3 ெபந்தர நதி எல்ைலயாகவும் மற்9ம் ேமற்3 ப3திக்3 கடல் எல்ைலயாகவும் அைமந்/-
ள்ளன. இவ்வாறாக அைமயப்ெபற்ற இந்த பிரேதசத்திWள் ேப#வைள நகர சைப மற்9ம் 
பிரேதச சைப ஆகியன அைமந்/ள்ளன.

இந்த ப3தியின் தற்ேபாைதய நிலப் பயன்பாட்B @ைறைய க#த்தில் எBத்/ ேநாக்3மிடத்/, 
மக்கள் ெதாைக பங்கான/ பிராந்திய அDப்பைடயி>ம் மற்9ம் வலயங்களின் பிரிப்பின் 
Mல@ம் ஒ#ங்கைமக்கபட VDயவாறான வாய்ப்பு உள்ள/. எனேவ, எதிர்காலத்தில் அபிவி#-
த்தி @ன்ெமாழிவுகைள ெசய்வதில் இந்த காரணி பரிசலீிக்கப்பட ேவண்Dயி#க்3ம், அதன்பD 
நில பயன்பாட்B @ைற திட்டமிடப்பட்D#க்க ேவண்Bம் என்9 எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. எனேவ, 
எதிர்பார்க்கப்பBம் 3Dயி#ப்பு மக்கLக்3 மற்9ம் நாளாந்த ேதைவகளின் நிமித்தம் இங்3 
வ#ைகத#ம் பயணிகLக்3 ேதைவயான ேசைவகைள விரிவுபBத்/ம் ெபா#ட்B நிலப் 
பயன்பாட்B @ைற திட்டமிடப்பட ேவண்Bம் என கண்டறியப்பட்Bள்ள/.

தற்ேபாைதய நிலப் பயன்பாட்B வDவைமப்பின் பிரகாரம், அபிவி#த்தி ெசய்யப்படக்VDய 
நிலபரப்பின் அளவான/ Nமார் 1046 ெஹக்ேடர் (ெமாத்த பரப்பளவில் 26%) என்கின்ற  
வைகயில் இனங்காணப்பட்Bள்ள/. எதிர்காலத்தில் பயன்பBத்தக்VDய வாய்ப்புள்ள நிலப் 
ப3திகள் ெதாடர்பான விபரங்கள் பின்னிைணப்பு 02 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ளன.
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அபிவி#த்தித் திட்ட தயாரிப்புச் ெசயற்பாட்Dன் ேபா/ இதற்கான திட்டமிடல் உள்ளடக்கத்தில், 
ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியின் பரிணாமம் மற்9ம் ேதசிய மற்9ம் பிராந்திய ெதாடர்புகள் 
மற்9ம் பிற Nற்9ப்புறப் ப3திகLடன் எவ்வா9 ெதாடர்புபBத்தப்பBகிற/ என N#க்கமாகக் 
Vறப்பBகிற/. ேம>ம், ெபௗதிக Yழல் நிைலைமகள், அப்ப3தியில் மக்கள் ெதாைக, வட்ீB 
வசதி மற்9ம் ெபா#ளாதாரம் சார் நடவDக்ைககள் என்பவும் விவரிக்கப்பட்Bள்ளன.

ேப#வைள நகர சைப ப3தி மற்9ம் பிரேதச சைப ப3தி ஆகிய இரண்B தனித்தனி வைரவுத் 
திட்டங்கள் இ#ந்த ேபாதி>ம், அந்த @Rப் ப3திக்3ம் ஒ# விரிவான ஆய்ைவ ேமற்ெகாண்ட 
பின்னர், இரண்B தனித்தனித் திட்டங்கைளக் ெகாண்D#ப்பதற்3ப் பதிலாக ஒ# ஒ#ங்கிைண-
ந்த திட்டம் இ#க்க ேவண்Bம் என்கின்ற  அைடயாளம் காணப்பட்ட/. அதன் அDப்பைடயில் 
தான் 70.04 ச/ர கி. ம.ீ பரப்பளவு ெகாண்ட ேப#வைள பிரேதச ெசயலக ப3தி  திட்டமிடல் 
அதிகார எல்ைலயாக இனங்காணப்பட்ட/.

பண்ைடய காலத்தில் இ#ந்/ ேப#வைள பிரேதசம் மன்ீபிD மற்9ம் Nற்9லா நடவDக்ைககளி-
ன் அDப்பைடயில் வர்த்தக ைமயமாக இ#ந்/ வந்த நிைலயில், கLத்/ைற மாவட்டத்தில் இ/ 
தனித்/வ நிைலைய ெகாண்Bள்ள/. 16ம் Zூற்றாண்Dல் ேமற்கத்ேதயர் ெப#ம்பாலான வர்த்தக 
நடவDக்ைககளில் ெசல்வாக்3 ெபற்9 இப்பிரேதசத்திWள் Zைழந்ததால், வணிகம் மற்9ம் 
வர்த்தக நடவDக்ைககள் இந்த ப3தியில் ேவகமாக வளர்ந்தன. 3றிப்பாக, அேரபியர்கள் 
மற்9ம் ஐேராப்பிய நாBகள் ெப#ம்பா>ம் இந்த ப3தியில் வர்த்தக நடவDக்ைககளில் ஈBபட்ட-
ேதாB, அைவ பாணந்/ைற ேப#வைள ப3தியின் /ைற@கப் ப3திகைள அண்D விரிவுபB-
த்தபட்டன. வர்த்தக நடவDக்ைககள் விரிவைடதல் காரணமாக, ேப#வைள பிரேதசத்தில் ஏரா-
ளமான அேரபிய மக்கள் 3விந்தேதாB மட்Bமல்லாமல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ப3திகளில் வாழ்ந்/ 
வந்த இலங்ைகப் ெபண்கைள மணந்/ெகாண்டனர். (இந்திரகீர்த்தி, 2002)

இந்த ப3திையப் பற்றிய வரலாற்9 புராணங்களின் பிரகாரம், பண்ைடய 3#நாகல் காலத்தி-
ல், இளவரசர் ேகல் பண்டாராவின் @DYட்B விழாவில் கலந்/ ெகாள்வதற்காக ேசாலி பிராந்தி-
யத்தில் இ#ந்/ ஆ9 பிராமணர்கைள ஏற்றிச் ெசன்ற ஒ# கப்பல், ேப#வைள /ைற@கப் ப3-
தியில் பாய்மரக் கப்பைல நங்Vரமிட வந்/ள்ள/ என்9 Vறப்பBகிற/. எனேவ, ேப#வைள 
என்கின்ற  ெபயர், ேமேல Vறப்பட்ட கைதயின் அர்த்தத்ைத ெபா#ள் விளக்க சிங்கள ெமாழியில் 
"#வாலா ேப வாராய (Ruwala be Waraya)" என்கின்ற  பதம் பாவிக்கப்பட்ட/  ேப#வைள என்கி-
ன்ற  ெபய ர் ேதான்றியதாக ெசால்லப்பBகிற/. 
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ேப#வைள பிரேதசத்தின் வரலாற்9ப் பின்னணிைய ஆய்வு ெசய்த ேபா/, அWராதபுர சகா-
ப்தத்தில் இ#ந்ேத உள்ளதாக Vறப்பBம் ெவெஹகலகந்த என்கின்ற  வரலாற்9 ெபளத்த ஆலயம் 
இந்த ப3தியில் அைமந்/ள்ள/ என புராணங்கள் ெவளிப்பBத்தின. கண்Dயன் சகாப்தத்ைதச் 
சார்ந்த சில ெதால்லியல் எச்சங்கள் இந்த வளாகத்தில் கண்ெடBக்கப்பட்Bள்ளன. கண்Dயன் 
சகாப்தத்திற்3 ெசாந்தமான இத்தைகய ெபளத்த ேகாயில்கள், பண்ைடய காலத்தில் இ#ந்ேத 
இந்தப் ப3தியில் 3Dயி#ப்புகள் இ#ந்/ள்ளைத ெவளிப்பBத்/கிற/.

ேம>ம் புராதன கைதகளின் அDப்பைடயில் ேநாக்3மிடத்/, கி.பி 1000  -  1300 காலப்ப3திைய 
சார்ந்த பண்ைடய மஸ்ஜித் உல் அப்தார் மYதி (Masjid ul abrar mosque) மற்9ம் ேப#வைள நகர 
சைப ப3திக்3ள் அைமந்/ள்ள கிச்சிமைல பள்ளிவாசல் ஆகியைவ, இலங்ைகக்3 @தன் 
@தலாக வந்த @ஸ்லிம்களால் கட்டப்பட்டதாக ெசால்லப்பBகிற/. பண்ைடய காலத்தில் 
இ#ந்ேத இந்தப் ப3தியில் 3Dயி#ப்புகள் இ#ந்/ள்ளன என்பைத நி`பிக்க ேவண்Bம்.

காலனிய காலத்தின் பிந்ைதய காலகட்டங்களில் கட்டப்பட்ட கத்ேதாலிக்க ேதவாலயங்களின் 
இ#ப்பு, சில கிராமங்கள், ேசைவ ைமயங்கள், ேகாட்ைட ேபான்ற காலனித்/வப் ப3திகளின் 
ேப#வைள கடற்கைர சார் கிராம ேசவகர் பிரிவுகளில் அைமத்தி#க்கலாம் என்பதற்3 
சான்றாக அைமகின்ற/.  ெபந்தர நதியின் ெவளிச்ெசல்>ம் வழிக்3 அ#கில் உள்ள ேப#வைள 
திட்டமிடல் ப3தியின் ெதற்3 எல்ைலயில், ேபார்த்/க்ேகயர் காலப்ப3தியில், அதாவ/ 17 Zூ-
ற்றாண்Bகளில் ஒ# ேகாட்ைடைய கட்டைமக்கப்பட்ட/. பின்னர், ஆங்கிேலயர் ஆட்சிக் கால-
த்தில் அவர்கள் ஆட்சி ெசய்த ேபா/, அ/ ஒ# Nகாதார ைமயமாக மாற்றப்பட்ட/ என்9 ெசால்ல-
ப்பBகிற/.  ெகாRம்புக்3ம் காலிக்3ம் இைடயில் ஒ# இைணப்பிைன பராமரிக்3ம் ெபா#ட்B 
ஒ# பட3த்/ைற ெசயல்பாட்Dல் இ#ந்த/ என Vறப்பBகின்ற/. அந்த பட3த்/ைறயின் 
@Dவில் அLத்கைம நகரம் அைமந்/ள்ள/ என்ப/ 3றிப்பிடத்தக்க/.
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19 ஆம் Zூற்றாண்Dல் ஆங்கிேலயர்களால் கடற்கைரைய சார்ந்/ புைகயிரத பாைத நிர்மாணி-
க்கப்பட்ட பின்னர், அந்த ப3தியில் இைணக்கப்பட்ட பிற /ைண வசதிகள் உ#வாக்கப்பட்B-
ள்ளன. (ெபந்தர நதிையக் கடக்3ம் புைகயிரத பாைத ெதாடர்பான பைழய புைகப்படம் உ# 
இலக்கம்  2.2  இல் காட்டப்பட்Bள்ள/). கலாச்சார பின்னணிையப் பற்றி பரிசலீிக்3ம் ேபா/, 
ேப#வைள பிரேதசம் பல வரலாற்9 ரதீியான மற்9ம் சMக ரதீியான மதிப்புமிக்க அம்சங்கைள 
ெகாண்Bள்ள/. ேம>ம், இந்த ப3தியில் சிங்களவர்கLம் @ஸ்லிம்கLம் ஒற்9ைமயாக 
வாழ்வைத காண@Dகிற/. அத்ேதாB, இங்3 காணப்பBம் கலாச்சார அம்சங்கள் இங்3 வ#ைக 
த#ம் Nற்9லாப் பயணிகள/ கண்ணிற்3 ஒப்பைனயாகி காணப்பBகின்றன. 3றிப்பிட்B V-
9வதானால், வரலாற்9 சிறப்பு மிக்க கந்ேத விகாைர, கLவாேமாதரவில் உள்ள தர்மாவபீ 
ேயாகஸ்ராமய, புனித ேஜாசப் ேதவாலயம், பண்ைடய கல்3வாரிகள் மற்9ம் சி9 ேதாட்டம் 
(Brief Garden)  ஆகியைவ இப்பிரேதசத்தில் காணப்பBம்  @க்கிய தலங்களாக உள்ளன. 

ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் பண்ைடய காலம் @தல் தற்ேபாைதய நிைல வைரயிலான 
ஆண்Bகளில் உ#வான அபிவி#த்தி நிைலைமகள் ெதாடர்பான விபரங்கள் உ# இலக்கம் 2.3 
மற்9ம் 2.4 இல் விவரமாக காட்டப்பட்Bள்ள/.   
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ேப#வைள நகரமான/, ேதசிய மற்9ம் பிராந்திய அளவில் @க்கியமான ெதாடர்புகைள ெகா-
ண்Bள்ள ப3தியாக அறி@கப்பBத்த @Dயும். கLத்/ைற, பாணந்/ைற, ெகாRம்பு ஆகிய 
இடங்கைள வடக்3 பக்க@ம் அம்பலாங்ெகாட, காலி, மாத்தைற, கதிர்காமம் ஆகிய நகரங்க-
ைள ெதற்3ப் ப3தியி>ம், ெஹாரண, மத்/கைம ஆகிய நகரங்கைள கிழக்3ப் ப3தியி>ம் 
ெகாண்B அைமந்/ள்ள/. இந்த நகரங்கள் @ைறயான வதீி வைலயைமப்புகளால் நன்3 
இைணந்தி#ப்பதால், திட்டப் ப3தியில் காணப்பBம் பிராந்திய இைணப்புகைள ேமம்பBத்தி-
யுள்ள/. ேதசிய மற்9ம் பிராந்தியப் இைணப்ைபக் காட்Bம் வைரபடம் 2.1 இல் ெகாBக்கப்பட்B-
ள்ள/
 
ெகாRம்பில் இ#ந்/ ெதாடங்கி காலி அம்பாந்ேதாட்ைட  வழியாக ெவல்லவய நகரத்ைத கடந்/ 
ெசல்>ம் A002 வதீிைய அDப்பைடயாகக் ெகாண்ட ேப#வைள நகரம் நாட்Dன் @க்கிய வர்த்தக 
தைலநகரான ெகாRம்பு மற்9ம் Nற்றியுள்ள ெதற்3 திைசைய ேநாக்கிய பிற நகரங்கLடன் 
ெதாடர்புகைளக் ெகாண்Bள்ள/. இதனால், ேப#வைள நகரில் @ைறயான சாைல இைணப்பு 
உள்ள/ம் ெகாண்Bள்ள/. காலி, மாத்தைற, அம்பாந்ேதாட்ைட மற்9ம் கதிர்காமம் ஆகியவற்9-
டன் இைணக்கப்பட்Bள்ள/. அத்/டன் மத்/கைம  -  அLத்கைம வதீியான/ இரத்தினபுரி 
வழியாக ப/ைள நகரம் வைர இைணக்கப்பட்Bள்ள/. ேம>ம், ெதற்3 அதிேவக ெநBஞ்சாைல 
இைடமாற்றங்கLக்கான ெவலிபன்ன மற்9ம் ேதாடங்ெகாைட என்பன திட்டமிடல் ப3திக்3 
ெந#க்கமாக அைமந்/ள்ளதால், அந்த இைடமாற்றங்கLக்3 அ]கல் வழிகைளக் ெகாண்ட 
திட்டமிடல் ப3தியான/, அதன் Mலம் நாட்Dன் ஏைனய பிராந்தியங்கLடனான ெதாடர்புக-
ைள அதிகரிக்க வழிவ3த்த/.
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இந்த ப3தியில் @ன்ைனயதாக @ன்ெனBக்கப்பட்ட திட்டமிடல் ஆய்வுகைள பற்றி பரிசலீித்த 
ேபா/, ேப#வைள பிரேதச சைப பிரேதசத்திWள் உள்ளடங்3ம் நகரங்களாக காணப்பBம் 
அLத்கைம மற்9ம் தர்கா நகரம் ஆகிய இரண்B பிரேதசங்கLம் உ# இலக்கம் 2.5 இல் காட்ட-
ப்பட்Bள்ளவாறாக 1998 இல் தயாரிக்கப்பட்ட பாரிய ெகாRம்பு பிராந்திய கட்டைமப்புத் திட்ட-
த்தில் Nட்Dக்காட்டப்பட்Bள்ளவா9 4வ/ நிைல நகரங்களாக அைடயாளப்பBத்தப்பட்Bள்ளன.

ேதசிய ெபௗதீக திட்டமிடல் ெகாள்ைகயின் பிரகாரம், 2002 ஆம் ஆண்Dல் தயாரிக்கப்பட்ட ேமல் 
மாகாண பிராந்திய ெபௗதீக கட்டைமப்பு திட்டம், (உ# இலக்கம் 2.6 இல் காட்டப்பட்Bள்ள/) 
அLத்கைம மற்9ம் தர்கா நகரிைன /ைண நகர ைமயங்களாக அபிவி#த்தி ெசய்ய @ன்ெமா-
ழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. ேம>ம் ேப#வைள, அLத்கைம மற்9ம் தர்கா நகர் 
ேபான்ற நகரங்கள் வசதி ைமயங்களாக அபிவி#த்தி ெசய்யப்படவுள்ளன.
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ேம>ம், 2004 ஆம் ஆண்Dல் தயாரிக்கப்பட்ட பாரிய ெகாRம்பு அபிவி#த்தித் திட்டத்தில் 
ேப#வைள பிரேதசத்ைத @க்கிய நகர ைமயமாகவும் மற்9ம் உள்வட்ட நகரமாகவும் (உ#  2.7 
இல் காட்டப்பட்Bள்ளவா9) அபிவி#த்தி ெசய்ய திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. ேதசிய வள திட்டமிடல் 
மற்9ம் ெகாள்ைகயின் பிரகாரம் ேநாக்3மிடத்/, கைரேயார பா/காப்பு திைணக்களம், 2004 
ஆண்B கடற்கைரப் ப3திகLக்கான @காைமத்/வத் திட்டத்ைத தயாரித்/ள்ள/. அந்த திட்ட-
த்தின் பிரகாரம், ேப#வைள @தல் ெபந்ேதாட்ட வைரயிலான கடற்கைரேயார ப3தி, பயாகல 
இற்3 அ#கில் உள்ள கடற்கைரேயார ப3திகள் கடல் அரிப்புக்3 ெபரி/ம் உள்ளாகின்ற வலய-
ங்களாக இனங்காணப்பட்Bள்ளன.

அந்த ப3தியில் உள்ள கடல் அரிப்பு 1 மட்ீடர் @தல் 3 மட்ீடர் வைர அளவிடப்பBகிற/. எனேவ, 
கைரேயார பா/காப்பு  மற்9ம் கடற்கைரப் ப3தி @காைமத்/வத் திட்டத்தில் கண்டறியப்ப-
ட்Bள்ள Mேலாபாயங்கைள ெசயல்பBத்/வதன் Mலம், நிைலயான அபிவி#த்திைய எதிர்பா-
ர்த்/ இத்திட்டம்     ெசயல்பBத்தப்பBம்.

2040 ல் ேதசிய ெபௗதீக திட்டமிடல் திைணக்களத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட ேதசிய ெபளதீக தி-
ட்டத்தின் பிரகாரம், ேப#வைள பிரேதசம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற ெபா#-
ளாதார வலயத்திWள் உள்ளடங்3வதாக அைமகின்ற/, இ/ சார்ந்த விபரங்கள் உ# 2.8 இல் 
காட்டப்பட்Bள்ள/.
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ேம>ம், 2017 ஆம் ஆண்B @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற ேமல் மாகாண கட்டைம-
ப்பு திட்டம், (உ# 2.9 ல் காட்டப்பட்Bள்ள/) நீர்ெகாRம்பில் இ#ந்/ அLத்கைம வைரயிலான 
கைரேயார ப3திகள் Nற்9லா சார் வலயமாக இனங்காணப்பட்Bள்ள/. பயாகல @தல் அL-
த்கைம வைரயிலான கடற்கைரேயாரப் ப3திகள் ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் உள்ளட-
க்3கின்றன அத்ேதாB, @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற Nற்9லா சார் அபிவி#த்தி 
வலயத்திWள் உள்ளடக்கப்பட்Bள்ள/.
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Nனாமி காரணமாக இடம்ெபயர்ந்த 3Bம்பங்கLக்3 2.10 ல் காட்டப்பட்Bள்ளவாறான Nனாமி-
க்3ப் பிந்ைதய ம9கட்டைமப்பு உதவி வைரவு திட்டத்தின் கீழ் பல்ேவ9பட்ட உள்கட்டைமப்பு 
வசதிகள் ெசய்/ தரப்பட்Bள்ளன. ேமற்பD திட்டத்தின் கீழ் ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3-
தியிலி#ந்/ இனங்காணப்பட்ட ெசயல் திட்டங்கள் பின்வ#மா9;

1. ஒ#ங்கிைணந்த வதீி வைலயைமப்பு அபிவி#த்தி
2. நBநிலப் ப3திகளில் அைமந்/ள்ள 3Dயி#ப்புப் ப3திகைள அபிவி#த்தி 

ெசய்தல்
3. Nற்9ப்புற Yழல் @க்கியத்/வம் வாய்ந்த கடேலாரப் பா/காப்பு ப3திகள் 

மற்9ம் ெபாR/ேபாக்3 ப3திகைள அபிவி#த்தி ெசய்தல்



25

இந்த திட்டமிடல் ப3தியின் மக்கள் ெதாைகயின் அளவு ேதாராயமாக 171,874 ஆ3ம். மற்9ம் 
கடந்த சில ஆண்Bகளில் மக்கள் ெதாைக வளர்ச்சி விகிதம் ெதாடர்பான விபரங்கள் அட்டவ-
ைண 2.1 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.

2019 ஆம் ஆண்Dற்கான மக்கள் ெதாைக கணிப்பின் பிரகாரம், ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தி-
யின் மக்கள் ெதாைக அடர்த்தியான/ ஒ# ச/ர கிேலாமிட்ட#க்3 2743 நபர்கள் என்கின்ற  
வைகயில் அைமந்த்/ள்ள/.

நாளாந்த ேதைவகLக்காக பயணிக்3ம் மக்கள் ெதாைக பற்றி பரிசலீிக்3ம் ேபா/, பிற ப3தி-
கைளச் ேசர்ந்த ெப#ம்பாலான மக்கள் ெதாைகயினர் 3றிப்பாக கல்வி, ெதாழில், வியாபாரம் 
ேபான்றவற்9க்காக நகரங்கLக்3 ெசல்கின்றனர் ேம>ம், இந்த ப3திக்3 நாளாந்த அDப்ப-
ைடயில் சில பயணிகள் வந்/ ெசல்கின்றனர். அதாவ/, ஏறத்தாழ 150,000  -  200,000 என்ற 
எண்ணிக்ைகயிலான மக்கள் இந்த திட்டமிடல் ப3திைய Nற்றி அன்றாடம் ெசயற்பாBகைள 
ேமற்ெகாள்Lவ/ கவனிக்கப்பBகின்ற/. அLத்கைம, பாயகல ஆகிய இடங்களில் ெபா/ 
சந்ைத நடவDக்ைககள் இடம்ெப9ம் ேபா/ இந்த எண்ணிக்ைக அதிகரிக்கப்பBம். இந்த திட்ட-
த்தில் Mலம், நாளாந்த ேதைவகLக்காக பயணிக்3ம் மக்கLக்3 ேதைவயான வசதிகைள 
ெசய்/ தர ேவண்Bம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

அட்டவைண 2.2 இல் காட்டப்பட்Bள்ள தரவுகளின் பிரகாரம், இந்த திட்டமிடல் ப3தியில் அைம-
ந்தி#க்3ம் வட்ீB வசதிகளின் பிரகாரம், இங்3ள்ள வட்ீBப் பாங்கிைன நிரந்தர, அைர நிரந்தர 
மற்9ம் தற்காலிக வBீகள் என வைகப்பBத்தலாம். அத்ேதாB, 2004 ஆம் ஆண்Dல் ஏற்பட்ட Nனாமி 
ேபரழிேவ அைர நிரந்தர மற்9ம் தற்காலிக வBீகள் அதிகரிப்பதற்கான @க்கிய காரணமாக 
இனங்காணப்பட்ட/. கடற்கைரேயார ப3திகளில் வசிக்3ம் மக்களில் ெப#ம்பாலானவர்கள் 
மன்ீபிD /ைற மற்9ம் கள்L வDகட்டல் ெதாழிலில் ஈBபBம் நபர்கேள ஆவர். அத்ேதாB, Nனாமி 
அனர்த்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந்/ள்ள சில நபர்கLக்3 கடற்கைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/-
ள்ள நிலப் ப3திகளில் மாற்9 வBீகள் வழங்கப்பட்Bள்ளன.

100

2001

2012
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ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் காணப்பBம் விேசட அம்சமாக அங்3 காணப்பBம் ெபா#-
ளாதார பன்@கத்தன்ைம க#தப்பBகின்ற/ மற்9ம்  ேப#வைள பிரேதசத்தில் இடம்ெபற்9 
வ#ம் ெபா#ளாதாரம் சார் நடவDக்ைககள் ெப#ம்பா>ம் மன்ீபிD சார் நடவDக்ைககள், 
Nற்9லா சார் நடவDக்ைககள், இரத்தினக்கல் சார் நடவDக்ைககள் மற்9ம் விவசாயம் சார் நட-
வDக்ைககள் ஆகிய பிரதான நான்3 ெசயற்பாBகைள அDப்பைடயாகக் ெகாண்Bள்ள/.

இந்த ப3தியில் ெபா#ளாதாரத்திற்3 பங்களிக்3ம் @க்கிய /ைறயாக மன்ீபிDத் ெதாழில் கா-
ணப்பBகிற/, கடேலாரப் ப3திகைள அண்D காணப்பBம் கிராம ேசவகர் பிரிவுகளில் வசி-
க்3ம் ெப#ம்பான்ைமயான மக்கள் ேநரDயாகவும், மைற@கமாகவும் இந்த ெதாழிலில் ஈBபட்B 
வ#வேதாB அவர்களின் வாழ்வாதாரம் இதைனேய சார்ந்/ள்ள/. ேப#வைள திட்டப் ப3தி-
யில் வசிக்3ம் மனீவ 3Bம்பங்களின் எண்ணிக்ைக Nமார் 3000 என கணிப்பிடப்பட்Bள்ள/.

இந்த ப3தியிலி#ந்/ ேதசிய ெபா#ளாதாரத்திற்3 பங்களிக்3ம் விதமாக ஆண்Bேதா9ம் 32 
ெமட்ரிக் ெதான் மன்ீ உற்பத்தி நைடெப9கின்ற/ என்ப/ 3றிப்பிடத்தக்க விடயமா3ம். 
பயாகல, மக்ெகான, ேப#வைள வடக்3, ேப#வைள ெதற்3 மற்9ம் அLத்கைம ஆகிய ஐந்/ 
கடற்ெறாழில் வலயங்கைள இந்த திட்டமிடல் ப3தியில் இனங்காணலாம். இந்த ப3திகளில், 
ேப#வைள வலயமான/ அதன் இயற்ைகயான /ைற@கத்தின் இ#ப்பின் காரணமாக @க்கி-
யத்/வம் ெப9கிற/
 
இந்த பிரேதசத்தில் காணப்பBம் Nற்9லா /ைறையப் பற்றி பரிசலீிக்3ம் ேபா/, ெபௗதிக 
அைமப்பு, கண்கவர் காட்சிகLடன் VDய கடற்கைர, ெபந்தர நதி மற்9ம் வரலாற்9 
@க்கியத்/வம் வாய்ந்த மதவழிபாட்Bத்தலங்கள் (எBத்/க்காட்டாக; கிச்சிமைல பள்ளி-வாச-
ல், கந்ேத விகாைர ேபான்றைவ) மற்9ம் N#க்கமான ேதாட்டம் ஆகியைவ @க்கியமான 
Nற்9லா தலங்களாக கண்டறியப்பட்Bள்ள/. ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியின் Nற்9லா /-
ைறயுடன் ெதாடர்புைடய நடவDக்ைககளின் பரம்பல் வைரபடம் 2.2 இல் காட்டப்பட்Bள்ள/.

விவசாயம் மற்ெறா# சாத்தியமான ெபா#ளாதார அம்சமாக உள்நாட்Bப் ப3திகளில் பரவி கா-
ணப்பBகின்ற/. 3றிப்பிட்B V9வதானால் ெதன்ைன, ரப்பர், ெநல் ஆகியைவ @க்கிய விவ-
சாயம் சார் நடவDக்ைககளாக உள்ளன. விவசாயம் என்ப/ ெபா#ளாதாரம் சார் நடவDக்ைக-
யாக மட்Bம் இல்லாமல், Nற்9 Yழல் நிைலகளில் சமநிைலைய பராமரிக்க உதவுகின்ற/

ேப#வைள ப3தியில் இரத்தினக்கல் வர்த்தகம் பற்றி பரிசலீிக்3ம் ேபா/, இலங்ைகயின் இர-
ண்டாவ/ ெபரிய இரத்தினக்கல் வியாபார சந்ைதயாக இந்த பிரேதசம் அைடயா-ளப்பBத்தப்ப-
Bகிற/. இந்த ப3தியில் இரத்தினக்கல் ைவப்புக்கள் எ/வும் கிைடக்காத ேபாதி>ம், ஏைனய 
பிரேதசங்ககளிலி#ந்/ மற்9ம் ெவளிநாBகளிலி#ந்/ ெகாண்B வரப்பBம் இரத்தினக்கற்கள் 
Mலம் வியாபாரம் மற்9ம் ெகாள்வனவு நடவDக்ைககள் நாளாந்தம் நைடெபற்9 வ#கின்றன. 
ேப#வைள நகரில் இரத்தினக்கல் சார் வியாபாரமான/ (சனீக் ேகாட்ைட) நீண்டெதா# வரலா-
ற்9 பின்னணிைய ெகாண்Bள்ள/. அேரபிய வர்த்த-கர்கள் இந்த ப3திக்3 வந்த பின்னர் இர-
த்தினக்கல் சார் வியாபாரம் ேதான்றிய/. இந்த வர்த்தகத்தில் ஈBபBபவர்களில் ெப#ம்பா-
ன்ைமயாேனார் @ஸ்லிம்களாக காணப்-பBகின்றனர்.
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   இந்த திட்டத்தின் @R 3றிக்ேகாள்கைளயும் அ@ல்பBத்/வதற்3 ேப#வைள நகர சைபயின் 
எல்ைலகள் ேபா/மானதாக இல்ைல என்பதால், நகர சைப பிரேதசம் மற்9ம் பிரேதச சைப பிர-
ேதசம் ஆகிய இரண்B பிரேதசங்கைளயும் உள்ளடக்கிய ேப#வைளவின் பிரேதச ெசயலகப் 
ப3தி திட்டமிடல் ப3தியாக க#தப்பBகின்ற/. ேம>ம் இந்த ப3திைய நகர அபிவி#த்தி அதி-
காரசைபயான/, "ஒ# நகர அபிவி#த்தி ப3தி”  என அறிவித்/ள்ள/. இந்த திட்டத்தில் திட்ட-
மிடல் ப3திைய வைரயைற ெசய்வதில் ெசல்வாக்3 ெச>த்திய பல காரணிகள் கீேழ 3றிப்பி-
டப்பட்Bள்ளன.

ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தி ெபா#ளாதாரம் சார் நடவDக்ைககளின் ஒ# ப3தியாக 
உள்ள/ மற்9ம் பிரதான ெபா#ளாதார ெசயற்பாBகள் ேப#வைள நகர சைப பிரேதசம் மற்9ம் 
பிரேதச சைப பிரேதசத்தில் பகிர்ந்தளிக்கப்பBகின்றன. மன்ீபிD /ைற மற்9ம் இரத்தினக்கல் 
வியாபரம் சார் நடவDக்ைககள் என்பன ெப#ம்பா>ம் நகர சைபப் ப3தியில் 3விந்/ள்ளன. 
அதற்3ம் அப்பால், ெதற்3க் கடற்கைரேயார ப3தியான அLத்கைம வைர @க்கிய ெபா#ளா-
தாரமாக Nற்9லா ெதாடர்பான ெசயற்பாBகள் காணப்பBகின்ற அேத சமயம், விவசாயப் ெபா-
#ளாதாரம் கடற்கைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள நிலப் ப3திகளில்  ேமெகாள்ளபட்B வ#-
கின்றன. இவ்வாறாக, ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தியி>ம், அந்த ஒட்Bெமாத்த கைரேயார 
வலயத்திற்3 அப்பா>ம், மன்ீபிD /ைற, இரத்தினக்கல், Nற்9லா, மற்9ம் விவசாய ெசயற்பாB-
கLம் பிரதான ெபா#ளாதார ெசயற்பாBகளாக இடம்ெபற்9 வ#கின்றன.

அபிவி#த்தி அRத்தம் மற்9ம் உணர்திறன் 3றியBீ இரண்ைடயும் ஒன்றிைணம்ேபா/, பிரதான 
வதீிகளின் வழியாக ேமட்Bநிலங்கLக்3ச் ெசல்>ம் பாங்கில் உணர்திறன் 3றியட்ீDன் தன்ைம 
அதிகரித்/ வ#ம் ேபாக்ைக அைடயாளம் காணலாம். இ/தான், இந்தப் ப3தியின் தற்ேபாைதய 
ெசயல்பாட்B எல்ைல திட்டப் பரப்ைப வரம்பிBம் தளமாக எBத்/க்ெகாள்ளப்பட்டதற்கான  கா-
ரணமாக உள்ள/.

ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தியின் புவியியல் அைமவிடம் பற்றி பரிசலீிக்3ம் ேபா/, நீ-
ர்நிைலகைளக் ெகாண்ட தாழ்வான ப3திகள் உள்ளன. திட்டமிBம் ப3தியின் ெதற்3ப் ப3தி 
கடைல  எல்ைலயாக ெகாண்B அைமந்/ள்ள/. ேம>ம், நிலப்பரப்ைப ேநாக்கிய ப3திகள் 
இயற்ைக வDகால் அைமப்ைபக் ெகாண்Bள்ளன. பிரேதசச் ெசயலகப் ப3தியின் ெதற்3ப் 
பக்கத்தி>ள்ள அLத்கைம ப3தியிலி#ந்/ கட>டன் இைணக்கப்பட்ட ெபந்தர நதியும் 
மற்9ம்  பாயகல மற்9ம் மக்ெகான ஆகிய பிரேதசங்களிலி#ந்/ /ம்மலேமாதர கால்வாயுடன் 
இைணக்கப்பட்ட நீர் கால்வாயின் வடக்3ப் ப3தி பிரதான வDகாலைமக்களாக  விளங்3கி-
ன்றன. ஒ# ஈரநில@ம், ரப்பர், ெநல் வயல்கள் ெகாண்ட ஒ# விவசாயப் பிரேதச@ம் கிழக்3 ப3-
தியில் அைமயெபற்9ள்ளன. இவ்வாறாக, திட்டப் ப3தியின் எல்ைலகைள வைரயைற ெச-
ய்வதில் புவியியல் காரணிகள் கணக்கில் எBத்/க்ெகாள்ளப்பட்டன, ஆனால் அ/ அந்த 
காரணிகேளாB மட்Bம் இ/ மட்Bப்பBத்தப்படவில்ைல.

ேப#வைள திட்ட அதிகார எல்ைல பிரதானமாக இரண்B @க்கிய நிர்வாக எல்ைலகைளக் ெகா-
ண்Bள்ள/. ேப#வைள நகர சைப பிரேதசம் மற்9ம் பிரேதச சைப பிரேதசம் என்பனேவ அைவ-
யா3ம். இந்த உள்ளடக்கத்தில், ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தியில் உள்ள ெபந்தர நதிைய, 
புவியியல் காரணிகளின் அDப்பைடயில் திட்டமிடல் எல்ைலயாக கணக்கில் எBத்/க்ெகா-
ள்ளப்பட்ட/. இ/ வைரபடம் 2.3 இல் காட்டப்பட்Bள்ள/.

இவ்வா9 திட்டமிடல் எல்ைலயாக உள்ள ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் பிரேதசமான/  ெசய-
ல்பாட்B பிரேதசங்கள், புவியியல் எல்ைலகள் மற்9ம் நி#வாக எல்ைலகள் ஆகியவற்றின் அD-
ப்பைடயில் உ#வாக்கப்பட்D#ந்த/.
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பங்3தாரர்களின் Vட்டத்தில் கண்டறியப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட தரவுகைளயும் மற்9ம் பிரச்சி-
ைனகைளயும் க#த்தில் ெகாண்B, பல்ேவ9 ப3திகளில் உள்ள சாத்தியக்V9கைளயும் கண-
க்கில் எBத்/க்ெகாள்வதன் Mலம், ேப#வைள நகர்ப்புறத்திற்கான அபிவி#த்தித் திட்டத்ைதத் 
தயாரிப்பதற்கான ேதைவ சில அளவு#க்களில் அைடயாளம் காணப்பட்ட/, அைவ பின்வ#-
மா9 விவரிக்கப்பBகின்றன.

1. ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் கட்Bப்பBத்த @Dயாத அபிவி#த்தி 
அRத்தத்ைத மட்Bப்பBத்தல்

I. திட்டப் ப3தியில் தற்ேபா/ நிலவி வ#ம் அபிவி#த்தி அRத்தத்தால், 
Nற்9 Yழல் உணர்திறன் மிக்க இடங்கள், Nற்9 Yழ>ம் 
ெந#க்கDயான ப3திகள், பNைமயான ப3திகள், கடேலாரப் 
ப3திகளில் பாதகமான விைளவுகைள ஏற்பBத்/கிற/.

II. அங்கீகாரமற்ற கட்Bமானங்கள் கண்கவர் ப3திகளின் எழிைல 
காண்பதற்3 இைட_றாக இ#த்தல். 

III. மன்ீபிD த்/ைற சார்ந்த ெசயற்பாBகLக்3 எதிர்மைற விைளவுகள் 
காணப்பBதல்

 
2. பல்ேவ9 அைமப்புகளால் ெசயல்பBத்தப்பBம் எண்ணற்ற திட்டங்கைள 

ஒ#ங்கிைணத்/, ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியின் அபிவி#த்திப் பணிகைள 
சரியான திைசயில் ெகாண்B ெசல்>தல்

 
I. ெமாரகால்ல கடற்கைரப் ப3தி அபிவி#த்திக்கான  

ேதசிய தைலயBீ 
II. ேப#வைள நகரப் ப3தி மற்9ம் பிரேதச சைப ப3தியில் உள்ள 

பல்ேவ9 அைமப்புகளின் தைலயட்ீBடன் ெசயல்பBத்தப்பBம் 
@ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற திட்டங்கள்.

3. பல்ேவ9 ெபா#ளாதார அபிவி#த்திப் பணிகLக்காக ேப#வைள திட்டப் 
ப3தியின் ஆற்றல் வளங்களின் அளைவ அதிகபட்சமாக பயன்பBத்/தல்.

 
I. மன்ீபிD /ைற
II. Nற்9லா /ைற
III. இரத்தினக்கல் வர்த்தகம்
IV. விவசாயம்
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இந்த ப3தியின் நில பயன்பாட்B @ைறயின் பிரகாரம், ெமாத்த நிலப்பரப்பில் 50% Nற்9 Yழல் 
உணர்திறன் ப3திகLக்3ள் வ#கிற/. உ# 3.1 மற்9ம் வைரபடம் 3.1 இல் திட்டமிடல் ப3தியி-
ன் தற்ேபாைதய நில பயன்பாட்B @ைற காட்டப்பட்Bள்ள/. வைரபடம் 3.2 இல் காட்டப்பட்B-
ள்ள ப3தியில் உள்ள உணர்திறன் ப3ப்பாய்வின் பD, திட்டமிடல் ப3தி @Rவ/ம் இயங்3ம் 
பிரதான கால்வாய்கள்; கLவாேமாதர கால்வாய் மற்9ம் /ம்பலேமாதர கால்வாய் 
Nற்9ப்புறங்கள் மற்9ம் அதன் ப3திகளில் இ#ந்/ உ#வாக்கப்பBம் சிறிய கால்வாய்கLம் 
Nற்9ச் Yழ>க்3 உணர்திறன் வாய்ந்த ப3திகளாக மாறிவிட்டன.

ேம>ம், Nமார் 1,430 ெஹக்ேடர் பரப்பளவில் உள்ள ெநல் வயல்கள் மற்9ம் அதன் Nற்றியுள்ள 
தாழ்வான ப3திகள், Nற்9ப்புற Yழலின் சமநிைலைய பராமரிக்க கணிசமான பங்களிப்ைப 
ெசய்கின்றன.

இலங்ைகயில் மிகவும் 3ைறந்/ வ#ம் ச/ப்பு நிலக்காBகள் சார் அைமப்பு ேப#வைள பிரேத-
சத்தின் கைரேயாரப் ப3தியில் அைமந்தி#ந்ததாகத் ெதரிவிக்கப்பட்Bள்ள/. அதிக மைழக் 
காலங்களில் ஏற்பBம் மைழ நீைர கட்Bப்பBத்/வதற்3 @க்கியத்/வம் வாய்ந்த ெநல் வயல்கள் 
மற்9ம் தாழ்வான ப3திகளானைவ நில மதிப்பு அதிகரிப்பு காரணமாக, அங்கீகாரமற்ற 
@ைறயில் நிரப்பப்பBவதன் காரணத்தால், அைவ அச்N9த்த>க்3 உள்ளாகின்றன. ேம>ம், 
கால்வாய்களின் இ#புறங்களி>ம் உள்ள பல்ேவ9 கட்Bமானங்கள் காரணமாக, ேலசான மைழ 
ெபய்தால் Vட, அப்ப3தியில் ெவள்ளப் ெப#க்3 ஏற்பBம் அபாயம் உள்ள/.
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ெபந்தர  நதி, கLவாேமாதர கால்வாய் மற்9ம் /ம்பலேமாதர கால்வாய் மற்9ம் ஏைனய சில 
சிறிய கால்வாய்த் ெதா3திகள் இந்த ப3தியின் 39க்ேக பாய்ந்/ வ#கின்றன. @ைறயற்ற 
வைகயில் நிர்மாணிக்கப்பட்Bள்ள கட்Dடங்கள் மற்9ம் நிலம் நிரப்புதல் நடவDக்ைககள்  கார-
ணமாக தங்3 தைடயின்றி  நீர் பாய  தைடகைள ஏற்பBத்தியுள்ளன. இதன் காரணமாக, இந்த 
ப3தியில் உள்ள பல இடங்கள் ேலசான மைழ ெபாழிவில் Vட, நீர் உட்பு3தல்  அச்N9த்த>க்3 
உள்ளாகிற/.

2009 ஆம் ஆண்B ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண்B வைரயிலான வள அறிக்ைகயில் 
3றிப்பிடப்பட்Bள்ள நில பயன்பாட்B மாதிரியின் பிரகாரம், 2009 ஆம் ஆண்B  @தல் 2015 ஆம் 
ஆண்B வைரயிலான ெநல் பயிரிடப்பட்ட நிலப் பரப்பு பின்வ#மா9.

எBத்/க்காட்B: 

• 2009 – 730.8 ெஹக்ேடர் (ெமாத்த நிலப்பரப்பில் இ/ 14.5%)  

• 2015 — 730.6 ெஹக்ேடர் (ெமாத்த நிலப்பரப்பில் இ/ 11.1%)

ேமற்கண்ட புள்ளிவிவரங்களின் பிரகாரம், 2009 ஆம் ஆண்B  @தல் 2015 வைரயிலான கால-
த்தில் ெநல் பயிரிடப்பBம் பரப்பு 3.4% 3ைறந்/ விட்ட/. அதற்கான @க்கிய காரணம், அந்த 
நிலத்ைத ேவ9 பல பயன்பாBகLக்காக மட்ீெடBப்பதா3ம். ேப#வைள ப3தி ஒ# @க்கிய-
மான Nற்9 Yழல் அைமப்பிற்3ள் வ#வதால், அதன் எதிர்கால அபிவி#த்தி நிைல-யான 
@ைறயில் ெசய்யப்பட ேவண்Bம், ேம>ம் புதிய அபிவி#த்தித் திட்டம் தயாரிக்3ம் ேதைவ 
அங்கீகரிக்கப்பட்Bள்ள/. 
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வைரபடம் 3.3 ல் காட்டப்பட்Bள்ளவா9 ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் அபிவி#த்தி அRத்த-
த்ைத க#த்தில் ெகாண்ட ேபா/, அ/ ேப#வைள நகர சைப ப3திக்3 மட்Bேம மட்Bப்பBத்தப்ப-
ட்D#ந்த/. ஆனால் இப்ேபா/ சில பிரதான வதீிகளின் வழியாக அ/ கடற்கைரக்3 பின்னில-
மாக அைமந்/ள்ள நிலப்பரப்ைப ேநாக்கி பரவியுள்ள/. ேம>ம், இந்த ப3தியின் நில 
பயன்பாட்B @ைறையப் பற்றி ஆய்வு ெசய்த ேபா/, காலி வதீி மற்9ம் கைரேயார பிரேதசங்க-
ளில் இ# பக்கங்களி>ம் காணி மதிப்புடன் ஒப்பிBைகயில் 3ைறந்த காணி ெப9மதி இ#ப்ப-
தன் காரணமாக 3Dயி#ப்பு அபிவி#த்திப் ேபாக்கான/ கடற்கைரக்3 பின்னிலமாக அைம-
ந்/ள்ள நிலப்ப3திகைள ேநாக்கி காணப்பBகிற/ இ/ ெதாடர்பான விபரங்கள் வைரபடம் 
3.4 இல் காட்டப்பட்Bள்ளன. இதன் காரணமாக, 3Dயி#ப்புகள் அதிகரிப்பதற்காக, ெபௗதிக 
மற்9ம் சMகக் கட்டைமப்புடன் VDய ேசைவ வசதிகைள உ#வாக்க ேவண்Dய ேதைவ 
உள்ள/.

வைரபடம் 3.3 இன் பD, கடற்கைர ப3திக்3 அ#கில் அதிக அபிவி#த்தி அRத்தத்ைத 
காணலாம். 2017 ஆம் ஆண்Dற்கான மக்கள் ெதாைகப் ெப#க்கம், படம் 3.2 இல் காட்Dயு-ள்ளபD, 
ெமாரட்Bைவ பல்கைலக்கழகத்தால் நகர்ப்புற ேபாக்3வரத்/த் திட்டத்திற்காக ேமற்ெகாள்ள-
ப்பட்ட ஆய்வு, (Com ேபாக்3வரத்/த் திட்டம்) அதிக மக்கள் ெதாைக ெப#க்கம் கடற்கைரப் ப3-
தியில் காணப்பBகிற/. இதனால், 3ப்ைபகைள அகற்9தல் சார் பிரச்சிைனகள், அWமதியற்ற 
கட்Bமானங்கள், கைரேயார அரிப்பு ேபான்றைவ அதிகரித்/ வ#கின்றன. இந்த பிரச்சிைனக-
ளின் காரணமாக, அழகிய காட்சிைய மைறக்கப்பBத்தல் மற்9ம் இந்த ப3திக்3 Nற்9லாப் பய-
ணிகளின் வ#ைகைய 3ைறவைடதல் ேபான்ற எதிர்மைறயான தாக்கங்கைள ஏற்பBத்தியு-
ள்ள/. எனேவ, இந்தப் ப3தியில் சமநிைல அபிவி#த்தி அRத்தத்ைத ஏற்பBத்/ம் வைகயில் 
சரியான அபிவி#த்தித் திட்டத்ைத தயாரிப்ப/ அவசியம் என ெதரிவிக்கப்பட்ட/.
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கைரேயாரப் பா/காப்பு மற்9ம் கைரேயார வள @காைமத்/வத் திைணக்களத்தினால் இந்தப் 
பிரேதசத்தில் உள்ள ஏைனய சில அைமப்புக்களின் ஆதரவுடன் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்வின் 
பிரகாரம், 2025 ஆம் ஆண்Dல் இந்த ப3தியின் சில இடங்கLக்3 கடல் மட்டம் உயர்தல் ெதாட-
ர்பான அச்N9த்தைல அ/ கண்டறிந்/ள்ள/. இந்த ெதாடர்பான விபரங்கள் உ# 3.3 மற்9ம்  
உ# 3.4 இ>ம் காட்டப்பட்Bள்ளன. அதாவ/; உ# 3.3 இல் 2025 @தல் 2100 வைர ஏற்படக்VDய 
அபாயத்ைதயும், உ# 3.4 இல் கடல்மட்ட உயர்வின் காரணமாக ஏற்படக்VDய ேசதத்தின் அளவு 
சார் தகவல்கLம் வழங்கப்பட்Bள்ளன. இந்த வைரபடங்கள் 3றித்/ ஆய்வு ெசய்வதன் Mலம், 
Nற்9ப்புறச்Yழல் உணர்திறன் ப3திகைள க#த்தில் ெகாண்B, 3Dயி#ப்பு அபிவி#த்திகைள 
திட்டமிBதலில் உள்ள அபாயங்கைள 3ைறப்பதில் கவனம் ெச>த்தி @ைறயான அபிவி#த்தி-
த் திட்டம் தயாரிக்கப்படேவண்Bம் என்பதற்கான @க்கியத்/வம் உணர்த்தப்பBகின்ற/.

-
-
-
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இந்த ப3தியின் பிரதான வDகால் 
அைமப்பில் @க்கியமாக ெபந்தர 
கங்ைக பிரேதச ெசயலகப் ப3தியின் 
ெதற்3 எல்ைலக்3 உட்பட்ட அLத்க-
ைம ப3தியில் பாய்கிற/, திட்டமிட-
ல் ப3தியின் வடக்3ப் ப3தியில் 
பாயாகல மற்9ம் மக்ெகான இைடேய 
பாயும் /ம்மலேமாதர கால்வாையயு-
ம், அதன் /ைண கால்வாய்கைளயும் 
ெகாண்Bள்ள/. ேம>ம், ெதற்3ப் 
ப3தியில் பரந்/ விரிந்த பரப்பின் 
வழியாகவும், ஆற்9 @கத்/வாரம் 
அ#ேக உள்ள ெபந்தர  கங்ைக, 
கLவாேமாதர கால்வாய் இைணக்க-
ப் ெபற்9, இந்த ப3தி ஒ# @க்கிய 
இ#ப்பிடமாக விளங்3கிற/.

இந்தப் ப3தியின் இயற்ைக வDகால் 
அைமப்பின் பரம்பல் @ைறைய 
வைரபடம் 3.5 காட்Bகிற/.

கட>க்3ம் அ#காைமயில் இ#ப்பதன் காரணத்தால் ச/ப்பு நிலக் காBகள், ச/ப்பு நிலங்கள் 
ஆகியைவ இந்த ப3தியில் காணக்VDயதாக உள்ள/. இந்த தாழ் நிலங்கள் கடல் மட்டத்ைத 
விட 3ைறந்த உயரத்தில் அைமந்/ள்ளதால் சில ேநரங்களில் கடல் நீர் இந்த ப3திகL-க்க3ள் 
Zைழகின்ற/. இந்த கால்வாய் அைமப்புகள் மற்9ம் Nற்றியுள்ள ச/ப்பு நிலங்கள்  
என்பன Nற்9 Yழல் சமநிைலையப் பா/காக்க மிகவும் பயWள்ளதாகிவிட்டன, ேம>ம்  
இ/ Nற்9லா /ைறைய ேமம்பBத்/வதற்கான சாத்தியக்V9களாக மாறியுள்ள/. அப்ப3தி-
யில் உள்ள இயற்ைக வDகால் அைமப்பான/, அபிவி#த்தி அRத்ததிற்3 ஒ# காரணமாக  
விளங்3கின்ற/. 
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-

பயாகல @தல் அLத்கைம வைர Nமார் 20 கிம ீ நீள@ள்ள தங்க நிறக் கடற்கைரயின் Mலம் 
ேப#வைள Nற்9லாப் பயணிகைள ஈர்ப்பதாக உள்ள/. /ரதி#ஷ்டவசமாக, பல அங்கீ-கரி-
க்கப்பட்ட கட்Bமானங்கள் காரணமாக, இந்த கண்கவர் காட்சி தைட ெசய்யப்பட்Bள்ள/. 
ேம>ம், ேப#வைள மற்9ம் மக்ெகான நகர சைபகLக்3 இைடேய உள்ள ப3தியில் அங்கீகார-
மற்ற  கட்Bமானங்கள் காரணமாக கடேலாரப் ப3திகள் ெதன்படாமல் இ#ப்ப/ ெதாடர்பான 
நிைலைமகைள உ#  3.6 காட்Bகிற/.

இந்தப் பிரேதசத்தில் ஏற்பBம் @ைறயற்ற அபிவி#த்திகைள கட்Bப்பBத்தவும், ேப#வைள 
ப3திைய உள்Pர்வாசிகள் மற்9ம் ெவளிநாட்டவர்கLக்3 @க்கிய Nற்9லாத் தலமாக ஆக்க-
வும், ேதசியப் ெபா#ளாதாரத்தில் 3றிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ைப ெசய்யவும், ஒ# சரியான அபி-
வி#த்தித் திட்டத்ைதத் தயாரிக்க ேவண்Dய ேதைவ இ#ந்த/.

ெபந்தர நதி  இட ஒ/க்கீட்B ப3தியில் அWமதியற்ற கட்Bமானங்கள் நைடெபற்9 வ#வதால், 
ஆற்றின் கைரயில் மண் அரிப்பு ஏற்பBதல் மற்9ம் இப்ப3தி மக்களினால் 3ப்ைப ெகாட்BபBத-
ல் ேபான்ற பிரச்சிைனகள் கண்டறியப்பட்டன. இந்த ப3தியில் நைடெபற்ற கள விசாரைண-
யில் ேசகரிக்கப்பட்ட தரவுகைள ப3ப்பாய்வு ெசய்த ேபா/, ெபந்தர ஆற்றின் ெமாத்த இட ஒ/-
க்கீட்Dன் அதாவ/ 15.77 ெஹக்ேடர் பரப்பளவில் 6.78 ெஹக்ேடர் பரப்பளவும், 199.14 அளவிலான 
கடேலார ெமாத்த இட ஒ/க்கீட்Dல் 73.03 ெஹக்ேடர் இட ஒ/க்கீB ப3திகLம் அங்கீகாரமற்ற  
கட்Bமானங்கLக்3 உட்பBத்தப்பட்Bள்ள/ ெதரியவந்த/.  
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-

ெபந்தர நதி ஒ/க்கீட்Dல் 
இடம்ெப9ம் அங்கீகாரமற்ற  
கட்Bமானங்கள் ெதாடர்பான 
நிைலப்பாட்ைட உ# இலக்கம் 
3.7 காட்Bகிற/. இந்த  
அங்கீகாரமற்ற கட்Bமானங்கள்  
காரணமாக Nற்9 Yழல் 
உணர்திறன் நிைறந்த ப3திக-
ளில் ஏற்பBம் பாதகமான தாக்க-
த்ைதக் கட்Bப்பBத்/வதன் 
Mலம் அப்ப3தியில் சமநிைல 
அபிவி#த்திைய  
ஏற்பBத்/ம் ேநாக்கிேல ஒ# 
அபிவி#த்தித் திட்டம் @ன்ென-
Bக்கப்பBகின்ற/

கடேலாரப் ப3தி ெநBகி>ம் காணப்பBம் மன்ீபிD /ைறயும் இந்த ப3தியில் ஒ# @க்கியமான 
ெபா#ளாதாரம் சார் நடவDக்ைகயாக மாறியுள்ள/. இந்த ப3தியில் இ#ந்/ ஆண்Bக்3 Nமார் 
32 ெமற்றிக் ெதான் என்ற அளவிலான மன்ீ உற்பத்தி, ேதசிய மன்ீ உற்பத்தியில் ேசர்க்கப்பBகிற/ 
(வள அறிக்ைக 2014) என்ப/ 3றிப்பிடத்தக்க/.

ேப#வைள மன்ீபிDத் /ைற@கத்திற்3 வ#ம் மன்ீபிDக் பட3கைள நி9த்/வதற்3 ேபா/மான 
இட வசதி இல்லாைம மற்9ம் மன்ீ உற்பத்திைய விற்பைன ெசய்வதில் உள்ள இடர்பாB மற்9ம் 
இைணக்கப்பட்ட கால்வாயின் (ெபர்வா கால்வாய்) Mலம் 3ப்ைபகள் அகற்9வ/ மற்9ம் 
ெபர்வா கால்வாய் மற்9ம்  மன்ீபிD /ைற@கத்திற்3 அ#காைமயில்  3ப்ைபகைள ெகாட்Bவ-
/ ேபான்ற காரணங்களால் கடற்ெறாழில் ெசயற்பாBகைள உரிய @ைறயில் @ன்ெனBப்பதில் 
/ைறவாரி பிரதான பிரச்சிைனயாக இனங்காணப்பட்ட/. ெபர்வா கால்வாய் வழியாக 3-
ப்ைபகள் அகற்றப்பBவதன் காரணத்தால் நீர் நிைலகளில் ஏற்பBம் மாசைடவைத உ# 3.8 கா-
ட்Bகிற/.
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"தங்க ைமல் (Golden Mile)" என Nற்9லாப் பிரயாணிகளால் 3றிக்கப்பBகின்ற திட்டமிடல் ப3தி-
யின் ெதற்3 எல்ைலைய ஒட்Dய ெமாரகால்ல கடற்கைர ப3தி மிகவும் கவர்ச்சிகரமான Nற்9-
லாத்தலமாக மாறியுள்ள/. இந்த கடேலாரப் ப3தியின் அழ3 காரணமாக Nற்9லாப் பயணிக-
ளின் வ#ைக அதிகரித்/ள்ள/.

தங்3ம் விBதிகள் மற்9ம் ெமாரகால்ல Nற்9லா சார் வலயத்தின் தற்ேபாைதய நிைலைய உ# 
இலக்கம் 3.9 மற்9ம் 3.10 காட்Bகின்றன. ெமாரகால்ல கைரேயார பிரேதசத்ைத சர்வேதச மட்ட-
த்தில் நிைலத்தி#க்3ம் அDப்பைடயில் அபிவி#த்தி ெசய்யும் ேநாக்3டன் அரசாங்கம் மற்9ம் 
அரச சார்பற்ற நபர்கைள ெகாண்ட 3Rெவான்9 அைமக்கப்பட்Bள்ள/.
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இ/ சர்வேதச கடற்கைரேயாரமாக அபிவி#த்தியைடயும் ெபா#ட்B ெமாரகால்ல கடற்கைரப் 
ப3தியில் கிைடக்3ம் சாத்தியV9கள்

I. இந்த கடேலாரப் ப3தி உள்Pர் மற்9ம் ெவளிநாட்B Nற்9லாப்  
பயணிகைள அதிக அளவில் ஈர்க்3ம். ேம>ம், பார்ெபய்ன் தீவக ப3தி மற்9ம் 
அதன் Nற்9ப்புறம் உள்Pர்வாசிகளால் ெபரி/ம் பயன்பBத்தப்பBகின்றன.

II. ெவளிநாட்B Nற்9லாப் பயணிகள் ெப#ம்பா>ம் இந்த கடற்கைரப் ப3திைய 
3ளிப்பதற்3ம், நீர் விைளயாட்B சார் ெசயல்பாBகLக்3ம் 
பயன்பBத்/கின்றனர். அேத ேநரத்தில் உள்Pர்வாசிகள் ெப#ம்பா>ம் வார 
இ9தி நாட்கைள ஓய்வு ேநரங்கLக்3 ெசலவிட பயன்பBத்/கின்றனர். இந்த 
நடமாBம் பட3ச் ேசைவயான/, உள்Pர் மற்9ம் ெவளிநாட்டவர்கள் 
ச/ப்புநில வனப்ப3திைய பார்ைவயிட ெசயல்பBகிற/ (ெமாரகால்ல கடேலார 
வலயம் மற்9ம் ெமாரகால்ல கடேலார @காைமத்/வ 3R)

III. கடேலாரப் ப3தியில் 12 சிறிய அளவிலான தங்3ம் விBதிகள் மற்9ம் 9 ெபரிய 
விBதிகள் ெசயல்பாட்Dல் இ#த்தல்

IV. சினமன் விரி3டா (Cinnamon Bay) விBதிக்3 அ#கில் Mன்9 பட3த் தளங்கள் 
அைமந்/ள்ளன.

V. பல்கைலக்கழகங்கள், பல அரN மற்9ம் பிற நி9வனங்கள் பார்ெபய்ன்  
தீவக ப3தி பற்றிய ஆய்வுப் பணியில் ஈBபட்Bள்ளன.

VI. ெமாரகால்ல கடற்கைரப் ப3தியில் கடற்கைர வில்லா (Beach Villa )  
விBதிக்3 அ#கில் பயணிகளின் உயிர் பா/காப்பு ேகாபுரம் (Life protection 
tower) அைமந்/ள்ள/.

VII. Nற்9லாப் பயணிகLக்3 உள்கட்டைமப்பு வசதிகள் ஏற்பBத்/தல்.
VIII. உயிர் அறிவியல் சார்   பார்ெபய்ன் தீவக ப3தி இ#த்தல்.

நீல ெகாD (Blue flag)  சர்வேதச சான்றிதழ் வி#/ ெவன்ற ெமாரகால்ல கடற்கைர ப3திைய அபி-
வி#த்தி ெசய்வதற்கான காரணங்கள்.

I. சர்வேதச அளவில் வசதிகைள வழங்3வதன் Mலம் ெமாரகால்ல கடற்கைரேயார 
ப3திைய மாற்றியைமத்தல்

II. கடற்கைர பயன்பாBகளால் ஏற்பBம் ேமாதல்கைளக் கட்Bப்பBத்/தல்
III. Nற்9 Yழ>க்3 உகந்த பார்ெபய்ன் தீவக ப3தி ப3திைய பா/காத்தல்  மற்9ம் 

பராமரிப்பு ெசய்தல்
IV. ெமாரகால்ல கடற்கைரப் ப3தியில் எதிர்கால அபிவி#த்திப் பணிகளில் 

ஒ#மித்த க#த்/க்3 வ#வதற்கான @ன்ெமாழிவுகைள  உ#வாக்3தல்
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உ# இலக்கம் 3.1 ல் காட்டப்பட்Bள்ளவா9, பல்ேவ9 நி9வனங்கள் ெசயல்பBத்த @ன்ெமாழிந்த 
நிைலயில் காணப்பBகின்ற அைனத்/ திட்டங்கைளயும் ஒ#ங்கிைணத்/ ேப#வைள அபிவி-
#த்தித் திட்டத்ைத தயாரித்ததன் Mலம், இந்தப் ப3திக்கான  ெதாைலேநாக்3 திட்டமாக அைத 
அைமக்க @Dயும். இந்த ேநாக்கத்ைத அைடவதற்3, பல்ேவ9 திட்டங்களில் கவனம் ெச>த்த 
ேவண்Bம் என, எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

Nற்9லாத் ெதாழில், விவசாயம் சார் ெசயற்பாBகள், மன்ீபிDத் ெதாழில், இரத்தினக்கல் வர்த்தக-
ம் ஆகியைவ ேப#வைள ெபா#ளாதாரத்தில் @க்கிய /ைறகளாகக் க#த-ப்பBகின்றன. இந்த 
/ைறகளில் ேவைலவாய்ப்ைபக் க#த்தில் ெகாள்Lம்ேபா/, ேமற்கண்ட ெதாழில்கLக்3 
ேசைவகைள வழங்3வ/, VBதல் ெதாழில்கைள மதிப்பிBவ/, உற்பத்தி மற்9ம் விற்பைன 
ேபான்றவற்றில் மக்கள் ஈBபட்Bள்ளனர். அLத்கைம, பாயகல, மற்9ம் ஹலகண்டவில ஆகிய 
பிரேதசங்களில் இயங்3ம் ஞாயிற்9க்கிழைம சந்ைதகLம் இந்த ப3தியின் ெபா#ளாதார-
த்தில் 3றிப்பிடத்தக்க இடத்ைதப் பிDத்/ வ#கின்றன, அதற்காக ெவளி ப3திகைளச் ேசர்ந்த-
வர்கLம் இங்3 வ#கின்றனர்.

 
இந்த ப3தியில் அைமந்/ள்ள ஒ# கண்கவர் கவர்ச்சிகரமான கடற்கைர ப3தி, ஆற்9 வDநில-
த்தில் அைமந்/ காணப்பBம் தன்ைம, Nற்9 Yழல் மற்9ம் கலாச்சார @க்கியத்/வம் வாய்ந்த 
சி9 ேதாட்டம், கந்ேத விகாைர, புனித வின்ெசன்ட் ேதவாலயத்திற்3 அ#கில் அைமந்/ள்ள 
மிகவும் வரலாற்9ச் சிறப்புமிக்க கல்வாரி ேபான்ற தலங்கள் ெவளிநாட்B மற்9ம் உள்Pர் N-
ற்9லாப் பயணிகLக்3 இைடயில்  அதிக ஈர்ப்ைப உ#வாக்கியுள்ளன.

@தன்@தலில் திட்டமிடப்பட்ட விB@ைற விBதி என்9 Vறப்பBம் ெபந்தர Nற்9லா மாளிைக, 
ேப#வைள பிரேதச சைப ப3தியின் ெதற்3ப் ப3தியில் அைமந்/ள்ள/. ெமாரகால்ல ப3தி-
யில் தற்ேபா/ நைடெபற்9 வ#ம் சில Nற்9லாச் ெசயல்கைள உ# இலக்கம் 3.11 காட்Bகிற/.
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ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் பரவி வ#ம் Nற்9லா /ைறயின் Mலம் ேதசிய ெபா#ளாதா-
ரத்திற்3 ஆண்Bக்3 `. 4000 மில்லியன் நிதி வழங்கப்பட்Bள்ள/. Nமார் 300,000 Nற்9லா பய-
ணிகள் வ#ைக பதிவு ெசய்யப்பட்Bள்ள/. (இலங்ைக Nற்9லா  அபிவி#த்தி அதிகாரசைப  -  
2015) ேம>ம், Nற்9லா சார் அபிவி#த்தித் திட்டங்கள் Mலம் ெதாழில்/ைறயில் அபிவி#த்தி 
ஏற்பBம் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

எBத்/க்காட்டாக, ேத/வ, ெபந்ேதாட்ட Nற்9லா சார் அபிவி#த்தித் திட்டங்கைள 3றிப்- 
பிடலாம். ேம>ம், ேப#வைள ப3திைய @க்கியமான ஒ# Nற்9லா இலக்3 புள்ளியாக 
இலங்ைக Nற்9லா  அபிவி#த்தி அதிகாரசைப அறிவித்/ள்ள/. உ# இலக்கம் 3.12 மற்9ம்  3.13 
ஆகியன ேப#வைள ப3தி @ன்ெமாழிந்த Nற்9லாத் தலத்/டன் ேசர்க்கப்பட்Bள்ள/ என்பைத 
காட்Bகின்றன
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இயற்ைகயான கடற்கைரயின் அைமப்பான/, அப்ப3தியில் அதிக ஈர்ப்ைப ெகாண்B வ#கி-
ன்ற @க்கிய அம்சமாக காணப்பBகின்ற/. 3றிப்பாக, ெமாரகால்ல மற்9ம் பாயகல இைடயி-
லான கடற்கைரப் ப3தி உள்Pர் மற்9ம் ெவளிநாட்B Nற்9லாப் பயணிகைள ஈர்ப்பதில் 
மிகவும் ெசல்வாக்3 ெச>த்/கின்ற/ 

அேத சமயம், கண்]க்கினிய நிலப்பரப்பில் அைமந்/ள்ள ெபாட்Bவில, ெவராகலகந்த, 
கபுெகாட அந்தியகந்த ேதவலாயம், Nற்9 Yழல் உணர்திறன் வாய்ந்த ெமாரகால்ல கேடாலன-
/வ, கLவாேமாதரவில் உள்ள வரலாற்9 சிறப்பு மிக்க கந்ேத விகாைர, கிராமத்தின் மத்தியில் 
அைமந்/ள்ள ச/ப்பு நிலக் காBகள், கLவாேமாதர ப3தியில் அைமந்/ள்ள சி9 ேதாட்டம்  
என்பன மிகவும் கவர்ச்சிகரமான கண்]க்கினிய ப3திகளாக காணப்பBகின்றன.
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இந்த ப3தியின் @க்கிய ெதாழிலாக மன்ீ உற்பத்தி விளங்3கிற/. ேப#வைள இயற்ைக /-
ைற@கப் ப3தியில் உள்ள மன்ீ உற்பத்தி அதிக @க்கியத்/வம் வாய்ந்த ெதாழிலாக உள்ள/. 
ேப#வைள /ைற@கத்திற்3 ெசாந்தமான நிலப்பரப்பு 3.97 ெஹக்ேடர் ஆ3ம். இ/ திட்டமிடல் 
ப3தியில் ெமாத்த நிலப்பரப்பில் 0.87% என்கின்ற  அளவிேலேய காணப்பBகின்ற/. இந்த ப3-
தியில் இ#ந்/ தினசரி மன்ீ உற்பத்தி 45,000 ெமட்ரிக் டன்னாக உள்ள/ (வள அறிக்ைக  - 2015) 
மற்9ம் பிராந்திய ரதீியாக இ/ 20% மற்9ம் ேதசிய அளவில் 8% என்கின்ற  அDப்பைடயில் 
ெபா#ளாதரத்தில் பங்களிப்பு ெசய்கின்ற/. (கடற்ெறாழில் மற்9ம் நீரியல் வளங்கள் அைமச்N), 
அட்டவைண 3.2 ேப#வைள /ைற@கம் ெதாடர்பான தரவுகைள காண்பிக்கிற/.

10

03

மன்ீபிDத்தல், மன்ீபிD வர்த்தகம், உலர்ந்த மன்ீகைள தயாரித்தல், ஜாDகளில் அைடக்கப்பட்ட  
மன்ீ உற்பத்தி ஆகியைவ மன்ீபிD /ைறயுடன் ெதாடர்புைடய சில பாரம்பரிய நடவDக்ைகக-
ேள ஆ3ம். இந்த ப3தியில் அைமந்/ள்ள விBதிகளில் இ#ந்/, இந்த ப3தியில் மன்ீ உற்பத்தி-
க்3 அதிக கிராக்கி உள்ள/. அட்டவைண 3.3 இல் காட்டப்பட்Bள்ளபD, @R ப3தியின் வசதி-
க்காக இந்த ப3தி 5 வலயங்களாக பிரிக்கப்பட்Bள்ள/. 

2260

1610
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ேப#வைள நகர சைப ப3தியில் உள்ள ேப#வைள மன்ீபிDத் /ைற@கத்ைத Nற்றி மன்ீ உற்ப-
த்தி 3விந்தி#ந்தா>ம், பட3கள் ஏவுதல் மற்9ம் பல்ேவ9 ேசைவகைள வழங்3வதில் ஈBபட்B-
ள்ள ஏராளமான மக்கள் ேப#வைள பிரேதச சைப ப3தியில் வசித்/ வ#கின்றனர். 
இேதேவைள, அLத்கைம, மக்ெகான, பயாகல கடற்ெறாழில் வலயங்களில் வாRம் ெப#ந்ெதா-
ைகயான மக்கள் ஒ# (பா`) ெதப்பம் மற்9ம் மன்ீபிD வைல ேபான்றவற்ைற பயன்பBத்தி 
மன்ீபிD ெதாழிலில் ஈBபட்B வ#கின்றனர்.

பல சிறிய அளவிலான மன்ீபிD  ேசைவ ைமயங்கள், அைனத்/ இடங்களி>ம் பரவுகின்றன. 
இவற்றில் அLத்கைம, ேப#வைள, மற்9ம் மக்ெகான ஆகியைவ @க்கிய இடங்களாக 
உள்ளன. பிற்காலத்தில், காலனிய ஆட்சி மற்9ம் புைகயிரத பாைத மற்9ம் வதீி அபிவி#த்தி 
ஆகிய காரணங்களால், இந்த நகரங்கள் வட்டாரப் இைணப்புக்கள் காரணமாக @க்கிய ேசைவ 
ைமயங்களாக வளர்ந்/ள்ளன.

ேப#வைள மன்ீபிDத் /ைற@க@ம் மற்9ம்  அதன் அ#காைமயில் இயற்ைக அம்சங்கLம் 
இ#ப்பதன் காரணத்தால், Nற்9லாப் பயணிகைள ஈர்க்3ம் வைகயில், Nற்9லாத்தலமாக மா-
ற்றப்பBவதற்கான சாத்தியக்V9கைளக் ெகாண்Bள்ள/ எனேவ, மன்ீபிDத் /ைற- 
@கங்கைள Nற்9லா /ைறயாக மாற்9ம் ஒ# நிகழ்வு ஆய்வு ெசய்யப்பட்ட/. பசிபிக் கடற்கைர 
சMகத் திட்டத்தின் பிரகாரம், ேபாலந்/ நாட்Dன் @க்கிய /ைற@கமாக; " ஸ்டான்லி /ைற@க-
ம் " மற்9ம் " வால்ஹவுஸ் /ைற@கம் மற்9ம் புனித காத்தாரன்ஸ் /ைற@கம் மற்9ம் கானடா 
உள்ள பசிபிக் கடற்கைர மன்ீபிD /ைற@கம், ஆகியன Nற்9லா ப3திகளாக மாற்றப்பட்B 
அவர்களின் ெபா#ளாதார அபிவி#த்திக்3 நன்ைம பயக்3ம் வைகயில் பயன்பாட்Dல் 
உள்ளன.

இந்த ப3தியில் Nற்9லாப் பயணிகைள ஈர்க்க @க்கிய காரணங்களாக ெபாR/ேபாக்3 நடவ-
Dக்ைககள் மற்9ம் கடற்கைரப் ப3திைய அண்D இடம்ெப9ம்  மன்ீபிD  நடவDக்ைககள் 
Nற்9லா /ைறயின் அபிவி#த்திக்3 மிகவும் உகந்ததாக காணப்பBகின்ற/. ேமேல விளக்கிய-
பD, Nற்9லா /ைறயின் அபிவி#த்திக்காக மன்ீபிDத் /ைற@கங்கள் எவ்வா9 ஒன்றிைண-
க்கப்பBகின்றன என்பதற்கான சர்வேதச அWபவத்தின் Mலம் Nற்9லா /ைற-யின் பிராந்திய 
ெபா#ளாதாரத்ைத உயர்த்/வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட ெபா#த்தமான திட்டங்கைள ெசய-
ல்பBத்/வதன் Mலம் இந்தப் ப3தியின் அபிவி#த்திக்3 பயன்பBத்தலாம்.
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ேப#வைள ப3தியில் உள்ள சனீக் ேகாட்ைடயில் இரண்டாவ/ ெபரிய இரத்தினக்கல் வியாபார 
சந்ைத இயக்கப்பBகிற/. Nற்9லா பயணிகளில் சிலர், இரத்தினக்கல் ெகாள்வனவு ெசய்வத-
ற்3ம் இரத்தினக்கல் சார் வியாபார நடவDக்ைககளில் ஈBபBவதற்3 மாத்திரேம இலங்ைகயில் 
பல இடங்கLக்3 உள்Pர்வாசிகLம் ெவளிநாட்டவர்கLம் வந்/ ெசல்கின்றனர். மடகாஸ்க-
ர், தாய்லாந்/, Nவிட்சர்லாந்/, சனீா, இந்தியா ஆகிய நாBகளில் இ#ந்/ ெப#ம்பா>ம் வியா-
பாரிகள் வியாபார ேநாக்கத்திற்காக இங்3 வ#கின்றார்கள். 2018 ஆண்B நிலவரப்பD, ேதசிய 
இரத்தினக்கல் மற்9ம் நைக அதிகாரசைபயிலி#ந்/ இரத்தினக்கல் சார் வியாபாரத்தில் ஈBபB-
வதற்காக ெபறப்பட்ட அWமதிகளின் எண்ணிக்ைக 2500 ஆக பதிவாகியுள்ள/. சனீ ேகா-
ட்ைடயில் (China Fort) உள்ள இரத்தினக்கல் வியாபார சந்ைதப் ப3தியின் நிைலைமைய இன்9 
(2018) மற்9ம் 1955 ஆம் ஆண்Dல் இ#ந்த சந்ைதயின் நிைலைமைய உ# இலக்கம் 3.15 காட்Bகி-
ற/.

ேதைவயான உள்கட்டைமப்பு, பா/காப்பு, மற்9ம் நிதி நி9வனங்கள் (வங்கிகள்)  
கிைடக்காததால், இரத்தினக்கல் ெதாழிைல @ைறயாக ேமற்ெகாள்வ/ சிரமமாக  
மாறி-யுள்ள/. இரத்தினக்கல் சார் வியாபாரம் இந்தப் பிரேதசத்தின் ெபா#ளாதாரத்திற்3  
3றிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ைப வழங்கிக் ெகாண்D#க்3ம் நிைலயில், ேமலதிக அபிவி- 
#த்திக்கான Mேலாபாயங்கைள இனங்காண்பதற்காக சரியான அபிவி#த்தித் திட்டம்  
ஒன்9 ேதைவப்பBகின்ற/.

கடற்கைரக்3ப் பின் புறம் உள்ள நிலப் ப3திகளில் பிரதானமாக ெதன்ைன, இறப்பர், மற்9ம் 
ெநல் பயிர்ச்ெசய்ைக ஆகிய விவசாய நடவDக்ைககள் இடம் ெப9கின்றன. 2015 ஆம் ஆண்Dல் 
வ#டாந்திர இரப்பர் உற்பத்தி 8000 ெமட்ரிக் ெதான்னாக பதிவு ெசய்யப்பட்Bள்ள/. அத்ேதாB, 
இந்த ெதாழில் /ைற சார்ந்/ உ#வாக்கப்பBம் ேவைல வாய்ப்பான/ Nமார் 1600 ஆக உள்ள/. 

ேம>ம், ெதன்ைன சா3பD 1275 ெஹக்ேடர் என பதிவாகியுள்ள/. இ/ ெமாத்த நிலப்பரப்பில் 
18.6% ஆ3ம். ஆண்B உற்பத்தி 2,200,000 ெகாட்ைடகள் என பதிவாகியுள்ள/. (ேப#வைள 
பிரேதச ெசயலகம் 2016) இந்த ப3தியின் பாரம்பரிய ெதாழில்களில் ஒன்றாக கள்L தயாரிப்ப-
/ கண்டறியப்பட்Bள்ள/. இ/ அப்ப3தியில் உள்ள பிராந்திய ெபா#ளாதாரத்திற்3 ெப#ம் 
பாதிப்ைப ஏற்பBத்தியுள்ள/. ெதன்ைன சா3பD, கள்L பிரித்ெதBத்தல், வDகட்Bதல், ேசகரி-
த்தல், ேபாக்3வரத்/, வினிகர் தயாரித்தல் ேபான்ற பல்ேவ9 ெதாழில்களில் ஏராளமான மக்கள் 
ஈBபட்B வ#கின்றனர். பயாகல பிரேதசமான/ பண்ைடய காலத்தில் இ#ந்ேத இவ்வாறான ெச-
யற்பாBகLக்காக பிரசித்தி ெபற்றதா3ம். வ#டாந்திர கள்L உற்பத்தி 3,000,000 லிட்டர்கள் 
என பதிவாகியுள்ள/. (இலங்ைக வDசாைலகள் Vட்Bத்தாபனம்)
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கடற்ெறாழில், Nற்9லா, இரத்தினக்கல் சார் வியாபாரம் மற்9ம் விவசாயம் ேபான்றவற்9டன் 
இைணந்தவா9  ேப#வைள பிரேதசத்தில் கிைடக்கக் VDய பாரிய ஆற்றல் வளத்ைத பயன்ப-
Bத்தி, ேப#வைள நகைரயும் அதன் ெபா#ளாதாரத்ைதயும் ஒ# Nயாதீன அைமப்பாக ேம>ம் 
அபிவி#த்தி ெசய்ய எதிர்பார்க்கப்பBகின்ற/.
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இந்த திட்டத்தின் @க்கிய 3றிக்ேகாளான/,இலங்ைகயின் ெதற்3 தைலவாசற் ப3தியில் 
ெபந்தர நதி விளிம்பிலி#ந்/ அைமந்/ள்ள ேப#வைள நகரிைன, ெப#ம் ெபா#-ளாதாரத்/-
டன் தன்னிைறவு ெகாண்ட நகரமாக உயர்த்/வதா3ம். இந்த "பிரம்மாண்ட Zைழவாயில் " 
என்கின்ற  ெதாைலேநாக்3  Vற்றின் ெபா#ள், 2030 ஆண்Dல், மன்ீபிD /ைற , இரத்தினக்கல் 
மற்9ம் விவசாயம் ேபான்ற அைனத்/த் /ைறகளி>ம் அதன் பன்@கத் ேதைவகள் பயன்பB-
த்தப்பட்டதன் Mலம் ேப#வைள நகைர தன்னிைறவு ெகாண்ட ெபா#ளாதார அைமப்பாக 
அபிவி#த்தி ெசய்ய ேவண்Bம். இந்த திட்டமான/, ெவளிப்புற பNைமப் ேபார்ைவயுடன் 
இைணக்கப்பட்Bள்ள உயிரியல் சார் அைமப்ைப பா/காத்தல் மற்9ம் சமநிைல அபிவி#த்தி-
ைய அைடவதற்கான இலக்ைக ேநாக்கி கவனம் ெச>த்/ம்.

இத்தைகய Yழ>க்ேகற்ப வளர்ந்/ வ#ம் ேப#வைள நகரம், ெதன் பிராந்தியத்திற்3 Zைழவ-
தற்கான "பிரம்மாண்ட Zைழவாயில்" என்9 வைரய9க்கப்பBகிற/. ெகாR-ம்பிலி#ந்/ ெதன் 
பிராந்தியத்/க்3 பயணம் ெசய்யும் ஒ#வர், @தலில் பயாகைலயில் உள்ள கடற்கைரப் ப3தி 
மற்9ம் ெமாரகால்ல என்கின்ற  இடத்தில் காணப்பBம் "தங்க ைமல்" என்கின்ற  பிரபலமான கட-
ற்கைரக்3ச் ெசன்றைடயலாம்.

அகலப் பரந்/ காணப்பBம் கடற்கைர காட்சிகள் எனப்பBவ/, ேப#வைள ப3தியின் @R நீ-
ளத்தில் காணப்பBம் அழகியல் காட்சிகளில் ஏற்பBம் பDப்பDயான மாற்றத்தின் அதிகபட்ச 
நிைலைய 3றிக்3ம். தற்ேபாைதய அபிவி#த்தி @ைறைய கட்Bப்பBத்/வதன் Mலம் உள்Pர் 
மற்9ம் ெவளிநாட்B பயணிகைள ஈர்க்3ம் வைகயில் ேப#வைள நகரத்தில் ெபௗதிக Yழைல 
மாற்9வ/ இந்த திட்டத்தின் எதிர்பார்ப்பா3ம்.
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கற்ைகப் ப3தியின் ெதற்3 எல்ைலயில் அைமந்/ள்ள ெமாரகால்ல கடற்கைரப் ப3தியான/, 
உள்Pர்வாசிகள் மற்9ம் ெவளிநாட்B பயணிகள் மத்தியில் அதிக ஈர்ப்பிைன ெபற்9ள்ள/. 
இ/ "தங்க ைமல் (Golden Mile)" என Nற்9லாப் பிரயாணிகளால் 3றிக்கப்பBகின்ற/. இந்த 
Nற்9லா சார் வலயத்தின் தற்ேபாைதய நிைலைய உ# 5.1 காட்Bகிற/.

இந்த Nற்9லா சார் வலயத்தில் தங்க வண்ண கடற்கைர ப3தி (Nமார் 20 கிேலா மட்ீடர் என்கின்ற  
அளவில்) மற்9ம் உயிரியல் @க்கியத்/வம் வாய்ந்த ெபந்தர நதி ஆகியைவ அைமந்/ள்ளன. 
இத்தைகய சிறப்பம்சங்கைளக் ெகாண்B இப் ப3தி அைமந்தி#ப்பதன் காரணமாக வ#டாந்தம் 
Nமார் 53,067 ெவளிநாட்B பயணிகள் மற்9ம் ஏறத்தாழ 50,000 என்கின்ற  அDப்பைடயிலான 
உள்Pர் பயணிகைளயும் இவ் வலயம் ஈர்த்/ வ#கின்ற/

அேத சமயம் ெமாரகால்ல பிரேதசம், ெபாR/ேபாக்3 நடவDக்ைககள் மற்9ம் தங்3மிட வசதி-
கைளக் ெகாண்ட இடமாக இனங்காணப்பBகின்ற/

• Nற்9லாப் பயணிகLக்கான உணவகங்கள்
• நீர் விைளயாட்Bக்கள் (நீர் ஸ்Vட்டர்கள், பட3கள் @தலியன)
• காற்றாைலைய பயன்பBத்தி ேமற்ெகாள்ளப்பBம் விைளயாட்Bக்கள்
• ஆழ்கடல் மன்ீ பிDத்தல்  மற்9ம் தீவக ப3திகைள பார்ைவயிடல்
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இந்த ப3தியில் அைமந்/ள்ள “பத்ேதகேட” இரத்தினக்கல் வியாபார சந்ைதயான/, இலங்ைக-
யின் மிகப் ெபரிய இரத்தினக்கல் வர்த்தக ைமயமாக பிரசித்தி ெபற்றதா3ம். இந்த சந்ைதக்3 
ஒ# மாதத்திற்3 Nமார் 20,000 வர்த்தகர்கள் வந்/ ெசல்கின்றனர். அராபிய மக்களின் வ#ைக-
ையத் ெதாடர்ந்/ இ/ ேதான்றியுள்ள/. அத்ேதாB தற்ேபா/ இ/ ெபரிய அளவிலான வர்த்தக 
ெதாழிலாக மாறியுள்ள/. இரத்தினக்கல் வியாபார சந்ைதயின் ஆரம்பகால நிைலயிலி#ந்/ 
தற்ேபாைதய நிைலக்3 எவ்வா9 அபிவி#த்தி அைடந்-தி#க்கின்ற/  என்ப/ ெதாடர்பான பு-
ள்ளிவிவரங்கைள  உ# 3.14 மற்9ம் உ# 3.15 ஆகியைவ எBத்/க் காட்Bகின்றன.

மடகாஸ்கர், தன்சானியா, இந்தியா மற்9ம் ெமாசாம்பிக் ஆகிய நாBகளால் சனீாக் ேகாட்ைட 
ப3திக்3 இரத்தினக்கற்கள் விற்கப்பBகின்ற/ மற்9ம் பிரான்N, அெமரிக்கா, இங்கிலாந்/ 
மற்9ம் இந்தியா ேபான்ற நாBகளால் பிரபல்யமாக இரத்தினக்கற்கள் வாங்கப்பBகின்ற/ . 
எனேவ, அதில் இயங்3ம் இரத்தினக்கல் வியாபார சந்ைதயான/, கற்ைகப் ப3திைய பன்@க-
த்தன்ைம வாய்ந்த Nற்9லாத் தலமாக மாற்ற ஒ# வாய்ப்பிைன உ#வாக்3ம்.

வரலாற்9 @க்கியத்/வம் வாய்ந்த மற்9ம் ெதால்லியல் ரதீியாக @க்கியமான இடங்கள் கடற்க-
ைர ப3திக்3ம் மற்9ம் கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள நிலப் ப3திக்3ம் அ#கில் அைமந்/ 
உள்ளன. ேம>ம், திட்டமிடல் ப3தியின் நிலப்ப3திகள் தற்ேபா/ Nற்9லா பயணிகLக்3 
கவர்ச்சிகரமான ைமயமாக மாறியுள்ளதன. அLத்கைமயில் அைமயப்ெபற்ற கந்ேத விகாைர, 
ெவெஹரகல ரஜமாஹா விகாைர, மகாேதனிய புராண விகாைர, புனித வின்ெசன்ட் ஆலயம், 
கல்வாரி, புனித ேஜாசப் கத்ேதாலிக்க தி#ச்சைப ஆகியைவ @க்கிய வரலாற்9 @க்கியத்/வம் 
வாய்ந்த இடங்களாக உள்ளன. அத்ேதாB சி9 ேதாட்டப் ப3திைய (Brief Garden) சார்ந்/ இட-
ம்ெப9ம் ெசயற்பாBகள் மற்9ம் பாரம்பரியம் மிக்க கள்L (Toddy) ெதாழிற்சாைல என்பன தி-
ட்டமிடல் ப3தியில் காணப்பBம் கலாசார ரதீியில் @க்கியமான விடயங்களாகக் காணப்பBகி-
ன்றன. இைவ Nற்9லா /ைறயின் எதிர்கால அபிவி#த்திக்3 ேதைவயான சில வலிைமமிக்க 
அம்சங்கள் ஆ3ம். அந்த கவர்ச்சிகரமான தளங்களின் அைமவிடங்கள் ெதாடர்பான விபரங்க-
ள் வைரபடம் 5.1 இல் காட்டப்பட்Bள்ள/.
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ேப#வைள மன்ீபிD /ைற@கமான/ இலங்ைகயின் பிரதான இயற்ைக மன்ீபிD /ைற@க-
மாக பிரசித்தி ெபற்றதா3ம். ேம>ம், இந்த /ைற@கத்திலி#ந்/ மன்ீ உற்பத்தி ெசய்வதால் இப் 
பிராந்தியத்தின் ெபா#ளாதாரத்திற்3ம் ேதசிய ெபா#ளாதாரத்திற்3ம் கணிசமான பங்களி-
ப்ைப நல்3ம். இந்த மன்ீபிDத்  /ைற@கமான/ 3ளிர்பதன அைறகள் ெபா#த்தப்பட்D#த்தல், 
நங்Vரமிடக் VDய வசதிகள் மற்9ம் மன்ீபிDப் பட3 ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதாக உள்ள/. 
இவ்வாறான வசதிகள் உற்பத்திைய அதிகரிக்க ெபரி/ம் பங்களிக்கின்றன.

ேப#வைள கடல்நீேரரியான/, /ைற@கம், பார்பர்ெபய்ன் தீவு மற்9ம் கலங்கைர விளக்3 
ஆகியவற்றிைன அண்மித்ததாக அைமந்/ள்ள/. இந்த மன்ீபிDத் /ைற@கத்தின் கவர்-ச்சி-
ைய அதிகரிக்க இ/ ெப#ம் பங்களித்/ள்ள/.
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வைரபடம் 5.2 இல் காட்Dயுள்ளபD, @ைறயாக இைணக்கப்பட்ட வதீி  வைலயைமப்பு மற்9ம் 6 
புைகயிரத நிைலயங்கLடன் VDய புைகயிரதப் பாைத (பயாகல வடக்3, பயாகல ெதற்3, 
மக்ெகான, ேப#வைள, ெஹட்D@ல்ல மற்9ம் அLத்கைம) ேபான்றைவ இந்த ப3திக்கான 
பலமான சாதகக்V9களாக இனங்காணப்பட @Dயும். வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயினால் 
நிர்வகிக்கப்பBம் வதீிகளின் ெமாத்த நீளம் 14.08 கி.ம.ீ என பதிவாகியுள்ள/. ெகாRம்பு -  காலி 
வதீியின் பிரிவு, ெஹாரண  -  அங்V9வத்ெதாட வதீி மற்9ம் அLத்கைம வதீி ஆகியைவ 
உள்ளடங்3கின்றன. இவற்றில் காலி  - ெகாRம்பு வதீி “A” பிரிவு பிரதான வதீியாக உள்ள/.

மாகாண வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைபக்3 ெசாந்தமான வதீிகளின் ெமாத்த நீளம் Nமார் 50 
கிேலா மட்ீடர் என்கின்ற  அளவில் இந்த வைகப்பாட்Dல் பின்வ#ம் வதீிகள் உள்ளடக்3கி-
ன்றன;

• கங்கனம்ெகாட - கிரந்திDய வதீி
• அLத்கைம - யாடேடாலத்த வதீி
• ேப#வைள - அLத்கம வதீி,
• கLவாேமாதர ெதாடக்கம் கலவில வைரயிலான வதீி,
• மக்ெகான  - @ன்ெஹன வதீி
• பயாகல -  நகஹா/வ வதீி,
• பயாகல ெதாடக்கம் நவத்/Bவ வைரயிலான வதீி
• பயாகல - மDனகந்ேத வதீி
• பயாகல ெதாடக்கம் நவத்/Bவ வைரயிலான வதீி
• பயாகல வடக்3 புைகயிரதபாைத அ]கல் பாைத
• புனித வின்ெசன்ட் வதீி,
• வவு>கல வDகட்டல் Vட்Bதாபன அ]கல் பாைத
• பயாகல - மேலெகாட வதீி 

ேம>ம், உள்Pர் அதிகாரசைபகளான நகர சைபயும் பிரேதச சைபயும் வதீி வைல-யைமப்பி-
ைன பராமரித்/ வ#கின்றன. Nற்9லா, விவசாயம், மன்ீபிD /ைற மற்9ம் இரத்தினக்கல் 
ேபான்ற பல்ேவ9 ெபா#ளாதார அபிவி#த்தி நடவDக்ைககைள ஒன்9டன் ஒன்9 ஒ#ங்கி-
ைணக்3ம் வைகயில் வதீி கட்டைமப்பு வசதிகள் ெசயற்பBவதனால் இ/ அபிவி#த்தி நடவD-
க்ைககLக்3 மிகவும் பயWள்ளதாக காணப்பBகின்ற/.
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பயாகல @தல் மக்ெகான வைர கடற்கைர ப3தி மற்9ம் மக்ெகானவிலி#ந்/ ேப#வைள 
வைரயிலான கடற்கைரப் ப3திகள் ேபான்றவற்றின் இயற்ைக கண் கவர் காட்சிகள் அங்கீகா-
ரமற்ற கட்Bமானங்கள் மற்9ம் பதாைககளின் காட்சிப்பBத்தல் ஆகியவற்ரின் Mலம் தBக்கப்ப-
Bகின்றன. இதன் காரணமாக இப் ப3திக்ெகன்9 காணப்பBம் Nற்9லா சார்ந்த ஈர்ப்புகள் 3-
ைறவைடந்/ள்ளன. அங்கீகாரமற்ற கட்Bமானங்கள் Mலம் Mடப்பட்ட ப3திகள் உ# 3.6 இல் 
விவரமாக காட்டப்பட்Bள்ளன.

அட்டவைண 5.1 இல் காட்Dயுள்ளபD, ேப#வைள நகர சைப ப3தியில் தினசரி ேசகரிக்3ம் 
3ப்ைபக் கழிவுகளின் பிரமாணம் 21.4 ெதான்களாகவும், ேப#வைள பிரேதச சைபப் ப3தியி-
ல் 24 ெதான்கள் என்கின்ற அDப்பைடயில்  ெமாத்தம் ப3திக்3மான கழிவு ேசகரிப்பான/ 45 
ெதான்களாக உள்ள/.

10

ேப#வைள நகர சைபப் ப3தியில் மக்3ம் 3ப்ைப கழிவுகள் மற்9ம் மக்காத 3ப்ைபக் கழிவுக-
ள் ெதாடர்பான வைகப் பிரிப்புக்கள் ெசய்யப்பட்B, மக்3ம் 3ப்ைபக் கழிவுகள், படெகாட 
3ப்ைப அப்புறப்பBத்/ம் இடத்தில் தினசரி உரமாக மாற்றப்பட்B வ#கின்றன. எனிWம், 
ேப#வைள நகர சைப ப3திக்3 என்கின்ற அDப்பைடயில் @ைறயான திண்மக்கழிவுகள் @-
காைமத்/வ ெபாறி@ைற ஒன்9 காணப்படவில்ைல என்ப/ 3றிப்பிடத்தக்க/.

ேப#வைள நகர சைப பிரேதசத்தின் எல்ைலக்3 அ#கில் உள்ள ெப#வா கால்வாய்  
மற்9ம் ெவத்தியம்ராஜபுர கால்வாய் ப3திகளில் இவ்வாறான 3ப்ைபக் கழிவுகைளக் அப்புற-
ப்பBத்தல் நடவDக்ைககள் மிகவும் அதிகமாக நடந்/ வ#கிற/ என்பைத அவதா-னிக்கக் VD-
யதாக இ#க்கின்ற/. இ/ ெதாடர்பான விவரங்கைள உ# 5.3 இல் காண @Dயும்

இந்த கழிவுகள் ேப#வைள மன்ீபிDத் /ைற@கப் ப3தியில் அப்புறப்பBத்/வைத அவதானி-
க்கக் VDயதாக இ#க்கின்ற/ அ/மட்Bம் அல்லாமல், இதன் காரணமாக மைழ ெபய்யும் நாட்க-
ளில் அந்த ப3திகளில் நீர் ேபாக்3 தைடப்பட்B ெவள்ளம் ஏற்பBவதற்கான சாத்தியத் தன்ைம-
யும் காணப்பBகின்ற/. இதனால் Nற்9லாப் பயணிகளின் ஈர்ப்ைப இந்தப் ப3திக்3ள் 
ெசயற்பBத்/வதற்3 இ/ ேபான்ற காரணிகள் தைடயாக மாறியுள்ளன.
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ெவத்தியம்ராஜபுர ஈரநிலப் ப3தியில் அதிக அளவிலான உயிர்ப்பல்வைகைமத் தன்ைம கா-
ணப்படவில்ைல என்றா>ம், இந்த ப3தியில் தாவரத் தைழபரப்ைபக் ெகாண்B காணப்பBகிற-
/. @ைறயான திட்டம் எ/வும் இல்லாமல் இந்த ஈரநிலப் ப3தியில் 3ப்ைபக் கழிவுகைள அப்பு-
றப்பBத்தல் நடவDக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பBகின்றன. இ/ ஒ# @க்கிய Nற்9 Yழல் 
பிரச்சிைனயாக மாறியுள்ள/. ேம>ம், ெவத்தியம்ராஜபுர ப3தி இேலசான மைழ ெபாழிவு 
ஏற்பBம் காலகட்டத்தில் Vட ெவள்ளப் ெப#க்3 ஏற்பBகின்ற/. இத்தைகய Nற்9லா ஈர்ப்புதளம் 
அழிவில் இ#ப்பதன் காரணத்தால் அப்ப3தியில் கBம் சிக்கல் ஏற்பட்Bள்ள/. ெவத்தியம்ராஜ-
புர பிரேதசத்தில் இடம்ெபற்ற அழிவுகள் ெதாடர்பான நிைலைமகைள உ# 5.4 இன் Mலம் எB-
த்/க்காட்டப்பBகின்ற/.
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இந்தப் பிரேதசம் @Rவ/க்3மான வதீி வைலயைமப்பு ஒன்9 காணப்பட்டா>ம், காலி வதீியி-
லி#ந்/ கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள  நிலப்ப3திகLக்3 இட்Bச் ெசல்>ம் வதீி அைமப்பு 
மிகவும் 39கியதாகவும், அந்த பிரேதசத்திற்3ள் Zைழவதற்3 மிகவும் சிரமமானதாகவும் 
உள்ள/. கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள நிலப் ப3திக்3 ெசல்>ம் வதீி வைலயைமப்பின் 
அகலம் ெதாடர்பான விபரங்கள் அட்டவைண 5.2 இல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.
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இலங்ைக Nற்9லா அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தரவுப் 
ப3ப்-பாய்வின் அDப்பைடயில், ஹிக்கBவ, உணவட்Bன, காலி @கத்திடல், பின்னவல, நீ-
ர்ெகா-Rம்பு மற்9ம் ேப#வைள ஆகிய பிரேதசங்கள் Nற்9லா சார் அபிவி#த்திக்3 உகந்த  
ப3திகளாக இனங்காணப்பட்Bள்ளன. இலங்ைக Nற்9லா  அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயான-
/, சர்வேதச Nற்9லா நிைலயங்கைள அறி@கப்பBத்தல் மற்9ம் இந்தப் ப3திகைள Nற்9-
லாத் தலங்களாக மாற்9தல் என்பவற்றிற்கான ஏற்பாட்B நடவDக்ைககைள ேமற்ெகாண்B  
வ#கின்ற/. இ/ ேப#வைள பிரேதசத்ைத Nற்9லாத் தலமாக ேமம்பBத்/வதற்3 ஒ#  
அரிய வாய்ப்பாக அைமயும்.

ஆகேவ, Nற்9லா  அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயான/, ேப#வைளப் ப3திைய @ன்ெமாழிந்த 
நிைலயில் காணப்பBகின்ற Nற்9லாத் தலமாக அைடயாளம் கண்Bள்ள/. இ/ ெதாடர்பான 
ேமலதிக விபரணங்கள் உ# 3.12 மற்9ம் உ# 3.13 இல் காணலாம்

ெகாRம்பிலி#ந்/ ெதற்3 ேநாக்கியதாக Nமார் 62 கிேலா மட்ீடர் என்கின்ற  அளவிலான 
ெதாைலவில் ெபந்ேதாட்ைட கடற்கைரப் ப3தியான/ அைமயப் ெபற்9ள்ள/. அத்ேதாB இ/ 
Nற்9லாப் ப3தியாக திட்டமிடப்பட்ட ஒ# பிரேதசமாகக் காணப்பBகின்ற/. ெபந்ேதாட்ைட 
நகரான/ பல Nற்9லா விBதிகLடன் VDயவா9 அைமந்தெதா# பரந்/ விரிந்த காட்சிக் கட-
ற்கைரைய ெகாண்Bள்ள/. ேப#வைள மற்9ம் ெபந்ேதாட்ைட ஆகிய ப3திகள் ெபந்தர நதியி-
னால் இைணக்கப் ெபற்9ள்ள காரணத்தினால், ெபந்தரவிற்3 வ#ைக த#ம் Nற்9லாப் பயணி-
கள் ெப#ம்பா>ம் அ#கில் உள்ள ெமாரகால்ல ப3திைய ேநாக்கியும் ஈர்க்கப்பBகின்றனர்.

ெதற்3 கBகதிப்பாைதக்கான அ]கல் பாைதகள் வதீிகள் பின்வ#மா9 அைமகின்றன

• B 157 ெஹாரண அங்3#வத்ெதாட்ட - மத்/கைம வதீி
• பயாகல - மேலகம - ேதாடன்ெகாட வதீி

• பயாகல - நாகஹ/வ வதீி



79

கLத்/ைற மாவட்டத்தின் ெதற்3 எல்ைலயில் அைமந்/ள்ள ெமாரகால்ல கடற்கைர 
ப3திைய உள்Pர் மற்9ம் ெவளிநாட்B பயணிகLக்காக ஈர்க்கப்பBகிற/. Nற்9 Yழல்,  
சMக மற்9ம் கலாச்சார ேபான்ற 29 அளவு#க்கைள க#த்தில் ெகாண்B Nற்9 Yழல் கல்வி-
க்கான  அறக்கட்டைள (FEE) என்கின்ற ைழக்கப்பBம் சர்வேதச Nற்9 Yழல் அைமப்பு, ெமாரகா-
ல்ல Nற்9லா சார் வலயத்திற்3 சர்வேதச "நீல ெகாD" சான்றிதைழ வழங்க ெதரிவுெசய்/ள்ள/. 
அத்தைகய சர்வேதச அங்கீகாரத்ைத ெப9தல் என்ப/ இப்பிராந்தியத்தின் அபிவி#த்திக்3 ஒ# 
சிறந்த வாய்ப்பாக இ#க்3ம்.

2025 ஆம் ஆண்டளவில் கடல் மட்ட அதிகரிப்பு காரணமாக ஏற்பBம் அச்N9த்தல்கLக்3 
உள்ளா3ம் ப3திகள் என்9 அதிகாரிகளால் உ9திெசய்யப்பட்ட நிலவரம் மற்9ம் பாதிப்பிற்3-
ள்ளா3ம் நிைல என்பன @ைறேய வைரபடம் 3.3 மற்9ம் வைரபடம் 3.4 இல் காட்டப்பட்Bள்ள/. 
இதன் பிரகாரம், பயாகல வடக்கிலி#ந்/ மக்ெகான வைர Nனாமிக்3 வாய்ப்புள்ள ப3தியாக 
இனங்காணப்பட்Bள்ள/ . ேம>ம், மைழ ெவள்ள அச்N9த்தல் உள்ள ப3தியாக, தர்கா நகரம் 
கண்டறியப்பட்Bள்ள/. இந்த அழிவுகரமான அச்N9த்தல்கள் அபிவி#த்தி இலக்3கைள 
அைடவதில் பாதகமான விைளவுகைள ஏற்பBத்தலாம்.

3ட பயாகல வடக்3, 3ட பயாகல ெதற்3, மஹா பயாகல, மக்ெகான ேமற்3, ெமாரகால்ல ேமற்3, 
@ல்லபிட்Dய, 3டமகல்கந்த மற்9ம் மரக்கலவத்ைத ஆகிய பிரேதசங்கள் கடல் அரிப்பினால் 

பாதிக்கப்பBம் பிரேதசமாக இனங்காணப்பட்Bள்ள/.



80

ெபந்தர நதி, கLவாேமாதர கால்வாய் மற்9ம் இைணக்கப்பட்ட சிறிய கால்வாய்த் திட்டம் 
ஆகியைவ கற்ைகப் ப3தியின் 39க்ேக பாய்ந்/ வ#கின்றன. ேம>ம், @ைறயற்ற அDப்ப-
ைடயிலான கட்டடங்களின் நிர்மாணம் மற்9ம் தாழ்வான ப3திகளில் உள்ள நிலங்கைள நிர-
ப்புதல் ேபான்ற காரணங்களால், இயற்ைக நீர் ேபாக்கிற்3 இைட_9 ஏற்பBகின்ற/. இயற்ைக 
நீர் வரத்/ தடங்க>க்3 உள்ளாகின்ற/. இதன் காரணமாக, அப்ப3தியில் பல இடங்கள் 
இேலசான மைழ ெபாழிந்தால் Vட, ெவள்ளப்ெப#க்கிற்3 உள்ளாகி விBகின்றன.

புவியியல் ரதீியாக, இந்த ப3தி ஓரளவு தட்ைடயான நிலப்பரப்ைபக் ெகாண்Bள்ள/. ஆனால் 
கடல் மட்டத்திலி#ந்/ 1 கிம ீெதாைலவிற்3ள் கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள நிலப் ப3தி, கடல் 
மட்டத்திலி#ந்/ 100 அD @தல் 150 அD வைர உள்ள சில மைலப்ப3திகள், ெவெஹரகல, 3ட-
மாகல்கந்த, மரக்கலவத்ைத, @னசிங்கெகாட ேபான்ற பிரேதசங்கள் சி9 அளவிலான நிலச் சரி-
வினால் பாதிக்கப்பBம் பிரேதசங்களாக இனங்காணப்பட்Bள்ளன இந்த இயற்ைக ேபரழிவுச்  
Yழ்நிைலகள் எதிர்கால அபிவி#த்திகLக்3 தைடயாக அைமயலாம். இப் ப3தியில் ேபரழிவு 
நிைலைமகைள வைரபடம் 5.3  காட்Bகிற/
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3றிப்பாக காலி வதீியின் இ#புறங்களி>ம் திட்டமிடல் ப3தியில் கைரேயார பிரேதச-ங்கL-
க்3 அபிவி#த்தி அRத்தம் சற்9 அதிகமாக உள்ள/.  இந்த அபிவி#த்திைய அந்தப் ப3திக்3ள் 
பரப்புவதற்3 வதீி வைலயைமப்பு ஒன்9 கடற்கைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள நிலப் ப3-
திக்3ள் இ#ப்ப/ ஒ# வ>வான காரணமா3ம்.

வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் (பிரதான வதீிகள் வைரபடத்தில் காட்டப்பட்Bள்ளவா9) 
கீRள்ள வதீிகள் இந்த ப3தியின் உட்புறத்தில் காணப்படாவிட்டா>ம், கடேலாரப் ப3தி மற்9ம் 
நிலப்பரப்ைப ஒ#ங்கிைணக்3ம் பல மாகாணச் வதீிகள் கடேலாரப் ப3தியிலி#ந்/ கடற்க-
ைரக்3 பின்புறம் உள்ள நிலப்பரப்ைப வைர கிைடக்கின்றன. இந்த வதீி வைலயைமப்ைப 
அDப்பைடயாகக் ெகாண்B இந்தப் ப3திைய அபிவி#த்தி ெசய்தல் அத்ேதாB மற்ற பிராந்திய 
வதீி அைமப்புகLம் அதWடன் இைணக்கப்பBம் சாத்தியம் உள்ள/. இதன் காரணமாக, புதிய 
வதீிகைள அைமப்பதற்3ப் பதிலாக, இந்த அபிவி#த்திைய கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள 
நிலப் ப3தி ப3திக்3 மாற்றி, தற்ேபா/ள்ள வதீி வைலயைமப்புக்கைள புனரைமப்பு ெசய்/ 
அகலப்பBத்த @Dயும்.
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இந்த ேப#வைள நகரம், திட்டமிடல் ப3தியின் @க்கிய ேசைவ வழங்3ம் ைமயமா3ம். இ#-
ப்பிWம், தற்ேபா/ ேபாட்D தன்ைம மிக்க சில  புறநகர் ைமயங்கள் வளர்ந்/ வ#கின்றன. 
ேம>ம், இந்த அபிவி#த்திைய மற்ற ப3திகLக்3ம் பகிர்ந்தளிக்க வ>வான காரணியாக வி-
ளங்3கிற/. எBத்/க்காட்டாக, அLத்கைம மற்9ம் தர்கா நகரம் ேவகமாக வளர்ந்/ வ#கிற/, 
இ/ Nற்9ப்புற 3Dயி#ப்புப் ப3திகLக்3 ேதைவயான அைனத்/ வசதிகைளயும் அளித்/ 
வ#கின்றன.

வைரபடம் 5.5 ல் காட்டப்பட்Bள்ளவா9, எதிர்கால அபிவி#த்திைய ேப#வைள நகரப் ப3தி-
யிலி#ந்/ கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள  நிலப்ப3திகைள ேநாக்கி பகிர்ந்தளிக்கலாம். 
ேப#வைள நகரங்கLக்3ம், இதர /ைண நகர ைமயங்களி>ம் ஒ# பரந்த பிDப்புப் ப3தி 
உள்ள/. எனேவ, இத்தைகய /ைண நகர ைமயங்களின் அபிவி#த்தி காரணமாக கடேலாரப் 
ப3தியில் நிலவும் அபிவி#த்தி அRத்தத்ைத 3ைறக்கலாம்.

திட்டமிடல் பிரேதசத்தில் அனர்த்த நிைலைமகைள வைரபடமாக்3ம்ேபா/, கைரேயார வலய-
த்ைதவிட கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள நிலப் ப3தி ப3தியில் அனர்த்தங்கள் 3ைறந்தளவு 
மட்டத்தில் உள்ளன. சில சிறிய ெவள்ளப் ெப#க்3 அல்ல/ நில சரிைவத் தவிர, கடல் அரிப்பு, 
Nனாமி மற்9ம் புயல் ேபான்ற ெபரிய ேபரழிவுகள் எ/வும் ஏற்படவில்ைல. எனேவ, இந்த அபி-
வி#த்திைய கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள நிலப் ப3தி ப3திகLக்3 ெகாண்B ெசல்>ம் 
உகந்த Yழைல உ#வாக்கியுள்ள/.

ஏற்கனேவ, கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள நிலப் ப3தி ப3தியில், 1046.4 ெஹக்ேடர் பரப்பில், 
பரந்த அளவில் அபிவி#த்தி ெசய்யப்படாத பரந்/ விரிந்த நிலப்பரப்பில் உள்ளன. (ெமாத்த 
அளவில் 26%) இத்தைகய நிலங்களில் ெப#ம்பாலானைவ ரப்பர் மற்9ம் புதர் மண்Dப் காண-
ப்பBகின்றன. 3ைறந்த @தலட்ீDல், அதிகபட்ச நன்ைமகைளப் ெபற, எதிர்கால அபிவி#த்தி 
அRத்தத்ைத கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள நிலப் ப3தி ப3திகளில் பரப்புவதற்3, 3ைறவான 
நில மதிப்பு அWVலமாக இ#க்3ம். கைரேயார ப3திகேளாB ஒப்பிBம்ேபா/ கடற்கைரக்3 
பின் புறம் உள்ள நிலப் ப3தி ப3திகளில் 3ைறந்த நில மதிப்பு காணப்பBகின்ற/.

அத்/டன் ேப#வைள, அLத்கைம மற்9ம் தர்கா நகரம் ேபான்ற @க்கிய ேபான்ற @க்கிய நக-
ரங்கLக்3 VBதலாக, ஹல்கந்தவில, ெபா/வில, அம்பேபபிட்Dய, படெகாட, கலவில, படன-
ெகாட, ஹிரிகல்ெகாெடல்ல மற்9ம் @ன்ெஹன ேபான்ற பல சிறிய நகர வைல-யைமப்பிைன 
இனங்காண @Dயும். இந்த வளர்ந்/ வ#ம் ேசைவ ைமயங்களின் வைலயைமப்பு சில அபிவி-
#த்திப் ேபாக்ைக உட்புறப் ப3திக்3 திைசதி#ப்புகிற/. ஒவ்ெவா# வதீி சந்திப்புகளி>ம் வழ-
ங்கப்பBம் ேசைவகைள அட்டவைண 5.3 இல் காட்Bகிற/.
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அபிவி#த்தி ெபறாத வதீி அைமப்பு அDப்பைட கட்டைமப்பு வசதிகளின்றி இ#ந்ததால், கட-
ேலாரப் ப3திகளில் இ#ந்/, நிலப்பரப் ப3திகLக்3ச் ெசல்>ம் அபிவி#த்திப் ேபாக்ைக அ/ 
கட்Bப்பBத்/வதாக அைமயும்.

வைரபடம் 3.2 இல் காட்டப்பட்Bள்ளபD இந்த Nற்9 Yழல் உணர்திறன் மண்டலத்தின் இ#ப்பு 
உள்ளக ப3திக்3 அபிவி#த்தி அRத்தத்ைத பரப்புவதற்கான @க்கிய தைடயாக உள்ள/. 
Nற்9 Yழல் சமநிைலைய நிைலநி9த்/வதற்3 @க்கிய பங்களிப்ைப வழங்3ம் ெநல் வயல்க-
ள் மற்9ம் தாழ்வான நிலங்கள் இதில் உள்ளடங்3கின்றன. இவ்வாறான காணிகளில் ெப#-
ம்பாலானைவ கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள நிலப்ப3திகள் அைமந்/ள்ள பிரேதசங்களாக 
அைமந்/ள்ளன.

இந்த உட்ப3திகளில் எதிர்காலத்தில் ஏேதWம் அபிவி#த்தி ஏற்பBமானால், அ/ இந்த உணர்தி-
றன் மிக்க ப3திகLக்3 தீங்3 விைளவிக்கக் VDய/. இதனால் Nற்9 Yழலியல் அைமப்பு பா-
திக்கப்படலாம். அந்த ப3திகைள பா/காப்பதன் Mலம், இந்த அபிவி#த்தி அRத்தத்ைத உட்புற 
ப3திகLக்3ள் ெகாண்B வ#வதில், அ/ ஒ# தைடயாக மாறியுள்ள/.

-
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ேப#வைள நகரம் மற்9ம் இைணக்கப்பட்ட நகர சைப ப3தி திட்டமிடல் ப3தியில் பிரதான 
ேசைவ வழங்3ம் அைமப்புகளாக உள்ளன. ேம>ம், 2002 ஆம் ஆண்Dல் தயாரிக்கப்பட்ட ேமல் 
மாகாண ெபௗதீக கட்டைமப்புத் திட்டத்தின் பD, அLத்கைம மற்9ம் தர்கா நகரம் என்பன எதி-
ர்காலத்தில் புறநகர் ைமயங்களாக இனங்காணப்பட்Bள்ளன. இ/, கடேலாரப் ப3தி-களி>ம், 
ேப#வைள நகரத்தி>ம் தற்ேபா/ 3விக்கப்பBம் அபிவி#த்திைய மாற்றி, உட்புறப் ப3திகளி-
ல், ேபாட்D நகரங்கைள உ#வாக்3வதற்கான ஒ# வாய்ப்பாக உ#வாக்3ம்.

பண்டாரகம, ெஹாரண மற்9ம் மத்/கைம ேபான்ற நகர ைமயங்கள், 3Dயி#ப்பு அபிவி#த்தி-
கLக்3 அதிக ேகள்வி ெகாண்Bள்ள கற்ைகப் ப3திக்3 அ#காைமயில் அைமந்/ள்ளன. இந்த 
நகரங்கள், ெபௗதிக மற்9ம் Nற்9 Yழல் அம்சங்களில் அதிக வசதிகைளக் ெகாண்Bள்ளன. 
ேம>ம், ெதற்3 அதிேவக ெநBஞ்சாைலயின் இைடமா-ற்றங்கLடன் ெந#க்கமாக இ#ப்பதன் 
காரணத்தால் அதன் அைமவிடங்கள், ேப#வைள நகரத்/டன் ஒப்பிBைகயில் 3Dயி#ப்பு ப3-
திகள் மற்9ம் ேசைவ நகரங்கைள உ#வாக்3ம் ேபாக்3 உள்ள/. இந்த அபிவி#த்திைய, 
ேப#வைள பிரேதசத்தில் கடற்கைரக்3 பின் புறம் உள்ள நிலப்ப3திகளின் அபிவி#த்திைய 
ேநாக்கி மக்கைள ஊக்3விப்பதற்3 தைடயாக இ#க்3ம். 
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கLவாேமாதர கால்வாய், /ம்மலேமாதர கால்வாய் மற்9ம் அந்த ப3தி @Rவ/ம் பாயும் பிற 
உப கால்வாய்கள் ஆகியவற்ைற Nற்றியுள்ள ப3திகளில் Nற்9 Yழல் உணர்திறன் வலயங்க-
ளாக உ#வாக்கப்பட்ட/. ேம>ம், 1430 ெஹக்ேடர் பரப்பில் ெநல் வயல்கள் மற்9ம் இைணக்க-
ப்பட்ட தாழ்வான ப3திகள் ஈரநிலப்ப3திகளாகவும், Nற்9ப்புறச்Yழல் சமநிைல ேப]பைவ-
யாகவும் ெப#ம் பங்களிப்ைப ெசய்கின்றன.

தாழ் நாட்B ஈரவலயத்/க்3 ெசாந்தமான ேப#வைள பிரேதச சைப பிரேதசத்தின் வ#டாந்த 
மைழவழ்ீச்சி 60 – 100 மில்லி மட்ீடர்கள் ஆ3ம். புவியியல் ரதீியாகப் பார்த்தா>ம், இந்த ப3தி 
3றிப்பிடத்தக்க அளவிலான மைலகள் இல்லாமல் உள்ள/, ஆனால் உட்புறத்திற்3ச் ெசல்>-
ம்ேபா/, சில சிறிய மைலப்பாங்கான நிலப்பரப்புகள் இங்ேகயும் அங்ேகயும் 50 -  100 அD உயர-
ங்கLடன் சிதறிக்கிடக்கின்றன. 100 - 200 அD உயரம் ெகாண்ட ெவெஹரகலகந்த மற்9ம் பி-
ன்ஹானாகந்த, ேம>ம் சில மைலப்ப3திகள், ேகாேடலேகதர தியலெகாட மைல ேபான்ற 
பிரேதசங்கLம் இந்த வலயத்தில் சிதறிக் காணப்பBகின்றன.

திட்டமிடல் ப3தியில் நில பயன்பாட்Dன் பD 49% பNைமயான ப3திகளாகவும், அதிக சதவி-
கிதம் Nற்9 Yழல் உணர்திறன் ெகாண்ட ப3திகளாகவும் உள்ளன. இந்த உணர்திறன் Yழல் 
அைமப்புகள் Nற்9 Yழல் சமநிைலைய பராமரிக்க ஒ# காரணியாக ெசயல்பBகின்றன, ம9பு-
றம் இ/ேபான்ற @க்கியமான ப3திகள் திறந்தெவளிகளாக ெசயல்பட்B வ#கின்றன.
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தற்ேபா/ உட்புற நீர் ஆதாரங்கLடன் கடல் நீர் கலப்பதால், 3Dநீர் மற்9ம் விவசாய பணிகL-
க்காக அந்த தண்ணைீர பயன்பBத்/வதில் சிக்கல் ஏற்பட்Bள்ள/. இ/ அந்த ப3தியின் எதி-
ர்கால அபிவி#த்திக்3 தைடயாக உள்ள/.

கடற்கைர சார் ப3திகள், ெபந்தர நதி, கLவாேமாதர மற்9ம் /ம்மலேமாதர கால்வாய்கள் 
ஆகியைவ ஆக்கிரமிக்கப்பட்B அங்கீகரிக்கப்படாத 3Dயி#ப்பு மற்9ம் வர்த்தக கட்Dடங்கள் 
கட்டப்பட்B வ#வதால், அந்த கால்வாய்களி>ம், நதிக்கைரகளி>ம் 3ப்ைபகைள ெகாட்Bவ/ 
மற்9ம் ஆற்றங்கைர அரிப்பு ேபான்ற பல Nற்9 Yழல் பிரச்சிைனகள் நிகழ்ந்/ள்ளன, அைவ 
Nற்9 Yழல் பா/காப்புக்3 அச்N9த்தலாக மாறியுள்ளன.

கடற்கைர மற்9ம் ெபந்தர நதிப்பBைகயில் இட ஒ/க்கீட்Dல் 3Dயி#ப்பு மற்9ம் வர்த்தகப் 
பயன்பாBகLக்3 இட ஒ/க்கீட்Bப் ப3திகளில் பயன்பBத்தப்பBம் நிலங்களின் பரப்பு அட்ட-
வைண 5.4 ல் காட்டப்பட்Bள்ள/. தற்ேபா/ ெபந்தர நதி இட ஒ/க்கீட்Dல் அWமதியற்ற கட்Bமா-
னப்பணிகள் எவ்வா9 நைடெபற்9 வ#கின்றன என்பைத உ# 3.7 இல் காட்Bகிற/.

நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் திட்டமிடல் ஒRங்39த்/தலின் பிரகாரம் அபிவி#த்தி தி-
ட்டங்கள் தயாரிக்கப்பBம்ேபா/ 1000 நபர்கLக்3 1.4 ெஹக்ேடர் நிலப்பரப்பு ெபா/ திறந்த 
ெவளியில் ைவத்தி#க்க ேவண்Bம். ஆனால் நிலப் பயன்பாட்B தரவுகளின் பD, ஒ/க்கப்பட்B-
ள்ள ெமாத்த நிலப்பரப்பு 66.9 எக்டர் ஆ3ம். இ/ ெமாத்த நிலப்பரப்பில் 0.9% ஆ3ம்.

2017 ஆண்B ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தியில் மக்கள் ெதாைக 177,410 என மக்கள் 
ெதாைக புள்ளிவிபரவியல் அறிக்ைகயில் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள/. 2030 ஆண்Dற்கான மக்கள் 
ெதாைக @ன்னறிவிப்பு 216,238. இதன் பிரகாரம், 302 ெஹக்ேடர் நிலப் பரப்பு ெபா/ திறந்த ெவ-
ளிகளாக ஒ/க்கப்பட ேவண்Bம்.
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இந்த "பில்ச9" திட்டத்தின் ேநாக்கம், ம9Nழற்சி ெசயன்@ைற Mலம் @Dந்தவைர ேசதனப்ெபா-
#ள் அளைவ பிரித்ெதBத்/ கழிவுப் ெபா#ட்கைள மட்Bம் அப்புறப்பBத்/வ/ ஆ3ம். உள்P-
ராட்சி சைபகள் Mலம் இத்திட்டம் ெசயல்பBத்தப்பBகிற/.

ேப#வைள ப3திகLக்3 ேதைவயான நிதி வளங்கள் ஒ/க்கப்பட்Bள்ளன. அதற்ேகற்ப, 3ேர-
வத்ைத ப3தியில் 12 ஏக்கர் இடம் ஏற்கனேவ ேதர்வு ெசய்யப்பட்Bள்ள/. இந்த ெசயல் திட்டம், 
ெவத்தியமராஜபுர மற்9ம் ெப#வா கால்வாய் ேபான்ற Nற்9 Yழல் V#ணர்வு மிக்க ப3திகளி-
ல் தற்ேபா/ ஏற்பட்Bள்ள ேசதங்கைள 3ைறப்பதற்3 பயWள்ளதாக மாறியுள்ள/.

ேப#வைள ப3தியில் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக் VDய கடல் மட்ட அதிகரிப்பு ேபான்ற இயற்ைக 
அனர்த்த நிைலைமகளின் காரணமாக, மக்களின் வாழ்வாதார நிைலகLக்3 அச்N9த்தல் 
ஏற்படக் VDய வாய்ப்புக் காணப்பBகின்ற/. இ/ அந்த ப3திகளில் @ன்ெனBக்கப்பBம் எதி-
ர்கால அபிவி#த்தி நடவDக்ைககLக்3 ெபரி/ம் தைடயாகேவ இ#க்3ம்.

3ட பயாகல வடக்3, 3ட பயாகல ெதற்3, மஹா பயாகல, மக்ெகான ேமற்3, ெமாரகால்ல ேமற்3, 
@ல்லபிட்Dய, 3டமாககந்த மற்9ம் மரகலவத்ைத ஆகிய பிரேதசங்கள் கடல் அரிப்பினால் 
ெபரி/ம் பாதிக்கப்பBம் அச்N9த்த>க்3 உள்ளாகியி#க்3ம்  பிரேதசங்களாகக் இனங்காண-
ப்பட்Bள்ளன.
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ெபந்தர நதி, கLவாேமாதர கால்வாய் மற்9ம் இைணக்கப்பட்ட சிறிய கால்வாய்த் திட்டம் 
ஆகியைவ கற்ைகப் ப3தியின் 39க்ேக பாய்ந்/ வ#கின்றன. ேம>ம், @ைறயற்ற அDப்ப-
ைடயிலான கட்டடங்களின் நிர்மாணம் மற்9ம் தாழ்வான ப3திகளில் உள்ள நிலங்கைள நிர-
ப்புதல் ேபான்ற காரணங்களால், இயற்ைக நீர் ேபாக்கிற்3 இைட_9 ஏற்பBகின்ற/. இயற்ைக 
நீர் வரத்/ தடங்க>க்3 உள்ளாகின்ற/. இதன் காரணமாக, அப்ப3தியில் பல இடங்கள் 
இேலசான மைழ ெபாழிந்தால் Vட, ெவள்ளப்ெப#க்கிற்3 உள்ளாகி விBகின்றன.

ெவெஹரகல, 3டமாகல்கந்த, மரக்கலவத்ைத, @னசிங்கெகாட ேபான்ற பிரேதசங்கள் நிலச் 
சரிவினால் பாதிக்கப்பBம் பிரேதசங்களாக இனங்காணப்பட்Bள்ளன. இந்த இயற்ைக ேபரழி-
வுச்  Yழ்நிைலகள் எதிர்கால அபிவி#த்திகLக்3 தைடயாக அைமயலாம்.
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2030 ஆம் ஆண்Dற்கான, எதிர்கால ெதாைல ேநாக்ைகயும், இலக்3 மற்9ம் 
3றிக்ேகாள்கைளயும் அைடயும் ெபா#ட்Bம், ப3தி 1 இல் 3றிப்பிடப்பட்டதன் பD, ெபா#த்த-
மான ப3ப்பாய்வு @ைறகைள பயன்பBத்தி, அைடயாளம் காணப்பட்ட பிரச்சிைனகைள தீ-
ர்ப்பதற்காகவும், பிரேதசத்தில் காணப்பBகின்ற வளங்கைள த3ந்த @ைறயில் பயன்பBத்தி 
நிைலத்தி#க்கத்தக்கதான அபிவி#த்திைய அைடயும் ெபா#ட்Bம், ேப#வைள நகர சைப 
மற்9ம் பிரேதச சைப வளாகங்கைள ஒ#ங்கிைணத்/, க#த்தாக்க திட்டம் மற்9ம் ெபௗதீக 
Mேலாபாய திட்டம் ஆகியன தயார் ெசய்யப்பட்Bள்ளன. 

இந்த அபிவி#த்தி திட்டத்தின், திட்டமிடல் கட்டைமப்பான/, பிரதான 6 வைக Mலமாக விள-
க்கப்பBகின்ற/. அைவயாவன; @ன்ெமாழிந்த நிலப்பயன்பாட்B திட்டம்,  உட்கட்டைமப்பு வச-
திகள் சார்ந்த Mேலாபாய திட்டம், வர்த்தக Mேலாபாய திட்டம், நிைலத்தி#க்கத்தக்க Nற்9 
Yழல் Mேலாபாய திட்டம், 3Dேயற்ற அபிவி#த்தி Mேலாபாய திட்டம் மற்9ம் திட்ட அ@லாக்க-
ம் என்பனவா3ம். ேம>ம், ஒவ்ெவா# Mேலாபாய திட்ட@ம் 3றிக்ேகாள்கைள அைடவைத 
ேநாக்காக ெகாண்B அைமக்கப்பட்D#ப்ப/ம் விளக்கப்பBகின்ற/.

பிரேதசத்தில் அைடயாளம் காணப்பட்ட பிரச்சிைனகைள,சிறந்த மற்9ம் த3ந்த ப3ப்பாய்வு 
@ைறகைள பயன்பBத்தி, அப்பிரச்சிைனகைள தீர்த்/, காணப்பBம் வளங்கைள எதிர்கால 
அபிவி#த்தியின் ேபா/, உரிய @ைறயில் பயன்பBத்/வதற்கான வழி@ைறகள் வைரவு ஓவி-
யத்திWூடாக இங்3 விளக்கப்பBகின்ற/.

க#த்தாக்க திட்டத்தின் அDப்பைடயில் ேநாக்3ைகயில், திட்டமிடல் பிரேதசமான/ இரண்B 
வழித்தடங்களாக பிரிக்கப்பட்Bள்ள/. தற்ேபா/, பயாகல ெதாடக்கம் ெமாரகால்ல வைரயி-
லான Nற்9லா ெசயற்பாBகLக்கான கடற்கைரேயாடான இயற்ைக காட்சி அைமந்த ப3தியா-
ன/, Nற்9லா சார் வழித்தடம் எனவும்,கடற்கைரக்3 மிக ெதாைலவாக அைமந்/ள்ள பNைம 
ப3தி, பNைம வழித்தடம்  ஆகவும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்Bள்ளன.

அதற்3 ேமலதிகமாக, கடற்கைரக்3 பின்புற பிரேதசத்தி>ள்ள, கிராம ேசவகர்  பிரிவுகளில் 
ெப#கியி#க்3ம் மக்கள் ெதாைகைய,  அைடயாளம் காணப்பட்ட, 9 ேசைவ ைமயங்கைள 
ேநாக்கி ஈர்த்/க்ெகாள்வைத ேநாக்கமாக ெகாண்B, அபிவி#த்தியின் அRத்தமான/, கடற்க-
ைர எல்ைல ேகாட்Dலி#ந்/, நாட்Dன் உற் புறமாக கடத்தப்பBகிற/. ேம>ம் இந்த ேசைவ ைமய-
ங்கைள Nற்றி அைமக்கப்பBம் 3Dயி#ப்பு வலயங்கLக்3 ேதைவயான வசதிகைள வழங்3-
வதற்காக இச்ேசைவ ைமயங்கைள இைணத்/ ேசைவ வைலய-ைமப்ெபான்ைற 
உ#வாக்3வதற்3ம் தீர்மானிக்கப்பட்Bள்ள/. ேம>ம், இந்த ேசைவ ைமயங்கைள கடற்கைர 
ப3தியுடன் இைணக்3ம் வைகயில் இரண்B பிரதான வதீிகைள அைமப்பதற்3ம் தீர்மானம் 
ெசய்யப்பட்Bள்ளைம 3றிப்பிடத்தக்க/.

பிரதான நகர ைமயமாக விளங்3ம் ேப#வைள நகரிற்3 ேமலதிகமாக, அRத்கம, தர்கா நகரம் 
மற்9ம் மக்ெகான ேபான்ற /ைண நகர ைமயங்கLம் அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ளன. நகர-
ங்களி>ள்ள வளங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ளேதாB, ஒவ்ெவா# நகரிற்3ம் அைடயா-
ளம் காணப்பட்Bள்ள Mேலாபாயங்களின் அDப்பைடயில் அந்த நகரங்கைள அபிவி#த்தி ெச-
ய்வதற்3ம் தீர்மானிக்கப்பட்Bள்ள/. அந்த வைகயில், வர்த்தக /ைறகளான Nற்9லா, மன்ீபிD, 
இரத்தினக்கல் சார்ந்த வர்த்தகம் மற்9ம் விவசாயம் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன /ைறகைள ஒ#-
ங்கிைணப்பதற்3ம் தீர்மானிக்கப்பட்Bள்ளேதாB, Nற்9 Yழல் உணர் திறன் மிக்க ப3திகைள 
பா/காக்3ம் வைகயில் அபிவி#த்திகைள ேமற்ெகாள்வதற்3ம் தீர்மானிக்கப்பட்Bள்ளைம 
3றிப்பிடத்தக்க/.

கடற்கைர வலயத்தில், ஏற்கனேவ Nற்9லா ெதாழிற்/ைறக்காக பயன்பBத்தப்பட்ட பிர-
ேதச-ங்கைள தவிர்த்/, கலாச்சார மற்9ம் புராதன ரதீியாக ெப9மதிமிக்க பிரேதசங்களி>ம் 
சிறந்த அபிவி#த்திைய ஏற்பBத்/ம் @கமாக, Nற்9லா /ைற சார்ந்த ெசயற்பாBகைள விரி-
வாக்க தீர்மானம் ெசய்யப்பட்Bள்ள/. "ெதற்3 கடற்கைரயின் பிரம்மாண்ட Zைழவாயில்" 
எWம் எதிர்கால ேநாக்கிற்3 அைமய இலக்3 மற்9ம் 3றிக்ேகாள்கைளயும் அைடவதற்கான 
ஒ#ங்கிைணக்கப்பட்ட க#த்/ திட்டமான/ உ# இல.6.1 இல் காட்டப்பBகின்ற/.
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வர்த்தக, Yழல் மற்9ம் உட்கட்டைமப்பு Mேலாபாயங்கள் சார்ந்த வைகயில் எதிர்காலத்திற்காக 
@ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற Mேலாபாய திட்டங்கைள அ@ல்பBத்தியதன் 
பின்னர், ேப#வைள பிரேதசம் எவ்வா9 அைமந்தி#க்3ம் என்பைதேய, @ன்ெமாழிந்த நில 
பயன்பாட்B திட்டம் எBத்தியம்புகிற/. அந்தவைகயில், "ெதற்3 கடற்கைரயின் பிரம்மாண்ட Z-
ைழவாயில்" எWம் ேப#வைள நகரின் எதிர்கால ேநாக்ைக அைடயும் ெபா#ட்ேட இந்த நில 
பயன்பாட்B திட்டம் உ#வாக்கப்பட்Bள்ள/. 2030 ஆம் ஆண்Dற்காக, @R ேப#வைள பிரேதச 
ெசயலக பிரிவிற்3மாக, @ன்ெமாழிந்த 3Dயி#ப்பு மக்கள் ெதாைகயான/, 207,294 என்ப/-
டன். அத்ெதாைகயான/, 2017 ஆம் ஆண்B மக்கள் ெதாைகயுடன் ஒப்பிBம் ேபா/  31,590 இல்  
அதிகமா3ம். ேம>ம், 2030 ஆம் ஆண்Dற்கான பயணிகளின் வ#ைகைய ேநாக்3மிடத்/, 
106,047  என்பேதாB, அவர்கள் Nற்9லா, நி9வன மற்9ம் ெதாழிற்/ைற சார்ந்த விடயங்களில் 
ஈBபBவர் எனவும் எதிர்ப்பார்க்கப்பBகின்ற/.

ேமற்3றிப்பிடப்பட்ட அைனத்/ காரணிகைளயும் க#த்திற்ெகாண்B, தற்ேபா/, கடற்கைரைய 
அண்Dய ப3தியில் 3விந்தி#க்3ம் அபிவி#த்திக்கான அRத்தத்ைத, கடற்கைரக்3 
ெதாைலவான பின்னில ப3திைய ேநாக்கி நகர்த்/வதற்3 தீர்மானிக்கப்பட்Bள்ள/. அத-
ற்காக, கடற்கைரக்3 ெதாைலவான பின்னில ப3திகளில், மக்கள் இல3வில் பாைதகைள 
அ]கல்ம் வைகயில், ெதற்3 ெநBஞ்சாைல மற்9ம் காலி வதீிகLக்3  சமமாக புதிய பாைதய-
ைமப்புகைள அபிவி#த்தி ெசய்வதற்3 @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. ேம>ம், 
பிரேதசத்திற்3 உள்ேள அைமந்/ள்ள வதீி வைலயைமப்புகைள அபிவி#த்தி ெசய்/, கடற்க-
ைர மற்9ம் அதற்3 ெதாைலவான பிரேதசங்கைள இைணக்கவும் பரிந்/ைரக்கப்பட்Bள்ளைம 
3றிப்பிடத்தக்கதா3ம்.

ேப#வைள, அRத்கம, மக்ெகான, மற்9ம் தர்கா நகரம் ஆகியவற்ைற பிரதான நகர ைமயங்க-
ளாகவும், விேசடமாக அRத்கம மற்9ம் ேப#வைள நகரங்களின் தனித்/வ பண்புகைள  க#-
த்திற் ெகாண்B அவற்ைற, @தலாம் நிைல நகரங்களாகவும் அபிவி#த்தி ெசய்வதற்3 தீர்மானி-
க்கப்பட்Bள்ள/. ேப#வைள நகரமான/, நிர்வாக, மன்ீபிD /ைற மற்9ம் வர்த்தக /ைற 
சார்ந்/ அபிவி#த்தி ெசய்யப்படவும், அRத்கம நகரமான/ Nற்9லா /ைற சார்ந்/ அபிவி#-
த்தி ெசய்யப்படவும், மக்ெகான பிரேதசம் மன்ீபிD சார்ந்த ேசைவகLக்காகவும், தர்கா நகரம் 
சிறிய அளவிலான ெதாழிற்/ைறகள் மற்9ம் சில்லைற வர்த்தக ைமயம் சார்ந்/ம் அபிவி#த்தி 
ெசய்யப்பBவதற்3 @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

-

இந்த உள்ளார்ந்த ஒ#ங்கிைணப்பு ெசயற்பாBகளின் Mலம், கடற்கைரக்3 ெதாைலவான பிர-
ேதசங்களில் புதிய வளங்கைள உ#வாக்கிக்ெகாள்வதற்3ம், புதிய அபிவி#த்தி ெசயற்பாBக-
ைள இப்பிரேதசம் ேநாக்கி ஈர்ப்பதற்3ம் எதிர்ப்பார்க்கப்பBகின்ற/. ேம>ம் இங்3 அைடயாள-
ம் காணப்பட்Bள்ள /ைண நகர ைமயங்கைள, தற்ேபாைதய Nற்9 Yழல் உணர் திறன் மிக்க 
ப3திகைள பா/காப்பதன் Mலம், @தலாம் நிைல /ைண நகரங்களாகவும், இரண்டாம் நிைல 
/ைண நகரங்களாகவும் அபிவி#த்தி ெசய்வதற்3 எதிர்ப்பார்க்கப்பட்Bள்ள/. உ# 6.2 இல் கா-
ட்டப்பட்Bள்ள கட்Dட வDவைமப்பின் Mலம், 2030 ஆம் ஆண்Dல் நகர பDநிைலக்கைமந்த 
அபிவி#த்தி ேபாக்3 எBத்/ காட்டப்பBகின்ற/.
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பல்ேவறான Mேலாபாய திட்டங்கைள அ@ல்பBத்/வதன் Mலம், Nற்9லா பயணிகைள கவ-
ர்ந்திRக்3ம் வைகயில், பயாகல ெதாடக்கம் அRத்கம பிரேதசம் வைர Nற்9லா சார் வழித்தட-
ெமான்ைற அைமப்பதற்3  @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. ேம>ம் Nற்9லா பய-
ணிகைள அதிகம் கவரக்VDய தலங்களான, ெமாரகால்ல கடற்கைர ப3தி மற்9ம் Nற்9 
வளாகத்ைத Nற்9லா மற்9ம் விBதி /ைறகள் சார்ந்/ அபிவி#த்தி ெசய்யவும் தீர்மானிக்கப்ப-
ட்Bள்ள/. 

உ# 6.3 இல் காட்டப்பட்Bள்ளதன் பD, பயாகல ெதாடக்கம் அRத்கம வைரயிலான கடற்கைர 
எல்ைல ேகாடான/, இரண்B பDநிைலகளாக ெபா/ மக்கLக்காக  திறந்/ ைவக்க தீர்மானி-
க்கப்பட்Bள்ள/. ேப#வைள கடற்கைர வலயமான/, பிரதான ேசைவ வழங்3ம் ைமயமாக 
அபிவி#த்தி ெசய்யப்படவும், கடற்கைரைய அண்Dய Nற்9லா பயணிகைள கவ#ம் வைகயில் 
,Nற்9லா விBதிகள் அதிகம் அைமந்/ள்ள  பிரேதசமான ெமாரகள்ள நகரான/, அடர்த்தி VDய 
Nற்9லா சார் வலயமாக அபிவி#த்தி ெசய்வதற்3 தீர்மானிக்கப்பட்Bள்ள/.

விேசடமாக கடற்கைரக்3 ெதாைலவில் உள்ள Nற்9 Yழல் உணர் திறன் மிக்க ப3திகைள பா-
/காப்பதேதாB, கடற்கைரைய அண்Dய பிரேதசத்ைத Yழ்ந்தி#க்3ம் அபிவி#த்தி அRத்ைத-
ைத, கடற்கைரக்3 அப்பால் உள்ள ப3திகLக்3 நகர்த்/ம் @கமாக, சிறிய ேசைவ ைமயங்க-
ைள அப்ப3திகளில் அபிவி#த்தி ெசய்ய தீர்மானிக்கப்பட்Bள்ள/. திட்டமிடல் ப3திக்3ள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட தீர்மானித்தி#க்3ம் ஏைனய அபிவி#த்திகளாவன; வைரபடம்.6.1 இன் @-
ன்ெமாழிந்த நில பயன்பாட்B திட்டத்தின் Mலம் காட்டப்பBகின்ற/.

@ன்ெமாழிந்த நில பயன்பாட்B திட்டமான/, வைரபடம். 6.1 இல் காட்டப்பBவேதாB, விரிவான 
விளக்கங்களாவன; அத்தியாயம் 2 இல், "திட்டமிடல் மற்9ம் கட்Dட ஒRங்3@ைறகள்" ப3தியி-
ல் காட்டப்பட்Bள்ளன. அபிவி#த்திகைள அைடய ேவண்Bமாயின், அத்தியாயம் 2 இல்  3றி-
ப்பிடப்பட்Bள்ள திட்டமிடல் மற்9ம் கட்Dட ஒRங்3@ைறகள் மற்9ம் ஒவ்ெவா# வலயத்திற்3-
மான அளவு#க்கLடனான  அபிவி#த்தி வலயங்கLம் ேதைவயா3ம்.

-







100

ேப#வைள அபிவி#த்தி திட்டத்தின் பிரதான ேநாக்கமாவ/, விவசாயம், மன்ீபிD மற்9ம் இர-
த்தினக்கல் சார்ந்த ெதாழிற்/ைற மற்9ம் Nற்9லா /ைற ேபான்றவற்றின் அபிவி-#த்திக்V-
டாக, 2030 ஆம் ஆண்Dல் "ெதற்3 கடற்கைரயின் பிரம்மாண்ட Zைழவாயில்" என்கின்ற  
மாெப#ம் ேநாக்ைக அைடந்/ ெகாள்வ/ம், ேம>ம், சMக மற்9ம் ெபௗதீக உட்கட்டைமப்பு 
அபிவி#த்தி திட்டத்தின் பங்களிப்புடன்,மக்கLக்3 உகந்த Yழ>டன் அைமந்த நகைர உ#-
வாக்3த்தலா3ம்.

தற்ேபா/ காணப்பBம் உட்கட்டைமப்பு வசதிகள், விேசடமாக வதீி அைமப்புகளாவன; 2030 
ஆம் ஆண்Dற்காக  @ன்ெமாழிந்த மக்கள் ெதாைகக்3 ேபா/மானதல்ல. அந்தவைகயில் அதிக-
ரிக்3ம் மக்கள் ெதாைகக்3 ஈBெகாBக்3ம் வைகயில், உட்கட்டைமப்பு வசதிகைள அபிவி#த்தி 
ெசய்வதற்3ம், கடற்கைர ப3திைய Yழ்ந்தி#க்3ம் அபிவி#த்தி அRத்தைத ெதாைலவான பி-
ரேதசங்கைள ேநாக்கி நகர்த்/வதற்3ம், Mேலாபாய திட்டங்கைள அறி@கப்பBத்த ேவண்Dய 
ேதைவ இனங்காணப்பட்ட/. அந்தவைகயில் கீழ்வ#ம் ப3திகைள ைமயப்பBத்தி , பிரதான 
Mேலாபாய திட்டங்களான ெபௗதீக மற்9ம் சMக அபிவி#த்தி சார்ந்த Mேலாபாய திட்டங்கள் 
உ#வாக்கப்பட்டன.

• ேசைவ @காைமத்/வ திட்டம். 
• வதீி மற்9ம் ேபாக்3வரத்/ திட்டம். 
• நீர் வழங்கல் திட்டம். 
• மின்சார வழங்கல் திட்டம்.
• கழிவு நீர் @காைமத்/வ திட்டம். 
• திண்ம கழிவு @காைமத்/வ திட்டம்.  

ேமேல 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள திட்டங்கைள ைமயப்பBத்தி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மக்கள் ெதாைக 
மற்9ம் அடர்த்தி சார்ந்த @ன்ெமாழிவுகள் கீழ்வ#மா9;

ேப#வைள திட்டமிடல் பிரேதசத்திற்கான மக்கள் ெதாைக @ன்ெமாழிவான/, அட்டவைண 6.1 
இல் காட்டப்பட்Bள்ள இயற்ைக அபிவி#த்தி வதீத்ைத அDப்பைடயாக ெகாண்B ேமற்ெகாள்ள-
ப்பட்ட/. கடந்த கால மக்கள் ெதாைகைய எBத்/ ேநாக்3ம் ேபா/ அ/, இயற்ைக அபிவி#த்தி 
விகிதத்தின் அதிகரிப்பிற்3 ஏற்ப அதிகரித்/ ெசல்வைத அவதானிக்கலாம்.

இங்3 காணப்பBம் சிறப்பம்சமாக விளங்3வ/ யாெதனில், நகர சைப மற்9ம் பிரேதச சைபக-
Lக்கான மக்கள் ெதாைக அபிவி#த்தியான/ அவற்றிற்3ரிய தனித்/வ தன்ைம-யினDப்ப-
ைடயில் ேவ9பBகின்றைமயா3ம்.

ஒப்பிட்B பார்க்3மிடத்/ நகர சைபயின்,  மக்கள் ெதாைக அபிவி#த்தி விகிதமான/ அதிகம் 
என 1.41 இல் காட்டப்பBம் தகவல்கள் Mலம் புலப்பBகின்ற/. அேத ேவைள, ஒப்பிBம் ேபா/, 
பிரேதச சைபக்3ரிய மக்கள் ெதாைக அபிவி#த்தி விகிதம் 3ைறவு என்ப/, உ#.1.23  
இன் Mலம் எBத்/க்காட்டப்பBகின்ற/. அந்தவைகயில், இவ்வி# பிரேதசங்கLக்3ம் @-
ன்ெமாழிந்த   மக்கள் ெதாைகயின் எண்ணிக்ைக சார்ந்த கணிப்பBீ கீழ்வ#மா9; 

-
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2030 ஆம் ஆண்Dற்காக, ேப#வைள திட்டமிடல் பிரேதசத்திற்காக, @ன்ெமாழிந்த 3Dயி#ப்பு 
மக்கள் ெதாைகயான/, 207,294 என்ப/டன். அத்ெதாைகயான/, 2017 ஆம் ஆண்B மக்கள் ெதா-
ைகயுடன் ஒப்பிBம் ேபா/  31,590 இல்  அதிகமா3ம்.

திட்டமிடல் பிரேதசத்திற்3ள் 3Dெபய#ம் நபர்களின் எண்ணிக்ைக மதிப்பிடப்பட்Bள்ள/. 
இந்த கணிப்பட்ீB @ைறயான/, ப3தி II இல், @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற வலய 
மண்டல திட்டத்தின் கீழ் விரிவாக விளக்கப்பட்Bள்ள/. அந்தவைகயில் இக்கணிப்படீான/, 
Nற்9லா, வர்த்தகம், ெதாழிற்/ைற மற்9ம் நிர்வாக /ைறகLக்காக திட்டமிடல் பிரேதசத்தி-
ற்3ள் வ#ைக தரவி#க்3ம் மக்கள் ெதாைகயினDப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்Bள்ள/. 
அந்த வைகயில், 106,047 ேபர் திட்டமிடல் பிரேதசத்திற்3ள் 3Dெபயர்வர் என கணக்கிடப்பட்B-
ள்ள/. இந்த ெதாைகைய 2017 ஆம் ஆண்Dல் 3Dெபயர்ந்த மக்கள் ெதாைகயுடன் ஒப்பிBம் 
ேபா/, 2030 ஆம் ஆண்Dற்காக @ன்ெமாழிந்த எண்ணிக்ைகயான/, 30,000 எண்ணிக்ைகயி-
னால் அதிகமா3ம். அந்த வைகயில், இந்த அபிவி#த்தி திட்டத்திWள் விளக்கப்பBகின்ற 
ேசைவ @காைமத்/வ திட்டம், வர்த்தக அபிவி#த்தி திட்டம் மற்9ம் மக்கள் 3Dேயற்ற திட்டம் 
ேபான்றன, ேமற்3றிப்பிட்ட 2030 ஆம் ஆண்Dல் அதிகரிக்கப்ேபா3ம் மக்கள் ெதாைகயின் அD-
ப்பைடயிேலேய ேமற்ெகாள்ளப்பட்Bள்ளன.

 
அட்டவைண 6.2 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள, ேப#வைள வள அறிக்ைகயின் பD, 2016 ஆம் 
ஆண்Dல் ெமாத்த வட்ீB அல3கள் 37,363  ஆக 3றிப்பிடப்பBவேதாB, அதில் 33,148 (88%) 
ஆனைவ நிைலயான உபகரணங்கைள ெகாண்B அைமக்கப்பட்D#ப்பேதாB, அ/ பிரேதசத்தி-
ற்கான ஒ# சிறந்த வளமாகவும் க#தப்பBகின்ற/.

-

வட்ீB வசதி என்ப/ ஒ# நபரின் அDப்பைடத் ேதைவயாக இ#ப்பதன் காரணத்தால், அைர நிர-
ந்தர, தற்காலிக மற்9ம் 1,400 என்கின்ற  அDப்பைடயில் உள்ள வDீல்லாதவர்கள் ேபான்-றைவ  
வட்ீB வசதி /ைறயுடன் சார்ந்/ அைமந்/ள்ள  ஒ# பிரச்சிைனயாக க#தப்பட ேவண்Bம்.
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-

2030

அட்டவைண 6.3 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ளபD, ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் வட்ீB வசதி 
ேதைவ என்னெவன்றால், 2015 ஆம் ஆண்Dல் 171,131 மக்கLக்3 2187 எண்ணிக்ைகயிலான 
வட்ீB அல3கள் ேதைவப்பட்டன, ேம>ம் இந்த ேதைவ 2018 ஆம் ஆண்டளவில் 2488 அல3களாக 
உயர்த்தப்பட்ட/. 2030 ஆண்Dல், அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் 207,294 ெதாைகக்கான வட்ீB வசதித் 
ேதைவ 4 நபர்கள் 3Bம்ப அDப்பைடயில் கணக்கிடப்பBம் ேபா/ 7897 அல3களாக இ#க்3ம். 
அதன் பிரகாரம், ேப#வைள திட்டப் ப3தியின் ஒட்Bெமாத்த வட்ீB வசதிக்கான ேதைவ 12,572 
என்கின்ற  அDப்பைடயில் காணப்பBம்.

அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைக மற்9ம் அதன் அடர்த்தி ஒவ்ெவா# மண்டலத்தி>ம் @ன்ெமா-
ழிந்த நில பயன்பாB மற்9ம் வலய  மண்டல திட்டத்திற்3 ஏற்ப விநிேயாகிக்கப்பBம் என்9 எதி-
ர்பார்க்கப்பBகிற/.

இவ்வாறாக, தற்ேபா/ள்ள @ைறசாரா வBீகLக்3ப் பதிலாக 2030 ஆம் ஆண்Dல், இந்த அபிவி-
#த்தித் திட்டத்தின் கீழ் @ைறயான வட்ீB வசதித் திட்டம் இ#க்3ம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. 
3றிப்பிட்ட திட்டமிடல் மற்9ம் கட்டட ஒRங்3விதிகளின் அDப்-பைடயில், ெபந்தர நதி மற்9ம் 
கைரேயார வலயத்திற்3 அ#காைமயில் உள்ள வBீகள் நிர்மாணிக்கப்பட @ன்ெமாழிந்த 
நிைலயில் காணப்பBகின்றன. Nனாமி ஆழிப்ேபரைலயால் பாதிக்கப்பBம் ப3திகளில், அங்கீ-
காரமின்றி ஆக்கிரமித்/ள்ள மனீவ ச@தாயத்தின#க்3, அைனத்/ வசதிகLடன் VDய வட்ீB 
வசதி திட்டம் ஒன்ைற உ#வாக்க ஏற்கனேவ @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

ெஹட்Dயகந்த, சனீவத்ைத, ெவலிபிட்Dய, ெபா/வில ேமற்3, மஹாகம்ெமத்த, அக்கரமலாய, 
கங்காதர, கேனகம, மற்9ம் 3டா பயாகல ேபான்ற  கிராம ேசவகர் பிரிவுகள் தற்ேபா/ ேப#வ-
ைளவில் அதிக வடீைமப்பு அடர்த்தி நிலவும் ப3திகள் என அறி@கப்பBத்தலாம்., அேதேவைள, 
திட்டமிடல் ப3தி பறனகேட, கங்கனம்ெகாட, தன்வத்/ெகாட, படனெகாட, ஹிரிகல்ெகாெடல்ல 
மற்9ம் கலவில ேபான்ற கிராம ேசவகர் பிரிவுகளில் 3ைறந்த வடீைமப்பு அடர்த்தி பதிவாகியு-
ள்ள/.

வசதிகள் இல்லாைம, வர்த்தக மற்9ம் நிர்வாக நடவDக்ைககள் கிைடக்காத/ மற்9ம் ஆக்கிர-
மிப்புக்3 ெபா#த்தமான நிலங்கள் இல்லாத/ ேபான்றைவ இந்த ப3திகளில் வBீகளின் அட-
ர்த்தி 3ைறவாக இ#ப்பதற்கான காரணங்களாக மாறிவிட்டன.

-
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சMக உள்கட்டைமப்பு மற்9ம் திட்டமிடல் ப3தியில் @தலட்ீB வாய்ப்புகைள உ#வாக்3வத-
ற்கான திட்டம் மற்9ம் அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைகயின் ேதைவைய Sர்த்தி ெசய்யும் 
வைகயில் சMக உள்கட்டைமப்பு எவ்வா9 உ#வாக்கப்பட ேவண்Bம் என்ப/ 3றித்/ம் இந்த 
ப3தியில் விவாதிக்கப்பBகிற/.

இந்த Mேலாபாயத் திட்டத்தின் கீழ், அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைகக்3 Nகாதார மற்9ம் 
கல்வி வசதிகைள ேமம்பBத்/வேதாB, கடற்கைரக்3 பின்னிலமாக அைமந்/ காணப்பBம் 
ப3திகளில் வாRம் மக்கLக்3 தற்ேபா/ள்ள வசதிகைள அபிவி#த்தி ெசய்யவும் எதிர்பா-
ர்க்கப்பBகிற/. தற்ேபா/ ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் கிைடக்3ம் சMக உள்கட்டைமப்பு 
வசதிகள் அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைகக்3 ேபா/மானதாக இ#ந்தா>ம், அதிகரித்/ வ#ம் 
மக்கLக்3 மிகச் சிறந்த ேசைவகைள வழங்3ம் தற்ேபாைதய வசதிகைள 

ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தியில் கல்வி வசதிகள் 3றித்/ பரிசலீிக்3ம் ேபா/, ேதசிய 
மற்9ம் மாகாண அளவிலான பாடசாைல வைகப்பாட்Dற்3ள் வ#ம் 50 எண்ணிக்ைகயிலான 
பாடசாைலகள் இங்3 காணப்பBகின்றன. அவற்றில் 8 எண்கள் பாடசாைலகள் 1 AB வைகக்3ள் 
வ#கின்றன, ேம>ம் 8 எண்கள் 1 C பிரிவில் உள்ளன, 26 எண்கள் வைக 2 இல் உள்ளன, 6 
எண்கள் 3 ஆம்  வைகக்3ள் வ#கின்றன.

@R ப3தியி>ம் சிங்கள மற்9ம் தமிழ் ெமாழி Mலமான பாடசாைலகள் அைமந்/ள்ள ப3தி-
யில் தற்ேபா/ 30,894 எண்ணிக்ைகயிலான மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்றனர். VBதலாக, Nமார் 
7 எண்ணிக்ைகயிலான தனியார் பாடசாைலகள் உள்ளன, அவற்றில் ெப#ம்பாலானைவ தர்கா 
நகரப் ப3தியில் ெசயல்பBகின்றன. ேம>ம், இந்த ப3தியில் சில அரN ெதாழில்Zட்ப கல்>ூரி-
கள் மற்9ம் தனியார் பாடசாைலகள் ெசயல்பட்B வ#கின்றன.
ஒன்9 மற்9ம் இரண்B கி.ம.ீ Nற்றளவிற்3ள் கல்விச் ேசைவகள் கிைடப்பைத அDப்பைடயாகக் 
ெகாண்B ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப3ப்பாய்வுக்3ப்பின், திட்டமிடல் ப3தி @Rவ/ம் கல்வி வசதி-
கள் கண்டறியப்பட்டன அத்ேதாB அைவ ெதாடர்பான விபரங்கள்வைரபடம் 6.2 ல் காட்டப்பட்B-
ள்ள/.

ேம>ம், வதீி அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் கீழ், தற்ேபா/ள்ள வதீிகள் தரம் உயர்த்தப்பட்B, புதிய 
வதீிகள் அைமக்கப்பBம் ேபா/, கடற்கைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள நிலப் ப3திகளில் 
இ#ந்/ நகரப் பாடசாைலகLக்3த் ேதைவயான வசதி அபிவி#த்தி ெசய்யப்பBம். கிைடக்க-
க்VDய தரவுகளின் பிரகாரம், இந்த ப3தியில் உள்ள கல்வி நி9வனங்கள், அந்த ப3தியில் 
உள்ள மாணவர்களின் தற்ேபாைதய மற்9ம் எதிர்காலத் ேதைவைய நிைறவு ெசய்யும் 
வைகயில் தி#ப்திகரமான நிைலயில் காணப்பBகின்றன 

2030 ஆம் ஆண்Dல் ேப#வைள திட்டப் ப3தியில் Nற்9லாப் பயணிகளின் ஈர்ப்புவிைச ஆண்B-
க்3 Nமார் 30,000 எWம் விதமாக உயர்த்தப்பBம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. புதிய ஆயுர்ேவத 
@ைறகள், உணவு வைககள் மற்9ம் வி#ந்ேதாம்பல் @காைமத்/வ ேபான்ற Nற்9லா ஈர்ப்பு-
க்காக நவனீ உலகில் பின்பற்றப்பBம் புதிய Mேலாபாய ப3திகள் பற்றி ஆராய்ச்சி சார்ந்த 
கல்விைய அளிக்க ஒ# Nற்9லா கல்வி சார் பாடசாைலக்கான ேதைவ உள்ள/, அ/ ஒ# புதிய 
பிரேதசத்தில் Nற்9லா /ைறயுடன் இைணந்த புதிய ேவைல வாய்ப்புகைள உ#வாக்3வதன் 
Mலம் இைளஞர்கLக்3 கல்வி ெபற்9த் த#ம்  என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. 

-
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ேப#வைள மாவட்ட ைவத்தியசாைல, அLத்கைம கிராமிய ைவத்தியசாைல, தர்கா நகர 
ஆதார ைவத்தியசாைல ேபான்ற Mன்9 பிரதான ைவத்தியசாைலகLம் Nகாதார ேசைவகைள 
வழங்3வதற்காக காணப்பBகின்றன. இந்த ைவத்தியசாைலகளில் இ#ந்/ தம/ Nகாதாரப் 
பணிகைள ேமற்ெகாண்B, ேமலதிக சிகிச்ைசக்காக நாேகாட ஆதார ைவத்தியசாைலக்3 ெச-
ல்வதற்3 அப்ப3தி மக்கள் பயன்பBத்/கின்றனர். ேம>ம், 3 தனியார் ம#த்/வமைனகள், 2 
ஆயுர்ேவத ம#த்/வமைனகள், பல்ேவ9 தனியார் ம#த்/வ ேசைவ ைமயங்கள் ஆகியைவ 
இந்த ப3தியில் அைமந்/ள்ளன. ேப#வைள மாவட்ட ைவத்தி-யசாைலயில் 3 வார்BகLடW-
ம், 63 பBக்ைககLடன் காணப்பBம் அேதேவைள அLத்கைம கிராமிய ைவத்தியசாைலயில் 
50 பBக்ைககLடன் 4 வார்BகLம், தர்கா நகர ஆதார ைவத்தியசாைலயின் 3 வார்BகLம் 59 
பBக்ைககLடன் உள்ளன.

பிரேதச ெசயலகப் ப3தியி>ள்ள Nகாதார நிைலயங்களின் இ#ப்பிடங்களிலி#ந்/ 2 கி. ம ீ
ெதாைலவின் அDப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப3ப்பாய்வின் பிரகாரம் திட்டமிடல் ப3தி-
யில் Nகாதார வசதிகள் பரம்பல் வைரபடம் 6.3 இல் காட்டப்பட்Bள்ள/. தற்ேபா/ள்ள மக்கள் 
ெதாைகக்3 இந்த Nகாதார வசதிகள் ேபா/மானதாக இ#ந்தா>ம், இந்த ப3தியில் உள்ள 3D-
யி#ப்பு மக்கள் மற்9ம் 3Dெபயர்ந்ேதார் 3றித்/ க#த்தில் ெகாள்ளப்பBம் ேபா/, ேப#வைள 
மாவட்ட ம#த்/வமைனயில் உள்ள ம#த்/வர்களின் எண்ணிக்ைகயும், வசதிகLம் எதிர்கால 
ேதைவகLக்3 ேபா/மானதாக இல்லாமல் இ#க்கலாம் 

எனேவ, ேப#வைள மாவட்ட ம#த்/வமைனைய @தன்ைம ஆதார ம#த்/வமைனயாக தரம் 
உயர்த்தவும், அLத்கைம மற்9ம் தர்கா நகரில் உள்ள ம#த்/வமைனகளில் வசதிகைள அபி-
வி#த்தி ெசய்யவும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

ேம>ம், Nற்9லாத் ெதாழி>டன் இைணக்கப்பட்ட நவனீ ஆயுர்ேவத வசதிகLடன் VDய ஆயு-
ர்ேவத ம#த்/வ ைமயங்கைள அைமக்கவும், மக்கள் 3Dேயற்றத் திட்டத்தின் கீழ் கண்டறிய-
ப்பட்Bள்ள 3Dயி#ப்பு மற்9ம் ேசைவ ைமயங்களில் ம#த்/வ சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ளவும் 
இத்திட்டம் திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

2030 ஆம் ஆண்Dற்3ள் ெபா/ வசதிகளின் பரம்பைல அைடயாளம் காண்ப/ ெபா/வான வச-
திகLக்கான எதிர்காலத் திட்டத்ைத வழிநடத்/வதற்3ம் @தலட்ீB வாய்ப்புகைளப் பார்ப்பத-
ற்3ம் திட்டமிடல் ப3தியின் ேநாக்கங்கைள எய்தவும் @க்கியமானதா3ம்.

மக்கள் 3Dயி#ப்புகளின் @ன்Wரிைமத்தட்Dன் பிரகாரம் திட்டப் ப3திக்3 ேதைவயான 
ெபா/ வசதிகள், மக்கள் 3Dேயற்றத் திட்டத்தின் கீழ் விவரிக்கப்பட்Bள்ளன. தற்ேபா/ள்ள 
/ைண நகர்ப்புற ைமயங்களில் ெசறிவான அபிவி#த்திகைள ஏற்பBத்தவும், அந்த /ைண 
நகர ைமயங்களில் மக்கள் தங்கள் ேதைவகைளப் Sர்த்தி ெசய்ய அDப்பைட வசதிகைள ஏற்ப-
Bத்தித் தரவும் இந்த @ன்ெமாழிவுகள் வழங்கப்பBகின்றன.

தற்ேபா/ அத்தைகய வசதிகள் உள்ள நிைலயில், நகர்ப்புற மற்9ம் /ைண நகர்ப்புற ைமய-
ங்கLக்3 ேதைவயான அத்தியாவசியப் ெபா#ட்கள் கிைடப்பைத கணக்கில் ெகாண்B, அD-
ப்பைட வசதிகள் ெசய்/ ெகாBக்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. தற்ெபாR/ அDப்பைட வசதிகL-
க்கான பரம்பல் வைரபடம் 6.4 ல் காட்டப்பட்Bள்ள/.

-
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இந்த ப3தியில் உள்ள வதீி அைமப்பிைன புனரைமக்க, அப்ப3தியில் உள்ள அபிவி#த்திப் 
பணிகள் @க்கிய ேதைவயாக உள்ள/ அத்ேதாB இ/ பிராந்திய அபிவி#த்திக்3ம் ேநரDயாக 
பயWள்ளதாக இ#க்3ம். ஏைனய Mேலாபாய திட்டங்கள் அைனத்/ம் வதீி அபிவி#த்தி ேவ-
ைலத்திட்டத்/டன் ெதாடர்புபட்ட நிைலயில், அ/ ேப#வைள பிரேதசத்தில் எதிர்பார்த்த அபி-
வி#த்திக்கான அDப்பைட தளமாக விளங்3கிற/.

ேப#வைள நகர சைப மற்9ம் பிரேதச சைப பிரேதசங்கைள உள்ளடக்கிய ஒ# @ைறயான 
வதீித் ெதாடரைமப்பு இ#ந்தா>ம், அந்த வதீிகளின் அகலம், ெபௗதிக நிைலகள் அ]கல் 
தன்ைம மற்9ம் திறன் ஆகியைவ தற்ேபா/ள்ள 3Dயி#ப்புக்கைள Sர்த்தி ெசய்ய ேபா/மான-
தாக இல்ைல அத்ேதாB அைவ மிகவும் ேமாசமான நிைலயில் காணப்பBகின்றன.

எனேவ, எதிர்காலத்தில் மக்கள் ெதாைக அதிகரிப்பின் ேதைவைய Sர்த்தி ெசய்யும் வைகயில், 
இப்ப3தியில் உள்ள நிலப்பரப்பில் உள்ள @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 3Dயி-
#ப்புகLக்3ள் ெசன்9 வ#ம் மக்கள் ெதாைக மற்9ம் Nற்9லா /ைறைய ஊக்3விக்3ம் 
வைகயில், சில அைடயாளம் காணப்பட்ட வதீி கட்டைமப்ைப உ#வாக்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள-
/. மற்9ம் வைரபடம் 6.5 இல் காட்டப்பட்Bள்ளவா9 ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் ஒ#ங்கி-
ைணந்த வதீி அபிவி#த்தித் திட்டம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

வதீி அபிவி#த்திகLக்3 அவசியமான விதி@ைறகள் மற்9ம் ஒRங்3@ைறகள், வலய 
மண்டல விதி@ைறகளின் ெதா3ப்பு 2 இன் அத்தியாயம் 1 ல் ேம>ம் விவரிக்கப்பட்Bள்ள/

தற்ேபா/ள்ள வதீி அைமப்பு 3றித்/ பரிசலீிக்3ம் ேபா/, அதன் உரித்/ைடைம அDப்பைடயி-
ல் கீழ்க்கண்டவா9 வைகப்பBத்தலாம். @தலாவ/ @ன்Wரிைமச் வதீிகளான வதீி அபிவி#-
த்தி அதிகாரசைப, இரண்டாவ/ @ன்Wரிைமச் வதீிகளான மாகாண வதீி அபிவி#த்தி அதி-
காரசைப மற்9ம் Mன்றாவ/ @ன்Wரிைம வதீிகள் உள்Pராட்சி சைபகLக்3 
உரித்/ைடயைவயா3ம். தற்ேபா/ள்ள வதீி வைலயைமப்பு ெதாடர்பான விபரங்கள் வைரப-
டம் 6.6 ல் காட்டப்பட்Bள்ள/.

2030 ஆம் ஆண்Dற்கான @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற வதீி வைலயைமப்பு பற்றி 
பரிசலீிக்3ம் ேபா/, அட்டவைண 6.4 மற்9ம் வைரபடம் 6.7. இல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ளபD அதன் 
உரித்/ைடைம அDப்பைடயில் வைகப்பBத்தலாம். 

-
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இந்த வதீி அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் கீழ், காலி வதீியி>ள்ள ெமாரகால்ல மற்9ம் அLத்கைம 
இைடயிலான வதீிைய நான்3 வழிச்சாைலயாக அகலப்பBத்தவும், ேப#வைள ம#தாைன 
ெமாரகால்ல வதீிைய @தல் @ன்Wரிைம திட்டமாக அபிவி#த்தி ெசய்வதற்3ம் மற்9ம்  கடற்க-
ைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள நிலப் ப3திைய காலி வதீிேயாB இைணக்3ம் உள்ளக 
வதீிைய (மாகாண வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைப ெசாந்தமான/) அபிவி#த்தி ெசய்வதற்3ம் 
திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

அேத ேநரத்தில், கடற்கைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள நிலப் ப3தி வழியாக, நகர ைமய-
ங்கைள இைணக்3ம் இரண்B வதீிகைள அபிவி#த்தி ெசய்ய திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

• @ன்ெமாழிந்த வடக்3 - ெதற்3 இைணப்பு வழித்தடம் (i)

• @ன்ெமாழிந்த வடக்3 - ெதற்3 இைணப்பு வழித்தடம் (ii)

விேசட ேசைவ வழங்3ம் வதீிகளாக இனங்காணப்பட்ட வதீிகள் (Nனாமி மள்ீ 3Dேயற்றம், கட-
ற்கைர அ]கல் பாைதகள், ெபந்தர நதி அ]கல் பாைதகள், Nற்9லாத்தலங்கள் மற்9ம் காலி 
வதீியிலி#ந்/ புதிய காலி வதீி வைர இைணக்3ம் சிறிய பாைத) ஆகிய பாைதகைள அகல-
ப்பBத்த திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

ேமற்பD வதீிகைள தற்ேபா/ள்ள ஏைனய வதீிகLடன் இைணந்/ அபிவி#த்தி ெசய்ய திட்ட-
மிடப்பட்Bள்ள/. இந்த ெசயல் திட்டங்கள், வதீி அபிவி#த்தித் திட்டத்திைன @ன்Wரிைம அD-
ப்பைடயில், வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைப, உரிய நி9வனங்களிடமி#ந்/ ேதைவப்பBம் 
நிதி ஆதாரங்கைளப் ெபற்9, @ன்Wரிைம அDப்பைடயில் ெசயல்பBத்த ஆேலாசைன வழங்க-
ப்பBகிற/. உரிய நி9வனங்களிடமி#ந்/ ேதைவயான நிதி உதவி ெப9ம் ெபா#ட்B, கீழ்க்க-
ண்டவா9 ெசயல்பBத்த ஆேலாசைன வழங்கப்பBகிற/.

இந்த வதீி அைமப்ைப விரிவுபBத்/ம் ெபா#ட்B, ேதைவயான கட்டட ேகாB (Building line) மற்9ம் 
வதீி ேகாB (street line) எல்ைலகள், அபிவி#த்தித் ேதைவகளின் அDப்பைடயில் அறி@கப்பB-
த்தப்பBம்.

நகர்ப்புற மற்9ம் கிராமப்புறங்கைள ஒ#ங்கிைணப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்B திட்டமிடலி-
ல் உள்ள உள்ளக வதீி வைலயைமப்ைப அபிவி#த்தி ெசய்ய @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காண-
ப்பBகின்ற, ேம>ம் இந்த அபிவி#த்திைய பல்ேவ9பட்ட பிரிவுகளின் கீழ் அைடயாளம் காண 
@Dயும்.

1. கடற்கைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள நிலப் ப3திகளில் உள்ள நகர 
ைமயங்கைள இைணக்3ம் வைகயில் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் 
காணப்பBகின்ற வதீி அபிவி#த்திகள் 

2. சிறப்பு ேசைவகள் வழங்3வதற்காக @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 
வதீிகைள அபிவி#த்தி ெசய்தல் 

3. ெநல் நிலங்கள் மற்9ம் தாழ்வான நிலங்களிWூடாக @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் 
காணப்பBகின்ற வதீிகைள அபிவி#த்தி ெசய்தல்.

-
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ெமாரகால்ல @தல் அLத்கைம வைரயிலான காலி வதீியி>ள்ள 9 - 12 மற்ீறர் அகலத்ைத 18 - 20 
அD வைர விஸ்தரிக்கத் திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

• இயக்கக்VDய பாைதகள் (3.5 மட்ீடர் x4 = 14 மட்ீடர்கள்)
• ேதர்ந்ெதBக்கப்பட்ட இடங்களில் வாகன தரிப்பிட வசதிகள் (2.5 மட்ீடர்கள்)
• பNைம வலயத்தில் நைடபாைத வழிகள் (1.5 மட்ீடர்கள் - 2 மட்ீடர்கள்)

இந்த வதீியின் 39க்3 ெவட்B வைரபடம் 6.5 ல் காணலாம்.

-
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வைரபடம் 6.6 இல்   காட்டப்பட்Bள்ளவா9, எதிர்காலத்தில் மக்கள் ெதாைக அதிகரிப்புடன், 
காலி வதீியில் எதிர்பார்க்கக் VDய ேபாக்3வரத்/ ெநரிசலிைன 3ைறப்பதற்3 @ன்Wரிைம 
அDப்பைடயில், ேப#வைள ம#தாைன ெமாரகால்ல வதீிைய ஒ# மாற்9 சாைலயாக அபிவி-
#த்தி ெசய்ய @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

• இயக்கக்VDய பாைதகள் (5 ம)ீ
• ைசக்கிள் ஓட்Bபவர்கLக்கான பாைத (2 ம)ீ
• பNைம ப3திைய  ெகாண்ட பாதசாரி நைடபாைதகள் (2 ம)ீ

அபிவி#த்தி ெசய்ய @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற மாகாண வதீி அபிவி#த்தி 
அதிகாரசைபக்3 கீRள்ள வதீிகளின் தற்ேபாைதய மற்9ம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காண-
ப்பBகின்ற அகலங்களின் விபரங்கள் அட்டவைண 6.5 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.

-

-
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மாகாண வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைபக்3 கீRள்ள வதீிகள் அகலப்பBத்/ம் @க்கிய 
ேநாக்கம், தற்ேபா/ கடேலாரப் ப3திகளில் உள்ள 3Dயி#ப்புக்கள், திட்டப் ப3தியின் கடற்க-
ைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள நிலங்களாக, 2030 ஆண்Dல் மாற்றம் ெசய்யப்பட உள்ள/.

• இயக்கக்VDய பாைதகள் (5 ம)ீ
• ைசக்கிள் ஓட்Bபவர்கLக்கான பாைத (2 ம)ீ
• பNைம ப3திைய  ெகாண்ட பாதசாரி நைடபாைதகள் (2 ம)ீ

I. டக்3 ெதற்3 இைணப்பு வழித்தடம் - i
II. வடக்3 ெதற்3 இைணப்பு வழித்தடம் - ii

இந்த @ன்ெமாழிந்த வடக்3 ெதற்3 வதீிகள் அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைகக்3 வசதிகைள 
வழங்3ம் ேநாக்கில் தற்ேபா/ள்ள அேத 39கிய பாைதகைளப் பயன்பBத்தி அபிவி#த்தி ெச-
ய்யப்பட ேவண்Bம், ேம>ம் கடற்கைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள நிலப் ப3திகளில் /ைண 
நகர்ப்புற ைமயங்கைள உ#வாக்3வதன் Mலம் கடற்கைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள 
நிலப் ப3திகLக்3 அபிவி#த்தி அRத்தத்ைத பரவ ெசய்ய @Dயும்.

1

2

3

6

10

11

12

13

-
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I. 9ன்ெமாழிந்த வடக்? - ெதற்? இைணப்பு வழித்தடம் (i)

-

-

-

-

-

II. 9ன்ெமாழிந்த வடக்? - ெதற்? இைணப்பு வழித்தடம்  - ii

அட்டவைண 6.6 மற்9ம் 6.7 இல் காட்டப்பட்Bள்ள @ன்ெமாழிந்த வடக்3 - ெதற்3 இைணப்பு 
வழித்தடத்ேதாB (ii) இைணக்கப்பட்Bள்ள வதீிகள் வைரபடம் 6.8 மற்9ம் 6.9 ல் உள்ளவா9 நி-
ர்மாணம் ெசய்யப்பட உள்ளன. 
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1. ேஜாசப் ெசாபாஷ் மாவத்ைத
2. சகர மாவத்ைத
3. புனித மாரிஸ் சாைல
4. எத்பத்திய வதீி
5. ெபா/வில வதீி
6. விஹரகந்த வதீி
7. @னசிங்க்ெகாட வதீி

Nனாமி மள்ீ3Dயமர்வு  ப3திகளில் அகலப்பBத்த @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 
அ]கல் பாைதகைள தற்ேபா/ள்ள மற்9ம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற அகல-
ங்கள் அட்டவைண 6.8 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.

-

Nனாமி மள்ீ3Dயமர்வு  ப3திகளில் அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைகைய Sர்த்தி ெசய்யும் 
வைகயில் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற வதீி அைமப்பு வைரபடம் 6.10 இல்  கா-
ட்டப்பட்Bள்ள/ மற்9ம் வதீியின் 39க்3ெவட்B பிரிவு உ#  6.7 என வழங்கப்பBகிற/. 

• இயக்கக்VDய பாைதகள் (5 ம)ீ
• பNைம ப3திைய  ெகாண்ட பாதசாரி நைடபாைதகள் (2 ம)ீ

-

1

2

3

6

-
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-

2030 ஆம் ஆண்Dல் Nற்9லாப் பயணிகளின் ஈர்ப்ைப அதிகரிக்கவும், Nற்9லா /ைறைய 
ஊக்3விக்கவும், கடேலாரப் ப3திகLக்கான அ]கல் பாைதகைள விரிவுபBத்தவும், Nற்9-
லாத் தலங்கLக்3 ெசல்>ம் சாைலகைள அகலப்பBத்தவும் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காண-
ப்பBகின்றன. அகலப்பBத்த @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற வதீிகளின் தற்ேபா/-
ள்ள நீளம், அகலங்கள் மற்9ம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற அகலங்கைள 
வைரபடம் 6.11 மற்9ம் அட்டவைண 6.9 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ளன.

• இயக்கக்VDய பாைதகள் (7 ம)ீ
• பNைம ப3திைய  ெகாண்ட பாதசாரி நைடபாைதகள் (2 ம)ீ

-
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இ/ தற்ேபா/ 39கிய பாைதகளாக-
ேவ உள்ள/, இ/ வாகன இயக்கங்க-
ைள அWமதிக்காமல் பாதசாரி 
நடமாட்டத்தின் வசதிகைள அதிகரி-
க்க விரிவுபBத்த @ன்ெமாழிந்த 
நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.  
இந்த பாைத உ# 6.8 இல் காட்டப்பட்B-
ள்ள/.

-
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அகலப்பBத்த உத்ேதசிக்கப்பட்ட புைகயிரத நிைலய  அ]கல் பாைதகளின் தற்ேபாைதய 
நீளம் அகலங்கLம் @ன்ெமாழிந்த அகலங்கLம் அட்டவைண 6.10 இல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ளன, 
அதன் 39க்3ெவட்B உ# 6.9 இல் காட்டப்பட்Bள்ள/.

1

2

3

-

-
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ெபௗதிக உட்கட்டைமப்பு அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் கீழ் விவரிக்கப்பட்Bள்ள ஒ#ங்கிைணந்த 
சாைல அபிவி#த்தித் திட்டம், ெபா#ளாதார அபிவி#த்தித் திட்டம் மற்9ம் மக்கள் 3Dயி#ப்பு 
சார் அபிவி#த்தித் திட்டம் ஆகியவற்9டன் இைணக்கப்பட்Bள்ள/.

தற்ேபா/ திட்டப் ப3தியில் ேபா/மான அளவு 3Dநீர் வழங்கப்பட்டா>ம், 2030 ஆம் ஆண்B 
அளவில் அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைக ேபா/மானதாக இல்ைல. எனேவ, ெப#கி வ#ம் 
மக்கள் ெதாைக வளர்ச்சிக்3 ஏற்ப 3Dநீர் ேதைவைய  Sர்த்தி ெசய்ய ேவண்Dய ேதைவ உள்ள/. 
தற்ேபாைதய 3Dநீர் ேதைவகள் ெப#ம்பா>ம் 3ழாய் நீர் Mலமாகவும், பா/காப்பு கிண9க-
ளில் கிைடக்3ம் நிலத்தD நீர் Mலமாகவும் நிவர்த்தி ெசய்யப்பBகின்றன. அத்ேதாB, அைவ 
இப்பிரேதசத்தின் 3Dநீரின் @க்கிய ஆதாரங்களாகவும் உள்ளன

இந்த அபிவி#த்தித் திட்டமான/, 207,294 3Dயி#ப்பு மக்கள் மற்9ம் இதர அைனத்/ ேதைவக-
Lக்3ம், 2030 ஆம் ஆண்B 75,000 மக்கள் ெதாைகக்3 ேதைவயான 3Dநீர் ேதைவைய Sர்த்தி 
ெசய்ய திட்டமிட்Bள்ள/

தற்ெபாR/ ேதசிய நீர் வழங்கல் மற்9ம் வDகாலைமப்புச் சைபயினால் கLகங்ைகயில் உள்ள 
ேகத்ேஹன ப3தியில் அைமக்கப்பட்Bள்ள Nத்திகரிப்பு ஆைலயில் இ#ந்/ நீர் விநிேயாகிக்க-
ப்பட்Bள்ள/. தற்ேபா/ 3Dநீர் விநிேயாகம் மற்9ம் அதன் ெகாள்ளளவு அட்டவைண 6.11 ல் 
ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.

இ/, ேப#வைள ப3தியில் மன்ீபிD /ைற மற்9ம் Nற்9லா /ைறைய அDப்பைடயாகக் 
ெகாண்B ெபா#ளாதார வளர்ச்சிைய அைடயும் என எதிர்பார்க்கப்பBவதன் காரணத்தால், 3D-
நீ#க்கான ேதைவ அதிகமாக இ#க்3ம். 2030 ஆம் ஆண்Dல் திட்டப் ப3தியில் ஒவ்ெவா# ெசய-
ல்பாட்Dற்3ம் தினசரி 3Dநீர் ேதைவ அட்டவைண 6.12 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.

20
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-
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அதன் பிரகாரம் தினசரி 3Dநீர் ேதைவ 39, 530, 640 கனமட்ீடர்கள் ஆ3ம். அகலவத்ைத, ேதாட-
ங்ெகாைட மற்9ம் மத்/கைம ஆகிய ப3திகளில் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 
நீர் வழங்கல் ேவைலத்திட்டங்கள் ேப#வைள பிரேதச ெசயலகம் பிரேதசத்தில் 82 கிராம ேசவகர் 
பிரிவுகைள உள்ளடக்3வதாக அைமயும். அதன் பிரகாரம், 2030 ஆம் ஆண்B Mலம், 3Dநீர் 
மற்9ம் இதர 3Dநீர் ேதைவகள் நிைறேவற்றப்பBம்.

ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் தற்ேபா/ள்ள மக்கள் ெதாைகக்3 மின்சாரம் மற்9ம் 
ெதாைலத் ெதாடர்பு வசதிகள் ேபா/மானதாக இ#ந்தா>ம், 2030 ஆண்Dல் அதிகரித்/ வ#ம் 
மக்கள் ெதாைகக்3 மின்சாரம் ேதைவப்பBவ/, ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டத்தில் பரிசலீி-
க்கப்பBம்.

ேப#வைள பிரேதச சைப பிரேதசம் மின்சார விநிேயாகம் இலங்ைக மின்சார சைப மற்9ம் 
லங்கா மின்சார கம்பனி தனியார் நி9வனத்தின் Mலம் வழங்கப்பBகின்ற/ மற்9ம் 
ேப#வைள நகர சைப பிரேதசத்திற்கான மின்சார விநிேயாகம் லங்கா மின்சார கம்பனி 
தனியார் நி9வனத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்பBகின்றன. தற்ேபா/ திட்டப் ப3தியில் உள்ள மக்க-
Lக்3 மின் விநிேயாகம் ேபா/மானதாக இ#ப்பதாக கண்டறியப்பட்Bள்ள/. இந்த மின் விநி-
ேயாகம், 2030 ஆம் ஆண்Dல், இலங்ைக மின்சார சைபயுடன் இனணந்/ மக்கள் ெதாைக ெப#-
க்கத்திற்3 ஏ/வாக அதிகரிக்3ம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. ேம>ம், 2030 ஆம் ஆண்டளவில் 
ேமம்பாB ெசய்யப்படவுள்ள Nற்9லா /ைறயின் ேதைவகைள Sர்த்தி ெசய்வதற்3 Yரிய சக்தி-
ையப் பயன்பBத்/வதாகவும் எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. 

திட்டமிடல் ப3தியில் தற்ேபா/ மலசல கழிவு வசதிகள் கிைடக்கவில்ைல, ேம>ம் பிரேதச 
சைப பிரேதசத்தி>ம் அத்தைகய ேதைவகள் எ/வும் இல்ைல. ஆனால், நகர சைப பிரேதசம் 
கழிவு நீர் வDகால் அைமப்ைப உ#வாக்க ேவண்Dய அவசியம் உ#வாகி உள்ள/. தற்ேபா/ 
99% நகர சைப பிரேதசம் கழிவு நீர் ெவளிேயற்ற கழிவு நீர் ேசகரிக்3ம் ெதாட்Dகைள பயன்பB-
த்/கின்றனர். ஒ# ேலசான மைழயில் Vட நீர் மட்டத்ைத உயர்த்/வ/ ஒ# பிரச்சிைனயாக 
அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ள/, இதன் விைளவாக நீர்நிைலகள் மாNபBகின்றன, எனேவ 
இந்த ப3தியின் Nகாதார நிைலைமகள் 3றித்/ கவனம் ெச>த்த ேவண்Dய/ அவசியம்.

இந்த நகரத்தில் வாRம் மக்களில் ெப#ம்பான்ைமயானவர்கள் @ஸ்லிம்களாக இ#ப்பதன் கா-
ரணத்தால், அவர்கள் ஒ#வ#க்ெகா#வர் ெந#க்கமாக வாழ்வைதேய வி#ம்புகிறார்கள். 
ேம>ம், நிலங்கைள சிறிய மைனகளாகப் பிரித்/ விBகின்றனர். ம#தாைன, மலிகேஹன, 
கங்கனம்ெகாட ேபான்ற ப3திகளில் மக்கள் ெதாைக அடர்த்தி அதிகமாக இ#ப்பதன் காரண-
த்தால் நீர்பிDப்பு ப3திகைள மாNபBத்தக் காரணம் இ#ந்/ வ#கிற/.

ேப#வைள மற்9ம் ெபந்தர கங்ைக ப3தி நீர் ெதாடர்பான Nற்9லாச் ெசயல்பாBகLக்3 பிரசி-
த்தி ெபற்றதா3ம். ேம>ம், ெபந்தர ஆற்றி>ம் மற்9ம் அதன் Nற்9ப்புற கடற்கைர ப3திதயி>ம் 
உள்ள நீரின் தன்ைம மற்9ம் தரம் ஆகியவற்ைற பராமரிப்ப/ @க்கியமானதா3ம். 3றிப்பாக, 
இந்த ப3திைய சர்வேதச அளவில் நீல ெகாD (Blue flag)  ெபாR/ேபாக்3 மண்டலமாக அறிவி-
க்3ம் ேபா/, இந்த ப3தியில் கடல் நீரின் தரத்ைத பராமரிப்ப/ மிகவும் @க்கியமா3ம்.

-
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இந்த மண்டலத்தில் ஒ#ங்கிைணந்த கழிவு நீர் @காைமத்/வ திட்டம் எ/வும் இல்ைல என்பதா-
ல், ெபரிய அளவிலான விBதிகள் Nய கழிவு நீர் @காைமத்/வ @ைறைய பயன்பBத்தி, தனி 
நபர் Nத்திகரிப்பு நிைலயங்கள் Mலம் Nத்திகரிக்கப்பட்ட நீைர ெபந்தர நதியில் ெவளிேயற்றி 
வ#கின்றன. எதிர்காலத்தில் அதிகரித்/ வ#ம் Nற்9லாப் பயணிகளின் எண்ணிக்ைகக்3 Vட 
கழிவுநீைர Nத்திகரிக்கத் ேதைவயான அேத கழிவு நீர் @காைமத்/வ ெபாறி@ைறைய பயன்ப-
Bத்த ேவண்Bம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

படம் 6.10 இல் காட்Dயுள்ளபD, ேப#வைள நகர சைப பிரேதசம் உள்ள ெப#ம்பாலான நீர்ப்பி-
Dப்புப் ப3திகள், 3ப்ைபகைள ெவளிேயற்9வதால் மாNபBகிற/.

உலகில் உள்ள ெப#ம்பாலான நாBகள் "நீDத்த நகர்ப்புற வDகால் அைமப்புகள்" என்கின்ற  
ேகாட்பாட்ைட பின்பற்9வ/டன், மாNபட்ட நீர்ப்பிDப்புப் ப3திகள் /ூய்ைமப்பBத்தப்பட்B, 
அதன் Mலம், ெவள்ளப் ெப#க்3 ேபான்ற ேபரழிவுகைள 3ைறத்/ம், /ூய்ைமயான வDகால் 
அைமப்ைப உ#வாக்கியுள்ளன.

அதன் பிரகாரம், ேப#வைள நகர சைப பிரேதசம், நிைலயான கழிவு நீர் @காைமத்/வ Mேலா-
பாயத்ைத பின்பற்ற திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. ேம>ம், தற்ேபா/ள்ள அைனத்/ கால்வாய்கைள-
யும் இைணத்/, @ைறயான வDகால் திட்டத்ைத அறி@கப்பBத்தி, தற்ேபா/ள்ள கால்வாய் 
@ைறைய ேமம்பBத்தி, புதிய ேமற்பரப்பு நீைர @ைறயாக ெவளிேயற்ற கால்வாய் அைமப்பு 
அறி@கப்பBத்தப்படவுள்ள/. இ/ ெதாடர்பான விபரங்கள் வைரபடம் 6.11 இல் காட்டப்பட்B-
ள்ள/

-
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இந்த திட்டத்தின் பிரகாரம் Nற்9லாத் /ைறயின் அபிவி#த்தி Mலம் ெபா#ளாதார வளர்ச்சி 
ஏற்பBம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. Nற்9லாப் பயணிகளின் ஈர்ப்ைப அதிகரிக்3ம் ேபா/, 
திண்ம கழிவு உற்பத்தி அதிகரிக்3ம். எனேவ, ெப#கிவ#ம் மக்கள் ெதாைகைய கணக்கில் 
ெகாண்டால், திண்ம கழிவுகைள அப்புறப்பBத்/ம் @ைறயான @காைமத்/வத் திட்டம் இ#-
க்3ம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. சரியான திண்ம கழிவு @காைமத்/வ திட்டம் Mலம் பா/-
காப்பான வாழ்க்ைக Yழைல உ#வாக்3தல் ெதாடர்பாக இந்த பிரிவில் விவாதிக்கப்பBகிற/.

ேப#வைள நகர சைப பிரேதசம் திண்ம கழிவுகள் தினசரி ேசகரிப்பு 21.4 ெதான்னாக பதிவு ெச-
ய்யப்பட்B பிரேதச சைப ப3தியில் 24 ெதான்னாக ெமாத்தம் 45 ெதான்னாக இ#க்3ம். இந்த தி-
ண்மக்கழிவின் வைகப்பாB அட்டவைண 6.13 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.

வைரபடம் 6.12 ல் காட்டப்பட்Bள்ளவா9, திண்ம கழிவுகைள மக்3ம் மற்9ம் மக்காத தன்ைமய-
ற்ற ெபா#ளாக பிரித்/, உரம் தயாரிக்3ம் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பBகிற/. ஆனால், நகர சைப 
பிரேதசம் @ைறயான @காைமத்/வ ெபாறி@ைற இல்ைல.

இதன் காரணமாக, ேப#வைள நகர சைப எல்ைலக்3 அ#கில் உள்ள ெபர்வா கால்வாய் மற்9ம் 
ெவத்திபுரம் கால்வாயில் 3ப்ைப ெகாட்Bவ/ ெப#மளவில் நடந்/ வ#கிற/. இதன் 
விைளவாக ேப#வைள மன்ீபிDத் /ைற@கமான/ கழிவுப் ெபா#ளால் நிைறந்/ வ#கிற/. 
இந்த ப3தியில் Nற்9லாப் பயணிகைள ஈர்ப்பதில் இ/ ஒ# தைடயாக மாறியுள்ள/. எனேவ 
@ைறயான திண்ம கழிவு @காைமத்/வ திட்டம் ேதைவ.

@ன்ெமாழிந்த வலய மண்டல அDப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மக்கள் கணிப்பின் பிரகார-
ம், 2030, தினசரி உற்பத்தியா3ம் திண்ம கழிவுகள் 127 ெதான்னாக, அட்டவைண 6.14 ல் காட்ட-
ப்பட்Bள்ள/.

10

-
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இந்த ேதைவைய நிர்வகிப்பதற்காக, 3ேரவத்ைத வைரபடம் 6.13 ல், 12 ஏக்கர் பரப்பளவில் 
உள்ள, ஒ# உரக்கிடங்3 அைமக்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. Nற்9 Yழைல பா/காக்3ம் 
வைகயில், பNைம வழித்தடங்கைள ைவக்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. 
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இத்திட்டத்தின் எதிர்கால ெதாைலேநாக்3 பார்ைவைய எய்/வதற்கான @க்கிய காரணிகளா-
களாக, ேப#வைள நகர் ப3தியில்  தற்ேபா/ காணப்பBம் ெபா#ளாதாரம சார்  நிைலைமகள் 
மற்9ம் எதிர்கால அபிவி#த்தி  ெசயல் திட்டங்கள் என்பன  காணப்பBகின்றன. ேப#வைள 
ப3தியின் ெபா#ளாதாரம சார்ந்த நடவDக்ைககள் எBத்/ேநாக்3மிடத்/, அைவ ெப#ம்பா>-
ம்  விவசாயம், மன்ீபிD /ைற மற்9ம் Nற்9லா /ைற சார் ெசயற்ப்பாBகள் ேபான்றவற்ைறயும் 
அத்ேதாB மதிப்பு Vட்Bதல் ெதாழில் ெசயல்பாBகLடன் இைணக்கப்பட்ட உற்பத்தி  மற்9ம் 
ேசைவகள் வழங்கல் என்பவற்ைற சார்ந்தாகேவ காணப்பBகின்றன என்ப/ 3றிப்பிடத்தக்க/.

இந்த ெபா#ளாதார அபிவி#த்தி Mேலாபாயத் திட்டத்தின் Mலம் இப்பிராந்தியத்தில் காண-
ப்பBம் ெபா#ளாதார வாய்ப்புக்கள் உட்பட அைனத்/ வளங்கைளயும் பிரித்/ இங்3 காண-
ப்பBம் பிற ப3திகLக்3ம் அதன் பயன்கைள பகிர்ந்தளிப்பதன் Mலமாக இந்த திட்டமிடல் 
ப3திைய ெதன் ேமற்3க் கடற்கைரப் ப3தியி>ள்ள பன்@கத்தன்ைம சார் ெபா#ளாதார 
அம்சங்களால் ஒ#ங்கைமக்கப்பட ைமயமாக மாற்9வதற்3 இதWூடாக @ன்ெமாழிந்த 
நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. இந்த ேநாக்கத்ைத அைடவதற்3 இனங்காணப்பட்ட Mேலாபாய 
ெசயல் திட்டங்கள் பிரதானமாக நான்3 ெபா#ளாதார அபிவி#த்தி திட்டங்களில் உள்ளடக்க-
ப்பட்Bள்ளன. அைவ பின்வ#மா9 அைமகின்றன;

• ஒ#ங்கிைணந்த Nற்9லா சார் அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய  
ெசயல் திட்டம்

• மன்ீபிD /ைற சார் அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய ெசயல் திட்டம்
• இரத்தினக்கல் ைகத்ெதாழில் சார் அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய  

ெசயல் திட்டம்
• விவசாயம் சார் அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய ெசயல் திட்டம்

ேப#வைள ப3தியில் Nற்9லா சார் அபிவி#த்திகLக்3 கணிசமான அளவு ஆற்றல் வளங்கள் 
கிைடக்கின்றன. ேம>ம், பல்ேவ9 Nற்9 Yழல் அைமப்புகள், மத மற்9ம் வரலாற்9ச் சிறப்புமி-
க்க உயிரினங்கைள உள்ளடக்கிய, இயற்ைகயுடன் VDய கடற்கைர வரிைசயும், ச/ப்புநிலக் 
Nற்9 Yழல் அைமப்புகLம் உள்ளன. இதன் அDப்பைடயில், அLத்கைம மற்9ம் ேப#வைள 
ேபான்ற @க்கிய நகரங்களி>@ள்ள Nற்9லா /ைறக்கான வசதிகைள அபிவி#த்தி ெசய்யும் 
என எதிர்பார்க்கப்பBகின்ற/.

அேத ேநரத்தில், மன்ீபிD /ைற, இரத்தினக்கல் மற்9ம் விவசாய நடவDக்ைககைள Nற்9லா /-
ைறயுடன் ஒ#ங்கிைணத்/, ஒவ்ெவா# /ைறயி>ம் 3றிப்பிடத்தக்க அபிவி#த்திைய 
அைடந்/, அதன் Mலம் Nற்9லாப் பயணிகளின் ஈர்ப்ைப இந்த Mேலாபாயத் திட்டத்தில் எதி-
ர்பார்க்கப்பBகின்ற/.

ேப#வைள ப3தியில் தற்ேபா/ Nற்9லா /ைற அதிக அளவில் இயங்கி வ#வதால், Nற்9லாப் 
பயணிகள் இந்த ப3தியில் தங்3ம் விBதியில் தங்கி, நாட்Dன் பிற ப3திகLக்3ச் ெசன்9 
வ#கின்றனர். எனேவ, Nற்9லாத் /ைறயிலி#ந்/ பிராந்திய ெபா#ளாதாரத்திற்3 பங்களிப்பு 
என்ப/ அதன் நன்ைமகள் ெப#ம்பா>ம் நாட்Dன் பிற ப3திகLக்3ம் ெசல்>ம்.
இந்த நிைலைமையக் சரி ெசய்வதற்காக, கடற்கைரக்3 பின்புறமாக அைமந்/ள்ள நிலப் ப3-
திகளில் Nற்9 Yழ>க்3 உகந்த நடவDக்ைககைள உ#வாக்3வ/ அவசியமாகிற/. அதன் பி-
ரகாரம், இந்த ப3திைய இ# பிரிவுகளின் கீழ் அபிவி#த்தி ெசய்ய எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

1. பயாகல @தல் அLத்கைம வைரயிலான  கடற்கைர வழித்தடம்
2. இயற்ைக, வரலாற்9 மற்9ம் கலாச்சார தளங்கைள Nற்9லா /ைற 

அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாயமாக ஒ#ங்கிைணத்/ Nற்9லாத் தலமாக 
உ#வாக்3தல்.

-
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Nற்9லா சார் அபிவி#த்திக்கான ெசயல் திட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்திற்கான உரிய விதி@ைற-
கள் மற்9ம் விதி@ைறகள், வலய மண்டல விதி@ைறகளின் 2 - ம் பத்தியில் விவரிக்கப்பட்B-
ள்ள/.

இதன் கீழ், ஐந்/ வலயங்கள் கண்டறியப்பட்Bள்ளன.

I. கடற்கைர ப3திைய திறப்பு (கடல் காணக்VDய ெபாR/ேபாக்3 வலயம்)
II. Nற்9லா நடவDக்ைககLக்காக ேப#வைள மன்ீபிD /ைற@கத்ைத 

Vட்Dைணத்தல் (பார்ெபய்ன் மன்ீபிD ெபாR/ேபாக்3க் வலயம்)
III. ஈரநிலப் ப3திகைள Nற்9லா ஊக்3விக்3ம் ப3திகளாக அபிவி#த்தி ெசய்தல் 

(நீர்வாழ் ெபாR/ேபாக்3 வலயம்)
IV. ெமாரகால்ல கடற்கைர ப3திைய அபிவி#த்தி  

(நீல ெகாD ெபாR/ேபாக்3 வலயம்)
V. ெபந்தர நதி @கத்/வார ப3திைய ெபாR/ேபாக்3 வலயமாக அபிவி#த்தி 

ெசய்தல். (ெபந்தர நதி @கத்/வார ெபாR/ேபாக்3 வலயம்).

ஒ#ங்கிைணந்த Nற்9லா சார் அபிவி#த்தித் திட்டம் வைரபடம் 6.14 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/ 

ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் கடற்கைர பிரேதச திறப்பு இரண்B @க்கிய மண்டலங்களில் 
கீழ் ெசய்யப்பட உள்ள/. அந்த மண்டலங்கள் பற்றிய விவரங்கள் கீேழ விவரிக்கப்பட்Bள்ளன.

I. கடற்கைர ப?திைய திறப்பு  
(கடல் காணக்N3ய ெபாHEேபாக்? வலயம்)

Nற்9லா சார் வழித்தடத்தின் ஒ# ெதாடக்கப் புள்ளியாக கடற்கைர ப3திைய அறி@கப்பBத்த-
லாம். பயாகல @தல் மக்ெகான வைர கடற்கைரேயார ப3தியில் உள்ள அைனத்/ அங்கீகாரம-
ற்ற கட்Bமானங்கைளயும் அகற்றி, அதைன ஈர்க்3ம் கடற்கைர ப3தியாக உ#வாக்க ேவண்Bம் 
என்பேத @க்கிய ேநாக்கமா3ம்.

ெகாRம்பிலி#ந்/ காலி வதீியி>ள்ள ெதற்3க் கடற்கைரப் பாைதைய ேநாக்கி பயணிக்3-
ம்ேபா/ புதிய பிம்பத்ைதப் ெப9வதற்காக Nற்9லாப் பயணிகLக்3 கடற்கைர ப3திைய 
உ#வாக்3வ/ பிரதான ேநாக்கமா3ம். ெதன் ேமற்3 கடற்கைர ப3திைய  
Nற்9லா ெசார்க்கமாக அபிவி#த்தி ெசய்யேவண்Bம் என்ப/ அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் 
@க்கிய இலக்காக உள்ள/. இந்த ப3திைய பயாகல @தல் மக்ெகான வைர இரண்B கட்டங்க-
ளாக அபிவி#த்தி ெசய்வதன் Mலம் 13 ச/ர கி. ம ீபரப்பளைவ ெகாண்ட கடற்கைர ப3திைய 
திறந்த ெவளியாக ஆக்3ம் என எதிர்பார்க்கப்பBகின்ற/. இதற்காக, அWமதி ெபறாத கட்Bமா-
னங்கைள அகற்றி, ஆக்கப்Sர்வமான ெசயல்பாBகைளயும், கட்டட கட்Bமானங்கைளயும் அறி-
@கப்பBத்தவும், கடற்கைர ஓரத்தில் காட்சி அழைக ேமம்பBத்/ம் வைகயி>ம் திட்டமிடப்பட்B-
ள்ள/.

II. Oற்Pலா நடவ3க்ைககDக்காக ேபCவைள மன்ீபி3 Eைற9கத்ைத 
Nட்3ைணத்தல் (பார்ெபய்ன் மன்ீபி3 ெபாHEேபாக்?க் வலயம்)

தற்ேபா/ 2 ெஹக்ேடர் பரப்பளவில் உள்ள ேப#வைள /ைற@கமான/ மன்ீபிD ேநாக்கத்தி-
ற்காக மட்Bேம பயன்பBத்தப்பட்B வ#கிற/. இதன் புவியியல் @க்கியத்/வம் க#தி, Nற்9லா 
பயன்பாட்ைடயும் பயன்பBத்த எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. எனேவ, /ைற@கப் ப3திைய Nற்9-
லாத் தலமாக அபிவி#த்தி ெசய்யத் திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

உலகில் Nற்9லா /ைறயின் புதிய வளர்ச்சிப் ேபாக்3 மன்ீபிDத் ெதாழிைல சார்ந்/ இடம்ெப-
ற்9வ#கின்ற/. மன்ீபிD வலயத்/டன் இைணக்கப்பட்ட பு/ைமயான அWபவம் Nற்9லாப் 
பயணிகLக்3 கவர்ச்சிகரமான/. உலகின் பல நாBகள் பயன்பBத்/ம் ேகாட்பாB "Zகர்வு 
ெபா#ளாதாரம்" என்9 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள/. எனேவ, இந்தக் ேகாட்பாட்ைட பயன்பBத்தி கவ-
ர்ச்சிகரமான மற்9ம் பயWள்ள @ைறயில் கலாச்சார அம்சங்கள் மற்9ம் இயற்ைக அம்சங்களி-
ன/ அபிவி#த்தி எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

-
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தற்ேபா/ ெவற்9 நிலங்களாக உள்ள ப3தியான/ கடற்கைரப் Sங்காைவ உ#வா-க்3வத-
ற்கான வாய்ப்ைப ெகாண்Bள்ள/. Nற்9லாப் பயணிகளின் ஈர்ப்புக்காக இ/ உ#வாக்கப்பட 
ேவண்Bம் என்பதால், இந்த ேதைவக்3 ஏற்றவா9 திட்டப் பணிகைள அைடயாளம் காண @D-
ந்த/.

தற்ேபா/ ேப#வைள நகரில் கலாசார நடவDக்ைககLக்3 கட்Dடம் ஒன்ைற அைமக்க 
ேவண்Dய ேதைவ ஏற்பட்Bள்ள/. எனேவ, சனீா ேகாட்ைடயி>ள்ள இரத்தினக்கல் சார் வியா-
பாரத்திற்3, மற்9ம் Nற்9லாப் பயணிகLக்3 மன்ீபிD /ைற@கத்தில் நைடெப9ம் நடவD-
க்ைககள் 3றித்/ பு/ைமயான அWபவத்ைத ெபற ஏ/வாக, அத்தைகய ஒ# கட்Dடம் கட்ட @-
ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

ேம>ம், Nற்9லாப் பயணிகLக்3 ஓய்வும், மகிழ்ச்சியான பயண@ம் கிைடக்3ம் வைகயில், 
ேமற்3ப்ப3தி வழியாக மக்ெகான இ#ந்/ ேப#வைள மன்ீபிDத் /ைற@கம் வைர நைடபாைத 
மற்9ம் மிதிவண்D ஓBபாைதைய விரிவுபBத்/வதன் காரணமாக இந்த ப3தியில் அதிக Nற்9-
லாப் பயணிகைள ஈர்க்3ம். பட3கைளக் கடக்3ம் வைகயில், ேப#வைள /ைற@கத்தில் 
இரண்B பட3த்/ைறகைள இைணக்3ம் வைகயில் பாலம் அைமக்கவும் ஆேலாசிக்கப்பட்B-
ள்ள/. ேம>ம், Nற்9லாப் பயணிகள், கிச்சிமைல பள்ளிவாசல்மற்9ம் ேப#வைள கடற்கைர 
ப3திையயும் எளிதில் அ]கலாம்.

ேப#வைள மன்ீபிD /ைற@கம் மற்9ம் பார்ெபய்ன் தீவு ப3தி ஆகியவற்ைற நவனீப்பBத்/ம் 
ேநாக்3டன், 2030 ஆம் ஆண்B @தல் Nற்9லா நடவDக்ைககைள ஊக்3விக்3ம் ேநாக்கத்/டன், 
ேப#வைள மன்ீபிDத் /ைற@கத்ைத Nற்றியுள்ள ப3திகைள புனரைமத்தல், ெதன் ேமற்3 கட-
ற்கைர ப3திையக் ெகாண்B உ#வாக்கப்பட உள்ள பல்ேநாக்3 Nற்9லா ெசார்க்கத்தின் @க்கிய 
ேநாக்கங்கள்.

III. ஈரநிலப் ப?திகைள Oற்Pலா ஊக்?விக்?ம் ப?திகளாக அபிவிC-
த்தி ெசய்தல் (நீர்வாழ் ெபாHEேபாக்? வலயம்)

Nற்9லாத் தலமான சில்லியா ஈரநிலம் மற்9ம் பார்ெபய்ன் தீவு ப3தி, ஓய்வு மற்9ம் ெபாR/-
ேபாக்3 நடவDக்ைககைள ஊக்3விப்பதற்காக Nற்9லா சார் வழித்தடமாக அபிவி#த்தி ெச-
ய்யப்பட உள்ள/. நீர் நிைலகள் மற்9ம் அதைனச் Nற்றியுள்ள ப3திகளில் 3ப்ைபகள் ெகாட்B-
வ/, அதன் விைளவாக நீர்ப்பிDப்புப் ப3திகள் மாசைடந்/ வ#கின்றன. ேம>ம், 
அங்கீகரிக்கப்படாத கட்Bமானங்கள் காரணமாக, அப்ப3தியில் பல்ேவ9 Nற்9 Yழல் பிரச்சி-
ைனகள் ேதான்றியுள்ளன.

இந்த திட்டத்தில் ேபாக்3வரத்/ வசதிகLக்கான Mேலாபாய திட்டத்தின் கீழ் ம#தாைன வதீி 
இரண்B வழிச் சாைலயாக அபிவி#த்தி ெசய்யப்பட உள்ள/, இ/ @ன்ெமாழிந்த ஓய்வு மற்9ம் 
ெபாR/ேபாக்3 வலயத்திற்கான சாத்தியமாக இ#க்3ம்.

அேத சமயம், ம#தாைன ேபான்ற மக்கள் அடர்த்தியான ப3திகளில் ெபா/ ெபாR/ேபாக்3 
வசதிகள் கிைடக்காமல் இ#ப்ப/, இந்த அபிவி#த்திைய அந்தப் ப3திக்3ள் @ன்ெமாழிந்த 
மற்ெறா# காரணமா3ம்.

இந்த வலயங்கைள அபிவி#த்தி ெசய்யும் ேபா/, பார்ெபய்ன் தீைவ Nற்9லா ஈர்ப்புதலமாக மா-
ற்றவும், ெபாR/ேபாக்3 நடவDக்ைககLக்காக சில்லியா கால்வாைய உ#வாக்கவும் இ# /-
ைறகLக்3 கவனம் ெச>த்தப்பBம்.

ேப#வைள மன்ீபிD /ைற@கத்தில் இ#ந்/ 500 மட்ீடர் ெதாைலவில் அைமந்/ள்ள பார்ெப-
ய்ன் தீவு வரலாற்9 @க்கியத்/வம் வாய்ந்த இடமாக உள்ள/. ஏெனனில், அங்3 அைமந்/ள்ள 
கலங்கைர விளக்3, கவர்ச்சிகரமான கடல், அதன் அழைக ேமம்பBத்தியுள்ள/. தற்ேபா/ இந்த 
தீவி>ள்ள கலங்கைர விளக்3 ப3தியில் Zைழய அWமதி இல்ைல. இந்த அழகிய தீவுத்திடலி-
ல் Nற்9லா தலமாக அபிவி#த்தி அைடயும் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. இந்த தீைவ Nமார் 3 
ஏக்கர் பரப்பளவில் Nற்9லா பயணிகLக்3 திறப்ப/ இந்த திட்டத்தின் @க்கிய ேநாக்கமா3ம். 
Nற்9லாப் பயணிகள் பட3 சவாரி, மன்ீபிDத்தல் மற்9ம் கடல் உணவுகைள அWபவித்தல் 
மற்9ம் மன்ீபிD @ைறகள் ஆகியவற்றில் மிகவும் ஆர்வமாக இ#ப்பதன் காரணத்தால், இந்த 
ப3தியில் Nற்9லாத் /ைறைய ேமம்பBத்/வதற்3 இந்த திட்டம் @க்கியமானதாக இ#க்3ம்

-
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ேப#வைள நகைர சிறந்த பன்@க /ைறவாரி Nற்9லாத் தலமாக உ#வாக்3ம் இலக்ைக அைட-
வதற்3, Nற்9லாத் தலங்களாக விளங்3ம் சில்லியா ஈரநிலம் மற்9ம் பார்ெபய்ன் தீவு ப3திைய 
Nற்9லா சார் ெசார்க்கமாக அபிவி#த்தி ெசய்ய என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

இன்ைறய Nற்9லாத் /ைறயில் பிரபலமான ெதாழில்களில் ஒன்9 ெபஸ்கா Nற்9லா பயண-
ங்கள் ஆ3ம், இதன் Mலம் Nற்9லா பயணிகள் மன்ீபிD தயாரிப்புகளில் புதிய அWபவத்ைதப் 
ெபற ஆர்வமாக உள்ளனர் மற்9ம் ெதாழில்/ைறைய ேமம்பBத்/வதற்காக Nற்9லா தலங்கL-
டன் கலந்த ஒ# Zகர்வு ெபா#ளாதாரத்/டன் Nற்9லாைவ ேமம்ப-Bத்/வதற்கான ேபாக்3.

IV. ெமாரகால்ல கடற்கைர ப?திைய அபிவிCத்தி  
(நீல ெகா3 ெபாHEேபாக்? வலயம்)

ெமாரகால்ல கடற்கைர மற்9ம் கLவாேமாதர ப3திகளானைவ Nற்9லா பயணிகைள அதிகம் 
கவ#ம் இடங்களாக காணப்பBகின்றன. எனேவ, எதிர்காலத்தில் எதிர்பார்க்கப்பBம் Nற்9லாப் 
பயணிகளின் எண்ணிக்ைகைய அதிகரிப்பதற்காக அபிவி#த்தி ெசய்யப்பட ேவண்Bம். இந்த 
வலயத்தில் Nற்9லா விBதிகள் மற்9ம் ெபாR/ேபாக்3 வசதிகைள அபிவி#த்தி ெசய்ய எதி-
ர்பார்க்கப்பBகின்ற/

2030 ஆம் ஆண்டளவில் இந்த ப3தியில் Nற்9லாப் பயணிகளின் வ#ைக 30,000 என கணிக்க-
ப்பட்Bள்ள/, தற்ேபா/ 2025 ஆம் ஆண்டளவில் மன்ீபிDத் /ைற@கங்கைள ைமயமாகக் 
ெகாண்ட Nற்9லா நடவDக்ைககைள ஊக்3விப்பதற்காக மன்ீபிDத் /ைற@கங்கள் மற்9ம் 
பார்ெபய்ன் தீவுப் ப3திகைள புனரைமப்பு ெசய்வதற்கான திட்ட @ன்ெமாழிவுகள் ெசய்யப்ப-
ட்Bள்ளன. 2020 ஆம் ஆண்டளவில் Nற்9லாப் பயணிகளின் எண்ணிக்ைகைய 30,000 ஆக உய-
ர்த்த இதன் Mலம் எதிர்பார்க்கப்பBகிற/, அதற்3 ேதைவயான  வசதிகள் இ#க்க ேவண்Bம் 
என்ப/ அவசியமாக உள்ள/. இதற்காக, கடற்கைர வழியில் ேதைவயான வசதிகைள அபிவி-
#த்தி ெசய்ய @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. ச/ப்பு நிலக் காBகள், விைளயா-
ட்B ைமயங்கள், ஓட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்9ம் கடற்கைர சாைல ேமம்பாB ஆகிய ப3திக-
ளில் உள்ள வசதிகைள ேமம்பBத்/தல் இந்த ப3தியில் அதிக Nற்9லாப் பயணிகைள ஈர்க்3ம் 
வைகயில் ெசயல்பBத்தப்பட்B வ#கிற/.

தற்ேபா/ ஆயுர்ேவத ஸ்பா ைமயங்கைள Nற்9லா தங்3மிட விBதி /ைறயில் ஒ# புதிய 
ேபாக்காக அைடயாளம் காணலாம். ேதைவைய Sர்த்தி ெசய்ய இந்த வசதிகைள அபிவி#த்தி 
ெசய்ய ேவண்Bம். இ/ேபான்ற ேசைவகள் கிைடப்ப/ Nற்9லா /ைறைய வளர்ப்பதற்கான 
ஒ# காரணமா3ம்.

V. ெபந்தர நதி 9கத்Eவார ப?திைய ெபாHEேபாக்? வலயமாக 
அபிவிCத்தி ெசய்தல். (ெபந்தர நதி 9கத்Eவார ெபாHEேபாக்? 
வலயம்)

ெபந்தர நதியின் @கத்/வார எல்ைல, ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியின் எல்ைலயாக உள்ள/. 
அேத ேநரத்தில், ேமல் மாகாணத்தின் எல்ைலயாக உள்ள/. Nற்9லாப் பயணிகளின் ஈர்ப்ைப 
அதிகரித்/, இந்த இயற்ைக கழிைவ மிகவும் கவர்ச்சிகரமான @ைறயில் அபிவி#த்தி 
ெசய்வேத, இந்த வலயத்தின் @க்கிய ேநாக்கமா3ம்.

ெபந்தர நதி மற்9ம் அதைனச் Nற்றியுள்ள ப3தி உண்ைமயில் ெதன் கடற்கைரயின் அகலப் 
பரந்/ காணப்பBம் காட்சிகேளாB இத்திட்டத்தின் ெதாைலேநாக்3ப் பார்ைவயின் உண்-
ைமயான அர்த்தத்ைத அங்கீகரிப்பதன் Mலம் உ#வான/.

-
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தற்ேபா/ Vட Nற்9லாப் பயணிகள் தண்ணர்ீ விைளயாட்Bக்காக இந்த ப3திக்3 வந்/ ெச-
ல்கின்றனர். ஆனால், 3ப்ைபகைள ஆற்றில் ெகாட்Bவதால், இயற்ைக அழைக 3ைறப்ப/, 
ேமாசமான நாற்றம் உ#வாதல் ேபான்ற காரணங்களால் சில பிரச்சிைனகள் எRந்/ள்ளன 
இவ்வாறான காரணிகளினால் Nற்9லா ஈர்ப்புவிைச 3ைறவைடந்/ ெசல்>ம் ேபாக்3 காண-
ப்பBகின்ற/. ஆற்றின் அ]கல் வதீிகள் 39கலாக இ#ப்பதன் காரணத்தால் வாகன இயக்க-
ங்கLக்3 அல்ல/ Nற்9லா பயணிக்3 Vட அந்த ப3திக்3ள் ெசல்ல சிரமமாக உள்ள/.

இந்த மண்டலத்ைத அபிவி#த்தி ெசய்வதில் ெதற்3 கடற்கைரயிலி#ந்/ இந்த ப3திக்3 வ#-
ம்ேபா/ Nற்9லாப் பயணிகளின் கவர்ச்சிைய அதிகரிக்3ம் சாத்தியக்V9கைள கணக்கில் 
எBத்/க்ெகாள்வதன் Mலம் இந்த ப3திைய அபிவி#த்தி ெசய்வதாகவும் எதிர்பார்க்கப்பBகிற-
/

தற்ேபா/ ெபந்தர பாலம் எந்த ஒ# நடவDக்ைகக்காக பயன்பBத்தப்படவில்ைல. ஆனால், பிற 
நாBகளில், Nற்9லா /ைறப் ப3திகளில் உள்ள ப3திகள் Nற்9லாத் தலமாக பயன்ப-Bத்தப்ப-
ட்B, இந்த ெதாழிைல உயர்த்/கிற/. எனேவ, இந்த திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆற்ற>ம் க#த்தில் 
ெகாள்ளப்பBம்.

அLத்கைம புைகயிரத நிைலயத்திற்3 இட்Bச் ெசல்>ம் வதீிகள், பாதசாரிகLக்3ம் வாகன 
இயக்கங்கLக்3ம் அெசௗகரியங்கைள ஏற்பBத்/ம் 39கலான பாைதகளாகவும் காண-ப்பB-
கின்றன. எனேவ, இந்த வதீிகைள, பாதசாரிகள் நைடபாைதகேளாB உள்ளவாறாகவும் அமர#-
ம் பா/காப்பாக இரவு ேநரங்களில் Vட பயணிக்க VDயதாகவும் அபிவி#த்தி ெசய்ய எதிர்பா-
ர்க்கப்பBகிற/

எனேவ, Nற்9லாத் /ைறைய ேமம்பBத்/ம் ேநாக்கில் இந்த ப3தியில் உள்ள ஆற்றல்கைளக் 
க#த்தில் ெகாண்B Nற்9லா நைடபாைதயில் ெபந்தர கைரேயார மண்டலத்ைத மிகவும் கவ-
ர்ச்சிகரமான ப3தியாக அபிவி#த்தி ெசய்ய Nற்9லா சார் அபிவி#த்தித் திட்டம் திட்டமிட்B-
ள்ள/.

ேப#வைள ப3தியில் ஏராளமான வரலாற்9, ெதால்லியல் இடங்கைள அைடயாளம்  
காணலாம். Nற்9லா /ைறைய ேமம்பBத்/ம் ேநாக்கத்/டன் இந்த இயற்ைக, வரலாற்9  
மற்9ம் ெதால்லியல் தளங்கள் அைனத்ைதயும் ஒ#ங்கிைணத்/ Nற்9லாத் தலமாக  
உ#வாக்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

கட்டடக்கைல மற்9ம் வரலாற்9 @க்கியத்/வம் வாய்ந்த சி9 ேதாட்டம், கந்ேதவிகாைர, ெவ-
ஹரகலகந்த ராஜமஹா விகாைர, புனித ேஜாசப் ேதவாலயம், சபுேகாடா விகாைர மகாேதனிய 
ேகாயில் ேபான்றவற்ைற இைணப்பதன் Mலம் இந்த ப3தியில் கிைடக்3ம் ஆற்றல்களின் அD-
ப்பைடயில் Nற்9லாப் பாைதைய உ#வாக்க @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. 
(வைரபடம் 6.15)

2030 காலகட்டத்தில் ெசயல்பBத்தப்பட @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற எண்ணற்ற 
Nற்9லா சார்ந்த திட்டங்கள், அந்தப் ப3தியின் ெபா#ளாதாரத்ைத அபிவி#த்தி ெசய்ய பயW-
ள்ளதாக இ#க்3ம். கந்ேத விகாைர திட்டமிடல் ப3தியில் பிரதான சமய ைமயமாக அறி@க-
ப்பBத்தலாம். Nற்9லா சார் அபிவி#த்திக்கான ெசயல் திட்டத்தின் பிரகாரம், ேப#வைள அபி-
வி#த்தித் திட்டத்தின் கீழ் Nற்9லாப் பயணிகLக்3 ேதைவயான வசதிகள் உ#வாக்கப்பட 
ேவண்Bம்

-
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திட்டமிடல் ப3தியில் ெபா#ளாதாரத்ைத ேமம்பBத்/வதற்காகப் பங்களிக்3ம் 3றிப்- 
பிடத்தக்க பிரிவுகளில் இரத்தினக்கல் வர்த்தக@ம் ஒன்றா3ம். இந்த Mேலாபாய திட்டத்தின் கீழ் 
இரத்தினக்கல் வர்த்தக நடவDக்ைககைள ஊக்3விப்பதற்காக ஒ# கட்Dடத்ைத பிரத்ேயகமாக 
நிர்மாணிப்பதற்3 திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. 400 ச/ர மட்ீடர் பரப்பளவில், வாகன நி9த்/மிட-
ங்கள் ெகாண்ட உணவ#ந்/ம் இடங்கள், வங்கி நி9வனங்கள் ேபான்ற ேதைவயான வசதிக-
ைள ஏற்பBத்தித் தர @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. இ/ இரத்தினக்கல் வர்த்தக 
நடவDக்ைககைள ஊக்3விக்3ம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/

Nற்9லாத் /ைறயின் அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாயங்கள் மன்ீபிD அபிவி#த்தித் திட்டம், 
ேவளாண்ைம அபிவி#த்தித் திட்டம் மற்9ம் உள்கட்டைமப்பு அபிவி#த்தித் திட்டம் ஆகியவ-
ற்9டன் இைணக்கப்பட்Bள்ளன.

பண்ைடய காலத்தில் இ#ந்/ இலங்ைகயின் பிரதான மன்ீபிD /ைற@ககளில் ஒன்றான 
ேப#வைள /ைற@கம் இந்த Mேலாபாய திட்டத்தின் Mலம், ேதசிய மன்ீ உற்பத்திக்3, இந்த 
பங்3 அதிகரிக்3ம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. Nற்9லா /ைறைய ஈர்ப்பதற்காக மன்ீபிDத் /-
ைற@கத்ைதயும், அதன் Mலம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற Mேலா- 
பாயங்கைளயும் உள்ளடக்கியதாக இ/ இ#க்3ம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

1. உள்நாட்B மன்ீபிDத்தின் தரத்ைத ேமம்பBத்/தல்
2. மனீவர்கLக்கான கட்டைமப்பு வசதிகைள ேமம்பBத்/தல்.
3. மன்ீபிD வர்த்தகத்திற்கான உட்கட்டைமப்பு வசதிகைள ேமம்பBத்/தல்.

மன்ீபிD /ைறயுடன் இைணக்கப்பட்ட வளங்களின் தரத்ைத உயர்த்/தல் மற்9ம் அதன் 
திறைன அதிகரித்தல் ஆகியைவ 3றித்/ @க்கியமாக கவனம் ெச>த்தப்பட்B வ#கிற/. 
மன்ீபிD ேமம்பாட்Dற்3 ேதைவயான உட்கட்டைமப்பு வசதிகைள ேமம்பBத்/தல், மன்ீபிDப் 
பட3கள், 3ளிரான அைற வசதிகைள ஏற்பBத்/தல் மற்9ம் அதன் Mலம் /ைறவாரியான 
பங்களிப்ைப அதிகரித்தல் ஆகியவற்றின் Mலம் 2025 ஆம் ஆண்டளவில் ெமாத்த உள்நாட்B 
உற்பத்திக்கான மன்ீபிD உற்பத்திைய அதிகரிப்பேத @க்கிய இலக்காக உள்ள/. இதனால், இந்த 
ெதாழிலில் ஈBபட்Bள்ள ச@தாயத்தின் வாழ்க்ைக நிைல ேமம்பB கிற/.

தற்ேபா/, /ைற@கப் ப3தியில் 3ப்ைபகள் மற்9ம் வண்டல் பDமங்கள் இ#ப்பதன் காரண-
த்தால், மன்ீபிDத் /ைற@கத்தின் கணிசமான பரப்பு, Nற்9 Yழல் பிரச்சிைனகைள ஏற்பBத்தி 
வணீாகிற/.

மக்ெகான மன்ீபிDத் /ைற@கமான/, ஒ# கவர்ச்சிகரமான கடற்கைரக் ேகாட்ைடக் ெகாண்B-
ள்ள/, இ/ மன்ீ உற்பத்திக்3 பங்களித்த ஒ# மன்ீபிD @ற்றமாகவும், Nற்9லாப் பயணிகைள 
ஈர்க்3ம் இடமாகவும் உ#வாக்கப்பBம் என்9 எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. ேதைவயான வசதிகைள 
வழங்3வதன் Mலம், மன்ீபிD நடவDக்ைககளான மன்ீ பிDத்தல் மற்9ம் ெபரிய வைலையப் 
பயன்பBத்/வதன் Mலம் மன்ீபிDயில் ஈBபBவ/ ேபான்றவற்ைற Nற்9லா நடவDக்ைககL-
டன் இைணக்க @Dயும், இதன் Mலம் இந்த ப3திைய பிராந்திய அளவில் அதிக உற்பத்தி மண்ட-
லமாக மாற்ற @Dயும்.

இந்த Mேலாபாயத் திட்டமான/ மன்ீபிD /ைறயின் உள்கட்டைமப்பு வசதிகைள ஏற்பBத்த 
மட்Bமின்றி, மன்ீபிD ச@தாயத்தின் வாழ்க்ைக நிைலைமகைள உயர்த்தவும் வழிவைக ெச-
ய்கிற/.

-
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தற்ேபா/ ேப#வைள நகர சைப பிரேதசத்தில் பிரச்சிைனகள் உள்ளன. ேபா/மான இட வசதி 
இல்லாத வBீகள், மலசல மற்9ம் கழிவு நீர் வDகால் அைமப்பு வசதி இல்லாத காரணத்தால், 
கழிவு நீர்க் கால்வாய்கள் அைடப்பு ஏற்பBவதன் காரணத்தால், அப்ப3தியில் ஏராளமான Nற்9 
Yழல் பிரச்சிைனகள் ேதான்றியுள்ளன. எந்த பராமரிப்பும் இல்லாமல் இப்ப3தி இ#ப்ப/, நகர-
த்தின் அழைக திைச தி#ப்புவதால் Nற்9லா /ைறைய ஊக்3விப்பதற்3 தைடயாக மாறியு-
ள்ள/.

கடேலாரக் ேகாட்Dற்3 அ#ேக மன்ீபிD சMகம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்Bள்ள/, ேம>ம் சிலர் 100 
மட்ீடர் ேகாட்Dன் Nனாமி இட ஒ/க்கீட்Dல் அங்கீகரிக்கப்படாத @ைறயில் ஆக்கிரமி-க்கப்பட்B-
ள்ளனர். இந்த காரணத்தினால், நகர்ப்புற சைப ப3தி ேசரிகLம், 3DைசகLம் அதிகரித்/ 
வ#வதால் ெநரிசலாகி வ#கிற/.

இந்த Yழ்நிைலைய ைக/ ெசய்வதற்காக, ெப#ம்பாலான மக்கள் மன்ீபிD /ைற@கத்ைத 
Nற்றி மன்ீபிD நடவDக்ைககளில் ஈBபட்Bள்ளதால், கடேலார ப3திக்3 ெந#க்கமாக இரண்B 
பன்@க வடீைமப்பு வளாகங்கைள அைமக்க உத்ேதசிக்கப்பட்Bள்ள/.

ேமற்கா]ம் Mேலாபாயங்களின் Mலம், ேப#வைள /ைற@கத்தின் திறைன அதிகரிக்கவும், 
பிராந்திய ெபா#ளாதாரத்தில் 3றிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ைப அைடய Nற்9லாவில் ேசர்த்/க் 
ெகாள்ள ேவண்Bம் என்9ம் எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

ெபா#ளாதார கண்ேணாட்டத்தில், ேப#வைள ப3தியில் உள்ள மன்ீபிD சந்ைத 3றிப்- 
பிடத்தக்க அந்தஸ்ைத ெபற்9ள்ள/. திட்டப் ப3தியின் ெபா#ளாதாரத்ைத வ>ெபறச் ெசய்வ-
தில் இ/ அளப்பரிய பங்களிப்ைப ெசய்/ள்ள/. ேம>ம், இந்த திட்டத்தின் Mலம், இந்த ப3தி-
யில் இரண்டாவ/ ெபரிய மன்ீ அங்காD அைமக்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. இதன் Mலம், அப்ப3-
தியில் உள்ள மற்ற சிறிய சந்ைத ைமயங்கள், ேதைவயான உள்கட்டைமப்பு வசதிகLடன், 
திட்டத்தின் ெதாைலேநாக்3 பார்ைவயிைன அைடய ஏ/வாக இ#க்3ம். இந்த இலக்கிைன 
எய்/வதற்3 @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற ெசயல் திட்டங்களின் விபரங்கள், 
இந்த ஆவணத்தின் ெசயல் திட்டங்கLக்கான பிரிவில் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.

ேமற்கா]ம் Mேலாபாயங்களின் Mலம், ேப#வைளவில் மன்ீபிD /ைறயின் திறைன அதிக-
ரிப்ப/ம், மன்ீபிDத்ைத Nற்9லாத் ெதாழிலாக ெகாண்B, பிராந்திய ெபா#ளாதாரத்தில் கணிச-
மான பங்களிப்ைப அைடயவும் எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

-
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ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் மற்ெறா# ெபா#ளாதார சாத்தியமான /ைறயாக, நிலப்ப3-
திகளில் பரவியி#க்3ம் வளமான விவசாய நிலங்கைள அறி@கப்பBத்தலாம். விவசாயம் சார் 
அபிவி#த்திக்கான Mேலாபாய திட்டத்தின் கீழ், அந்த விவசாய நிலங்கைள அதிகபட்ச 
நிைலக்3 பயன்பBத்தவும், அதன் Mலம் 2030 ஆம் ஆண்டளவில் இந்த ப3தியில் @R ெபா#-
ளாதாரத்ைதயும் அபிவி#த்தி ெசய்யவும் எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

இந்த ப3தியில் விவசாய நடவDக்ைககைள Nற்9லாத் /ைறயுடன் இைணப்பதற்கான சாத்தி-
யக்V9கைள ஆராயவும் கவனம் ெச>த்தப்பBம்.
.
@ன்ெமாழிந்த Mேலாபாயங்களில் பின்வ#வன அடங்3ம்;

1. @ன்ெமாழிந்த விவசாய கிராமங்கள்
2. விவசாய நிலங்கைள பா/காத்தல்
3. Nற்9லாப் பயணிகளின் ெபாR/ேபாக்கிற்காக விவசாய நிலங்கைள 

இைணக்3ம் இயற்ைக நைடபாைதகைள உ#வாக்3தல்.

விவசாய நடவDக்ைககளில் Nற்9லாப் பயணிகLக்3 பு/ைமயான அWபவத்ைத வழங்3-
வதற்காக, விவசாய கிராமங்கைள உ#வாக்கத் திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. இதனால், சி9வர்கள் 
இத்/ைறயில் அWபவம் ெபற ஏ/வாக இ#க்3ம்.

விவசாய நிலங்களின் அபிவி#த்தி பற்றிய ேமலதிக விபரங்கள் Nற்9 Yழல் பா/காப்பு M-
ேலாபாயத்தின் கீழ் விளக்கப்பBகின்றன.

இ/ Nற்9லா பயணிகLக்3 விவசாய நடவDக்ைககளில் நைட@ைறயில் ஈBபBவதற்கான 
வாய்ப்ைப வழங்3ம். விவசாய நிலங்கைள இைணப்ப/ Mேலாபாய திட்டத்தின் இரண்டாவ-
/ Mேலாபாயமாக விவரிக்கப்பBகிற/. வரலாற்9 மற்9ம் அழகியல் ப3திகைள இைணக்3ம் 
வைகயில் கட்டப்படவுள்ள வதீி அைமப்பில் இ/ இைணக்க @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காண-
ப்பBகின்ற/.

ேமேல விளக்கப்பட்Bள்ளபD, இரத்தினக்கல் வர்த்தகம், மன்ீபிD /ைற, Nற்9லா /ைற  மற்9ம் 
விவசாயத் /ைற ஆகியவற்றின் ஆற்றல் வளத்ைதக் க#த்தில் ெகாண்B 2030 ஆம் ஆண்டளவி-
ல் ேப#வைள ப3திைய ஒ# @க்கிய Nற்9லா தலமாக மாற்9வதற்கான திட்டத்தின் எதிர்பா-
ர்ப்பாக உள்ள/. 

-
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@Rைமயான நிலப்ப3தியில்,ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியுடன் ேசர்த்/ 5% ஆனைவ 
பNைம ப3தியா3ம். அதன் காரணமாக இந்த 2030 ஆம் ஆண்ைட ைமயப்பBத்திய ேப#வைள 
அபிவி#த்தி திட்டமான/, Nற்9 Yழ>டன் இையந்த வைகயில் உ#வாக்கப்பட ேவண்Bம் என 
எதிர்பார்க்கப்பBகின்ற/. இத்திட்டத்தின் பிரதான 3றிக்ேகாளாவ/, அபிவி#த்தி ெசயற்பாB-
கைள ெபௗதீக மற்9ம் இயற்ைக Yழ>டன் சமநிைலப்பBத்/வதற்Vடாக, Nற்9 Yழல் மற்9ம் 
இயற்ைக வளங்கைள ேமம்பBத்தி, Nற்9 Yழ>டன் இையந்த வைகயிலான 3Dயி#ப்பு அபி-
வி#த்திைய உ#வாக்3வேத ஆ3ம்.

ேம>ம், Nற்9 Yழல் சார்ந்த திட்டமான/, சில பிரதான காரணிகைள உள்ளடக்கி தயாரிக்கப்ப-
ட்Bள்ள/. அைவயாவன; பிரேதசத்தி>ள்ள Yழல் வளங்கைள பா/காத்தல், இயற்ைக அன-
ர்த்தங்கைள இழிவளவாக்3தல் ேம>ம் , பிரேதசத்தின்,ெபௗதீக மற்9ம் Yழல் நிைலைமகைள 
ேமம்பBத்/தல் ேபான்றனவா3ம்.

நிைலத்த3 Nற்9 Yழல் Mேலாபாய திட்டமான/, எதிர்கால சந்ததியின#க்காக Yழைல பா/-
காத்தல் மற்9ம் எவ்வா9 நிைலத்த3 சமநிைலயுடன் VDய அபிவி#த்திைய அைடதல் என்ப-
ைதயும் விளக்3கின்ற/. அந்தவைகயில் இந்த திட்டமான/, பிரதான Mன்9 உப  திட்டங்கL-
க்Vடாக விளக்கப்பBகின்ற/. அைவயாவன;

• Nற்9 Yழல் பா/காப்பு திட்டம்
• அனர்த்த @காைமத்/வ திட்டம்
• ெபா/ மற்9ம் ெபாR/ ேபாக்3 ெசயற்பாBகLக்கான  

இடம் சார்ந்த திட்டம்  (PORS Plan)

ஒவ்ெவா# Mேலாபாய திட்ட@ம் கீழ்வ#ம் ப3திகளில் விளக்கப்பBகின்ற/.

Nற்9 Yழல் பா/காப்பு திட்டத்தின் கீழ், வைரபடம் 6.16 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ளவா9, திட்டமி-
டல் பிரேதசத்தி>ள்ள இரண்B பிரதான வலயங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ளன.

1. இயற்ைக ஈர நில பா/காப்பு வலயம் 
2. விேசட வயல் சா3பD வலயம் 

அதிக பல்>யிர் தன்ைம ெகாண்ட ஈர் நிலங்களான/, 1463.238 ெஹக்ெடயார் ப3தியுடன் 
இைணந்த வைகயில் அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ளன. ஈர நிலங்கLக்3 நீர் பாய்ச்Nம் ப3-
திகள், பல்>யிர் தன்ைமயுைடய ஈர நிலங்கள் உள்ளிட்ட நீர் தக்க ைவக்3ம் ப3திகள் இதில் 
உள்ளடங்3ம்.

வளங்கள் மற்9ம் நீைர தக்க ைவத்/ ெகாள்வதற்கான திறன் மற்9ம் ஆக்கிரமிப்புகளிலி#-
ந்/ பா/காத்தல் மற்9ம் ெபா#த்தமற்ற பயனாளிகளினால் பயன்பBத்தப்பBவைத தவிர்த்தல் 
ேபான்ற ேவ9 Yழல் சார்ந்த நன்ைமகள் என்பவற்ைற க#த்திற் ெகாண்B தாழ் நிலங்களில் நி-
ைலத்த3 வர்த்தக மற்9ம் Yழல் பயன்பாBகLக்காக  உ#வாக்3வேத,  இதன் பிரதான ேநாக்க-
மா3ம்.

ேமல் மாகாண ஈரநில வலய திட்டத்தின் பD, ேப#வைள பிரேதச ெசயலக பிரிவில் அைமந்தி#-
க்3ம் ஈர நிலங்களாவன வைரபடம் 6.16 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ளதன் பD, இ# பிரதான வலய-
ங்களாக வைகப்பBத்தப்பBகின்றன.

Nற்9 Yழல் உணர் திறன் தன்ைமயுைடய வலயங்களாவன; பிரதான கால்வாய்களான கRவ-
ேமாதர மற்9ம் /ம்மலேமாதர ஆகியவற்ைற Nற்றி அைமக்கப்பட்ட/டன் ஏைனய சிறிய கா-
ல்வாய்கLடWம் ெதாடர்புபBகின்ற/.அதற்3 ேமலதிகமாக, 1443.238 ெஹக்ெடயார் பரப்பள-
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ைவயுைடய வயல் நிலங்கள் பிரேதசம் @Rவ/ம் பரவி இ#ப்பதான/,Nற்9 Yழ>டனான சம 
நிைலைய ேப]வதற்3 உதவி புரிகின்ற/.திட்டமிடல் பிரேதசத்தின் ேமற்3 திைசயில் அைம-
ந்தி#க்3ம் ச/ப்பு நில ெசால்லல் அைமப்பான/, இலங்ைகயிேலேய, மிக விைரவில் அ#கி 
வரக்VDய ஒ# இனமாக அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ளைம 3றிப்பிடத்தக்க/.

ேமேல 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள வயல் நிலங்கள் மற்9ம் தாழ் நிலங்கள் ேபான்றன, நில ெப9மதி-
க்3 ஏற்ப அதிகரித்/ ெசல்>ம் மக்கள் ெதாைகயினால், மக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத வைகயில் 
3Dயி#ப்புகைள அைமப்பதனால் ஏற்பBம் ெவள்ளப்ெப#க்3 ேபான்ற அபாயங்கைள 3ைற-
ப்பதில் மிக @க்கியமான பங்ைக வகித்/ வ#கின்றன. இவ்வாறாக வாய்க்கால்களின்  இ# 
ம#ங்கி>ம், அங்கீகரிக்கப்படாத வைகயில் கட்Bமானங்கைள ேமற்ெகாள்வதனால், சிறிய 
மைழ /ூறலின் ேபா/ம் Vட நீேராட்டம் பாதிக்கப்பBவதனால், ெவள்ளப்ெப#க்3 ஏற்பட வழி-
வ3க்கின்ற/. (வள அறிக்ைக 2016).

நகர சைப வளாகத்தின், ெமாத்த நிலப்பரப்பில் 3.90% ஆனைவ ஈர நிலங்களாக 
அைட-யாளம் காணப்பட்Bள்ளேதாB,அைவ @ைறேய; அக்கேரெகாட, மகலாலெவல மற்9ம் 
சில்லியா ேபான்ற ப3திகளில் காணப்பBகின்ற/. ேம>ம் @ைறயற்ற வைகயில் கழிவு- 
கைள அகற்9தல் என்ப/ Yழல் சார்ந்த ஒ# பிரச்சிைனயாக உள்ளத்/டன், Nற்9 Yழ>டன் 
இையந்த வைகயில் சமநிைலைய ேப]வதற்3 இ/ தைடயாக உள்ளைமயும் 3றிப்பிடத்தக்க 
ஒ# விடயமா3ம்

ேப#வைள பிரேதச ெசயலக வளாகத்திWள் அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ள ஈர நிலங்கள் பி-
ன்வ#மா9;

• சில்லியா தாழ் நிலம் 
• ேப#வைள விரி3டா 
• ைக விடப்பட்ட வயல் நிலங்கள் 
• சா3பD ெசய்யப்பட வயல் நிலங்கள் 
• விவசாய நிலங்கLக்காக பயன்பBத்தப்பBகின்ற ேவ9  ஈர நிலங்கள் 
• கால்வாய்கள்

அைடயாளம் காணப்பட்ட பிரச்சிைனகள் 

I. த3ந்த அWமதி மற்9ம் திட்டம் இல்லா/, தாழ் நில ச/ப்பு நிலங்களில் கட்Bமா-
னங்கைள ேமற்ெகாள்வதனால், ேமலதிக நீைர தக்க ைவத்/ ெகாள்வதற்கான 
திறன் ெகாண்ட ப3திகள் ேவகமாக அ#கி வ#வ/டன், சிறிய மைழ /ூறலின் 
ேபா/ Vட இப்பிரேதசமான/ ெவள்ளப்ெப#க்கிற்3 @கம் ெகாBக்3ம் Yழ் 
நிைல உ#வாகி உள்ள/. 

II. த3ந்த அWமதி அற்ற வைகயில் தாழ் நிலப் ப3திகளில், அைமக்கப்பBம் 
கட்Bமானங்கள், கழிவுகைள புைதத்தல் மற்9ம் கழிவு நீர் அகற்றல் ேபான்ற 
இன்ேனாரன்ன ெசயற்பாBகளினால் Nற்9 Yழல் சார்ந்த பிரச்ச்ைனகள் அதிகரி-
த்/ வ#கின்றைம.

III. பிரதான மற்9ம் உப கால்வாய்கள் சரியான @ைறயில் @காைமத்/வம் ெச-
ய்யப்படாைமயினால், நீர் கால்வாய்கள் அைடக்கப்பBத்தல், கால்வாய்களில் 
தாவரங்கைள வளர்த்தல் ேபான்ற ெசயற்பாBகள் இடம் ெப9கின்றைம.

IV. 3Dயி#ப்பு ப3திகளில் மற்9ம் ெபா/ மலசலVடங்களில் இ#ந்/ திட கழிவுக-
ள் மற்9ம் கழிவு நீர் ேபான்றைவ தாழ் நிலப்ப3திகLக்3ள் அகற்றப்பBதல். 

V. வதீிகளின் இ# ம#ங்3களி>ம், கடற்கைர ஓரங்களி>ம் மற்9ம் ெபா/ இடங்க-
ளி>ம் 3ப்ைபகைள ெகாட்Bதல்.

VI. 3Dயி#ப்பு ப3திகளில், சிறிய அளவில் அைமக்கப்பட்D#க்3ம் பால் 
பண்ைணகளிலி#ந்/ அகற்றப்பBம் கழிவுகள் (ேகாழி, ஆB மற்9ம் பன்றி) 
Nற்9 Yழல் பாதிப்புக்3 காரணமாக அைமதல். 

ேமற்3றிப்பிட்ட பிரச்சிைனகைள 3ைறப்பதற்காக அைமக்கப்பட்Bள்ள வழி @ைறகள் மற்9ம் 
ஒRங்3 விதி @ைறகள் ேபான்றன  இந்த ஆவணத்தின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் விளக்க-
ப்பட்Bள்ளன.
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விேசட வயல் சா3பD வலயமான/, தற்ேபாைதய மற்9ம் ைகவிடப்பட்ட வயல் நிலங்கள் 
உள்ளடங்கலாக, 384.5 ெஹக்ேடயார் பரப்புக்3ள் பரவியுள்ள/. ேமேல 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள ஈர 
நில பா/காப்பு வலயம் மற்9ம் விேசட வயல் சா3பD வலயம் என்பவற்றிற்கான  ெபா/ வழி-
@ைறகள், கட்Bப்பாBகள் மற்9ம் உகந்த பயன்பாBகள் என்பைவ இந்த ஆவணத்தில், அத்தி-
யாயம் இரண்D>ள்ள ெபா/ ஒRங்3@ைறகள் எWம் ப3தியில் எBத்/க்காட்டப்பட்Bள்ளன.

ஈர நில வைகப்பாட்ைட ேபாலேவ, இறப்பர் பயிர்ெசய்ைகயும், இப்பிரேதசத்தின் ஒ# @க்கிய 
பNைம ெதா3தியாக காணப்பBகின்ற/. இறப்பர் பயிர்ெசய்ைகயான/, 1089.64 நிலப்பரப்பு 
ப3தியில் பரவியி#ப்பதான/, வர்த்தக மற்9ம் Yழல் ரதீியில் மிக @க்கியமான ஒ# அம்சமாக 
க#தப்பBகின்ற/. ஆயிWம் தற்காலத்தில் இந்த இறப்பர் பயிர்ச்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பB-
ம் அேநக ப3திகள் காணி உப பிரிவிBைகக்3 உட்பட்D#ப்பேதாB அைவ ேவ9 பயன்பாB-
கLக்காக பயன்பBத்தப்பட்B வ#கின்றன. அந்தவைகயில், பாவைனக்3 உட்பBத்தப்படாத 
இறப்பர் நிலங்கள் ேவ9 அபிவி#த்தி ெசயற்பாBகLக்காக பயன்பBத்தப்பBவ/ சிறந்த/, 
ஆயிWம் இறப்பர் நிலங்கைள கட்Bப்பாடற்ற வைகயில் ேவ9 பயன்பாBகLக்காக மாற்றிய-
ைமக்3ம் ெசயற்பாBகள் க#த்தில் ெகாள்ளப்படல் ேவண்Dய/ அவசியமா3ம்.  

திட்டமிடல் பிரேதசத்தின் கடற்கைர ப3திக்3 அண்ைமயி>ள்ள ப3திகளில் இடவியல் பின் 
நிலப்பரப்பு பல்ேவறான ேவ9பாBகைள ெகாண்B காணப்பDWம், உயரமான நிலப்பரப்புக-
ளில் மண் சரிவு ஏற்பBகின்றைமயான/ ஒ# Yழல் ரதீியான பிரச்சிைனயாக இனங்காணப்ப-
ட்Bள்ள/. அதன் காரணமாக,  இறப்பர் நிலங்கைள பயன்பBத்/ம் ேபா/ கைட பிDக்கப்பட்ட 
ேவண்Dய சில ஒRங்3 விதி  @ைறகள் அறி@கப்பBத்தப்படல் அவசியமா3ம். ேம>ம், எதிர்கா-
லத்தில், கீழ்வ#ம் அபிவி#த்தி ெசயற்பாBகளில் ஈBபBம் சந்தர்ப்பத்தில், இறப்பர் ேமம்பாட்B 
வாரியத்தில் பரிந்/ைரைய ெபற்9க்ெகாள்ள ேவண்Bம் என @ன்ெமாழியப்பBத்தல் ேவண்Bம்.

1. 20 வ#ட காலங்கLக்3ம் பைழைமயான ஒ# இறப்பர் நிலத்திைன ேவ9 
பயன்பாட்Dற்காக மாற்றம் ெசய்தல்.

2. 50 வ#ட காலங்கLக்3ம் பைழைமயான ஒ# இறப்பர் நிலத்திைன ேவ9 
பயன்பாட்Dற்காக மாற்றம் ெசய்தல்.

3. 60 ம ீஉயரத்தில் அைமந்/ள்ள இறப்பர் நிலத்திைன ேவ9 பயன்பாட்Dற்காக 
மாற்றம் ெசய்தல்.

இத்திட்டத்தின் பிரதான ேநாக்கமாவ/, இப்பிரேதசத்தில் காணப்பBம் வளங்கைள சரியான 
@ைறயில் பயன்பBத்/வதற்Vடாக நிைலத்த3 அபிவி#த்திைய ஏற்பBத்தி, 3Dயி#ப்பாள-
ர்கLக்3 உரிய நகரமாக இப்பிரேதசத்ைத மாற்றியைமப்பதா3ம்.
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கடந்த நான்3 தசாப்த காலங்களாக ேப#வைள பிரேதச ெசயலக பிரிவு வளாகமான/, ெவ-
ள்ளப்ெப#க்3, கடலரிப்பு, சிறிய அளவிலான நில சரிவுகள் மற்9ம் 2004 ஆம் ஆண்Dல் இட-
ம்ெபற்ற Nனாமி ேபான்ற இயற்ைக அனர்த்தங்கைள @கங்ெகாBத்/ வந்/ள்ள/. இவ்வாறான 
இயற்ைக அனர்த்தங்கள், இப்பிரேதசத்தில் வாRம் மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத பல்ேவறான 
வைகயில் தாக்கத்திற்3 உட்பBத்தி வ#கின்றன.

சரியான திட்டம் இல்லாமல் (உதாரணமாக சில்லியா), தாழ் நிலங்களில் கட்Bமானங்கைள 
ேமற்ெகாள்Lதல், வாய்க்கால்களில் சரியான @காைமத்/வ நடவDக்ைககள் காணப்-படா-
ைம, இயற்ைக நீர் உறிஞ்Nம் ப3திகள் அ#கி வ#கின்றைம மற்9ம் ஒRங்கற்ற நில பயன்பாB 
ேபான்ற இன்ேனாரன்ன காரணிகளால் நகர சைப பிரேதசத்தின் சில ப3திகள் நீர் ெப#க்ெக-
Bத்த>க்3  உள்ளாக்கப்பBகின்ற/.ேம>ம் வதீிகளில் நீர் நிரம்புவதனால், மக்களின் அன்றாட 
ெசயற்பாBகள் பாதிக்கப்பBகின்றன.

திட்டமிடல் ப3தியின் ேமற்3 ப3தியான/ கடலினால் Yழப்பட்D#ப்பேதாB, 3டா பயாகல, 
3டா பயாகல (வடக்3), மஹா பயாகல(ெதற்3), மஹா பயாகல(வடக்3),மக்ெகான (ேமற்3), 
ெமாரகால்ல, @ல்லபிட்Dய, 3டாமகல் கந்த மற்9ம் மரக்கலாவத்ைத ேபான்ற ப3திகள் கடல் 
அரிப்பிற்3 உள்ளாக்கப்பட்B வ#கின்றன.

ெபந்தைர ஆற்9 ப3தியின் கRவாேமாதைர மற்9ம்  /ம்மலாேமாதைர வாய்க்கால்களாவன; 
இப்பிரேதசத்திWள் பாய்ந்/ ெசல்வதானா>ம், ஈர நிலப் ப3திகளில் ஏற்பட்B வ#ம் அW-
மதியற்ற கட்Bமானங்களினா>ம், இப்பிரேதசத்தின் இயற்ைக நீேராட்ட @ைற பாதிக்கப்ப-
ட்Bள்ளேதாB, சில பிரேதசங்கள் சிறிய மைழயி>ம் Vட நீர் ெப#க்கிற்3 உள்ளாக்கப்பட்B 
வ#கின்றன. இதன் காரணமாக, வயல் சா3பDகைள மக்கள் ைக விBவதல் , வாகன பயன்பா-
ட்Dற்காக வதீிகைள அைடத்தல் மற்9ம் வBீகள் மற்9ம் ெசாத்/க்கள் பாதிக்கப்பBதல் ேபான்ற 
இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனகள் பதிவிடப்பட்Bள்ளன. பிரதானமாக, ெபால்ெகாBவ, கன்கன-
ம்ெகாட, அக்கரெகாட, சனீ ேகாட்ைட, ம#தாைன மற்9ம் மஹாெகாட ேபான்ற ப3திகள் ெவ-
ள்ளப்ெப#க்கினால் பாதிப்புக்3 உள்ளாக்கப்பBகின்றன.

புவியியல் ரதீியாக பார்க்3ம் ேபா/ இப்பிரேதசமான/, அதிகளவு மைல ப3திகளற்ற தட்ைட-
யான நிலப்பரப்பிைன ெகாண்D#ப்பிWம், கடற்கைர ப3தியிலி#ந்/ 02 /ூரத்தில் 100 - 150 
அD உயர@ைடய மைல ப3திகைள காண @Dயும். ெவெஹரகல, 3டா மஹல்கந்ைத, மரக்க-
லவத்ைத மற்9ம் @னசின்ஹெகாட மற்9ம் ெஹட்Dயாகந்ைத ேபான்ற ப3திகள் மண் சரிவு 
அபாய ப3திகளாக இனங்காணப்பட்Bள்ளன. 

ேப#வைள கடற்கைர பரப்பான/, 2004 ஆம் ஆண்B இடம் ெபற்ற Nனாமி அனர்த்தத்தினா-
ல் கBைமயான பாதிப்புக்3 உள்ளாக்கப்பட்ட/. ம#தாைன, கன்கனம்ெகாட, ெபால்ெகாBவ, 
பரனாகேட ஆகிய கிராம ேசவகர் பிரிவுகள் Nனாமி அனர்த்தத்தினால் பாதிப்புக்3 உள்ளாக்க-
ப்படலாம் என பதிவிடப்பட்Bள்ள/. (அட்டவைண 6.15 மற்9ம் பின் இைணப்பு 5 இல் விளக்கம் 
3றிப்பிடப்பட்Bள்ள/).

06

திட்டமிடல் பிரேதசத்தில் ஏற்பBம் இயற்ைக அனர்த்தங்கள் யாவும் பின் இைணப்பு 5 இல்  
3றிப்பிடப்பட்Bள்ள/. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற அனர்த்த தணிப்பு  
திட்டத்திற்Vடாக அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ள Mேலாபாய திட்டங்கள் மற்9ம் ெசயற்திட்ட-
ங்கள் கீழ்வ#மா9.
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I. வ3கால்கைள மள்ீ புனரைமப்புக்? உட்பSத்Eதல்.

இப்பிரேதசத்திற்3ள் காணப்பBகின்ற, வDகால்களான; கவாயான் கால்வாய், ேபர்வா 
கால்வாய் மற்9ம் சில்லியா கால்வாய் ேபான்றைவ சரியான @ைறயில் @காைமத்/வம் ெச-
ய்யபடாைமயினால் ேச9 நிரம்பிய/ம் மாசைடந்/மாக காணப்பBகின்றன. ேம>ம், 3ப்ைப-
கைள ெகாட்Bவ/ , ஆக்கிரமித்/ பரவி ெசல்லக்VDய தாவரங்கைள வளர்ப்ப/ ேபான்ற ெச-
யற்பாBகள் சில ப3திகளில் ெவள்ளப்ெப#க்3 ஏற்பBவதற்3 காரணமாக அைமந்/ள்ள/ 
என்ேற Vற @Dயும். அதன் காரணமாக இத்திட்டத்திற்Vடாக நடப்பட்D#க்3ம், ஆக்கிரமித்/ 
பரவி வளர VDய தாவரங்கைள அகற்9வதற்3ம் இயற்ைகயான @ைறயில் பராமரிப்பதற்3ம்  
@ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

கைரேயாரம் பா/காப்பு மற்9ம் கைரேயார Mல வள @காைம திைணக்களம் மற்9ம் அனர்த்த 
@காைமத்/வ நிைலயம் ஒன்றிைணந்/ ேமற்ெகாண்ட கற்ைகயின் Mலம் /ம்மல்ேமாதைர 
மற்9ம் கRவேமாதைர ப3திகைள ஒட்Dய கால்வாய்களில் , கடல் அைல அதிகரிப்பின் ேபா/ 
நீர் ெப#க்3 ஏற்பBவதைன கண்டறிந்/ள்ளனர். ேம>ம் இதWள், ெஹட்D@ள்ள, கல்ேஹைன, 
@ல்லபிட்Dய ம/# /ூவ, மற்9ம் பம்ேப ஆகியன அதிக பாதிப்புக்3 உள்ளாக்கப்பBம் பிரேதச-
ங்களாகவும் 3றிப்பிடப்பBகின்றன. அதன் காரணமாக, இந்த பிரச்சிைனைய நீக்3வதற்காக,  
நீர் பாசன திைணக்களத்/டன் இைணந்/, விேசட திட்டெமான்ைற அ@ல் பBத்/தல் அவசிய-
மா3ம்.

நீர் பாசன திைணக்களம் மற்9ம் சி9 நீர் பாசனம் மற்9ம் கால்வாய்கள் திைணக்களம் 
இைணந்/ @காைமத்/வம் ெசய்யும் வDகால்கள் விஸ்தாரப்பBத்/தல் மற்9ம் ேமலதிக  தக-
வல்களாவன; அத்தியாயம் 2 இல் 3றிப்பிடப்பBம் ெபா/ ஒRங்3@ைறகளின் கீழ் விளக்கப்ப-
Bகின்றன.

II. அனர்த்த ப?திகளில் அபிவிCத்தி ெசயற்பாSகைள  
கட்Sப்பSத்Eதல்.

இந்த Mேலாபாய திட்டமான/, அ@லாக்கல் நடவDக்ைககLடன் ெதாடர்புைடய ஒRங்3 விதி 
@ைறகள் மற்9ம் வளங்கLடன் இையந்த வைகயில், அைமந்/ள்ள/. 
 

அ) அனர்த்த ப3திகளில் கட்Bமானப்பணிகைள ேமற்ெகாள்Lமிடத்/ விேசட 
ஒRங்3 விதி @ைறகைள அ@லாக்3தல் ேவண்Bம். அனர்த்த பிரேதசங்களில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பBம் அைனத்/ கட்Bமானங்கLம் விேசட ெபாறியியல் 
ெதாழிZட்பத்திைன ேமற்ெகாண்B நைட@ைற பBத்/ம் வைகயிலான ஒRங்3 விதி 
@ைறகைள அ@லாக்3வதற்3 @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

அதி அபாய வலயத்திWள் கட்Bமானங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பBம் ேபா/, அைவ ெதாடர்பான 
அWமதி வழங்3ம் @ன்னர், கட்Dட கட்Bமானத்தின் ேபா/, ேதைவயான ெபாறியியல் அளவ-ீ
Bகைள ெகாண்B வDவைமக்கப்பட்Bள்ளதா  என்பைத உ9தி ெசய்தல் அவசியமா3ம்.
 

ஆ) பா/காப்பு வலயங்கள், திறந்த ெவளியிடங்கள் மற்9ம் கடேலார  
Sங்காக்கள் ேபான்றவற்ைற அைமத்தல்.
இ) கட்Bமான வழி காட்DகLக்கான அறி@கம்.

III. Oனாமி அனர்த்த 9ன்ெனச்சரிக்ைக வழிகாட்டல் திட்டம்.

தற்ேபாைதய Nனாமி @ன் எச்சரிக்ைக ைசைக ேகாபுரங்கலாவன தற்ேபாைதய Nனாமி @ன் 
எச்சரிக்ைக ைசைக ேகாபுரங்களாவன;  பா/காத்தல் மற்9ம் நீர் ெவளிேயற்ற நடவDக்ைகக-
ளில் ஒ# @க்கிய ேசைவைய வழங்3கின்றன. தற்ேபா/ இவ்வாறான ஒ# ைசைக ேகாபுரெமா-
ன்9 அபிஹினாவராம ேகாவில் வளாகத்தில் அைமக்கப்பட்Bள்ள/.

தற்ேபா/ Nனாமி அனர்த்தம் ஏற்பBமிடத்/, நீைர ெவளிேயற்9வதற்காக அைடயாளம் கா-
ணப்பட்Bள்ள ெவளிேயற்ற புள்ளிகள் ெபா/ மக்கLக்3 பா/காப்ைப வழங்3கின்றன. 
ேம>ம் சில பாைதகளின் அ#காைமயில் அவசர சந்தர்ப்பங்களில் நீைர ெவளிேயற்ற VDய 
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வைகயில்,  எச்சரிக்ைக சமிக்ைஞ பலைககள் ெபா#த்தப்பட்D#க்கின்றன. அந்தவைகயில் 
இந்த ெசயன்@ைறயும் ெபா/ மக்கLக்3 பா/காப்ைப வழங்கக்VDய ஒ# ெசயன் @ைறயாக 
அைமந்/ள்ளேதாB, இ/ சம்மந்தமான விழிப்புணர்வு ெசயன்@ைறகைள ேமற்ெகாள்வ/ம் 
அவசியமா3ம்.

IV. நகர ைமயங்களில் அைமந்Eள்ள வ3காலைமப்புகைள  
புனரைமத்தல்.

நகர ைமய ப3தியின் வDகாலைமப்புகலான/, திட்டமிடப்பட்டதன் பD சரியாக @காைமத்/-
வம் ெசய்யப்படாதேதாB, அைவ ெசயற்பாட்ைட @Rதாக இழக்3ம் தன்ைமயுடன் காணப்ப-
Bகின்றன. இதன் காரணமாக, தர்கா நகரத்ைத Nற்றியுள்ள ஹல்கண்டவில ப3தியில் உள்ள 
சில வDகாலைமப்பு 3ழாய்களில்  நீர் நிரம்பி வழிகின்ற/. (சனீவத்ைத பிரதான வதீியின் 
கால்வாய் ப3தியிலி#ந்/, ைவத்தியசாைலக்3 அ#காைம வைர) உள்ள ப3திைய உதாரண-
மாக ெகாள்ள @Dயும். கால்வாய் இட ஒ/க்கீட்B (Canal reservation) ப3திகளில் த3ந்த அWமதி 
அற்ற வைகயில் ேமற்ெகாள்ளப்பBம் கட்Bமானங்கள் இவ்வாறான பிரச்சிைனகLக்3 @க்கிய 
காரணமாக அைமகின்ற/ எனலாம்.

அதன் காரணமாக, ெபா#த்தமான வDகாலைமப்பு புனரைமப்பு ெசயல் திட்டங்கள், 3றித்த 
சம்மந்தப்பட்ட நி9வனங்கLடன் இைணந்/ அ@லாக்கப்படல் ேவண்Bம் என @ன்ெமாழிந்த 
நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. தாழ் நிலங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பBம், த3ந்த அWமதியற்ற 
கட்Bமானங்களினால் ஏற்பBம் Nற்9 Yழல் சார்ந்த பிரச்சிைனகைள 3ைறப்பதன் நிமித்தம், 
அபிவி#த்தி திட்டத்/டன் இையந்த வைகயில் அபிவி#த்தி வழிகாட்டல்கள் @ன்ெமாழியப்ப-
டல் ேவண்Bம். அேத சந்தர்ப்பத்தில் அைனத்/ அங்கீகரிக்கப்படாத கட்Dடங்கLம் நீக்கப்பட்டல் 
ேவண்Bம்.

V. கடலரிப்பிலிCந்E பாEகாப்பு ெபPவதற்?, கற்களிலான அைண-
க்கட்S மற்Pம் மர நSைகைய ேமற்ெகாள்Dதல்

கடலரிப்பான/, ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியின், இயற்ைக கடற்கைர ப3தியின் பாரிய ஒ# 
பிரச்சிைனயாக காணப்பBகின்ற/. அந்த வைகயில், கடலரிப்பு பிரச்சிைனயிலி#ந்/ பா/-
காப்பு ெப9வதற்காக, இத்திட்டத்தில் 3றிப்பாக கடற்கைரைய அண்Dய ப3திகளில் கற்களா-
லான அைணக்கட்B மற்9ம் மர நBைககைள ேமற்ெகாள்வதற்3 @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் கா-
ணப்பBகின்ற/.

கைரேயார பா/காப்பு திைணக்களம் மற்9ம் அனர்த்த @காைமத்/வ நிைலயம் இைணந்/, 
திட்டமிடல் ப3தியில் பிரதானமாக Bம்மல்ேமாதைர மற்9ம் கRவாேமாதைர Nற்றிய ப3திக-
ளில், கடல் அைல அதிகரிப்பினால், அப்பிரேதசத்திைன அண்D காணப்பBகின்ற வDகாலைம-
ப்புகளில் 2025 ஆம் ஆண்டளவில், நீர் ெப#கி வழிந்ேதாBம் என்ப/  ஒ#ங்-கிைணந்த கற்ைக 
Mலம் கண்டறியப்பட்Bள்ள/. ெஹட்D@ல்ைல, கல் ேஹைன, @ல்லபிட்Dய, ம/#/ூைவ 
மற்9ம் பம்ேப ேபான்ற ப3திகள் அந்த வலயத்திற்3ள் உள்ளடங்3ம் சிலவா3ம். அதனால் , 
நீர் பாசன திைணக்களம்  மற்9ம் சம்மந்தப்பட்ட ேவ9 நி9வனங்கLடன் ஒ#ங்கிைணந்த 
வைகயில் விேசட திட்டெமான்ைற அறி@கப்பBத்/தல் மிக அவசியமா3ம். 

VI. ேதசிய கட்3ட ஆராய்ச்சி நிPவனத்தினால், அைடயாளம் காணப்ப-
ட்Sள்ள மண்சரிவு அனர்த்த அபாய ப?திகDக்கான வழிகாட்டல்க-
ைள அ9லாக்?தல்

ேப#வைள பிரேதசமான/ ஏைனய ப3திகLடன் ஒப்பிBம் ேபா/ 3ைறந்த அனர்த்த அபாய 
ப3தியாக ேதசிய கட்Dட ஆராய்ச்சி நி9வனத்தினால் அறிவிக்கப்பட்Bள்ளைம 3றிப்பிடத்த-
க்க/.ஆயிWம் ேதசிய கட்Dட ஆராய்ச்சி நி9வனத்தினால் அ@லாக்கப்பட்Bள்ள விேசட வழி-
@ைறகளின் பD, ேப#வைள பிரேதச சைப வளாகத்திWள் காணப்பBம் காணி மற்9ம் கட்B-
மானங்கைள ேமற்ெகாள்Lமிடத்/, காணியின் நிைலைமயின் அDப்பைடயில் ேத.க.ஆ.நி 
இன் பரிந்/ைரைய ெபற்9க்ெகாள்Lதல் அவசியமா3ம். இந்த திட்டமான/ எதிர்காலத்தி>ம் 
இேத ெசயன்@ைறயுடன் ெதாடர்வதற்3 @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. 
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இந்த Mேலாபாய திட்டத்தின் பிரதான 3றிக்ேகாளாக விளங்3வ/ யாெதனில், அைனத்/ 
சMகத்தினரின/ம் எதிர்கால அபிவி#த்தி ேதைவகLக்3 ெபா#த்தமான வைகயில், ெபா/ 
மற்9ம் திறந்த ெபாR/ ேபாக்3 அைமவிடங்கைள அபிவி#த்தி ெசய்வேதயா3ம்.

நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் தரநிைல பD, அபிவி#த்தி திட்டத்தில் ஒவ்ெவா# 1000 
எண்ணிக்ைக மக்கள் ெதாைகயின#க்3ம் 1.4 ெஹக்ெடயார் நிலத்திைன திறந்த ெவளியிட-
ங்களாக ஒ/க்கீB ெசய்தல் ேவண்Bம். 2017 ஆம் ஆண்Dன் பிரகாரம், ேப#வைள பிரேதச ெசயலக 
பிரிவின் மக்கள் ெதாைகயான/, 175,703 என்ப/டன், 2030 ஆம் ஆண்Dற்காக @ன்ெமாழிந்த 
மக்கள் ெதாைக 207,294 ஆ3ம்.

அந்த வைகயில்  290.21 ெஹக்ெடயார் நிலப்ப3தியான/ ஒத்/க்கிடப்படல் ேவண்Bம். 
ஆயிWம் நிலப்பற்றாக்3ைறயின் காரணமாக இவ்வாறான பாரிய நிலத்ெதா3திைய, திறந்த 
ெவளியிடமாக ஒ/க்கீB ெசய்வ/ சிரமமா3ம். எனேவ, 1000 மக்கள் ெதாைகயின#க்3 1 ெஹ-
க்ெடயார் நிலம் என்கின்ற  வைகயில் ஒத்/க்கீB ெசய்வதற்3 @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காண-
ப்பBகின்ற/. அந்தவைகயில், 3ைறந்த பட்சம்  207.294 ெஹக்ெடயார் நிலப்ப3தியான/, 2030 
ஆம் ஆண்Dற்காக ஒத்/க்கிடப்பட்Bள்ள/. இதைன க#த்திற் ெகாண்B உ#வாக்கப்பட்ட நில 
பயன்பாட்B திட்டத்தின் வைரப்படமான/, 6.17 இல் காட்டப்பட்Bள்ளைம 3றிப்பிடத்தக்க/.

ேப#வைள நகர ப3தியின் மக்கள் ெதாைகயுடன் ெதாடர்பு பBத்தி ேநாக்3மிடத்/, பாடசா-
ைலகளில் அைமந்தி#க்3ம் விைளயாட்B ைமதானகைள தவிர ேவ9 எந்த ஒ# சிறிய அளவி-
லான ெபாR/ ேபாக்3 ெசயற்பாBகLக்கான நிலப்ப3தியும் காணப்படவில்ைல.அத்/டன், 
அைத தவிர்த்/, பிரேதசத்திற்3ள் ேவ9 எந்த ெபா/ ைமதான@ம் இல்ைல.

பிரேதச சைப வளாகத்திWள் காணப்பBம், பரந்த பரப்பான/ இன்Wம் கிராமப்ப3திக்3ரிய 
(Rural) அம்சங்கைள ெகாண்B காணப்பBவேதாB, ேதைவக்3ம் அதிகமான அளவு திறந்த ெவ-
ளியிடங்கள் அைமந்தி#ந்த ேபா/ம், சாரியான @ைறயில் அைனத்/ வசதிகLடன் VDய 
வைகயில் அபிவி#த்தி ெசய்யப்பட்ட ெபா/ ைமதானகள் ேபா/மான அளவு இப்பிரேதசத்தில் 
இல்ைல என்ேற Vறலாம்.

ஓய்வு மற்9ம் ெபாR/ேபாக்3 ெசயற்பாBகள், இரண்B வைகயின் கீழ் க#த்திற் ெகாள்ளப்பB-
கின்றன. விைளயாட்B, நீச்சல், ஓBதல்,நடத்தல, நீராBதல், மன்ீபிDத்தல் ேபான்ற ெசயற்பாBகள் 
யாவும் ேநரD ெபாR/ ேபாக்3 நடவDக்ைககளாக க#த்திற்ெகாள்ளப்பBவ/டன், திைர  அர-
ங்3கள் மற்9ம் உள்ளக விைளயாட்B அரங்3கள் ேபான்றன மைற@க வசதிகளாக க#த்தி-
ற்ெகாள்ளப்பBகின்றன.

ேமற்3றிப்பிட்ட யாைவயும் க#த்திற்ெகாண்B ேநாக்3மிடத்/, இப்பிரேதசத்தில் ெபா-
R/-ேபாக்3 அைமவிடங்களாக ேமம்பBத்/வதற்3 வள@ைடய ப3திகள் அைடயாளம் 
காணப்பட்B, இத்திட்டத்தின் Mலம் அைவ அபிவி#த்தி ெசய்யப்பBவதற்3 @ன்ெமாழிந்த 
நிைலயில் காணப்பBகின்றைம 3றிப்பிடத்தக்கதா3ம்.
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தற்ேபாைதய நகர ப3திகள் மற்9ம் உள்ளக வலயங்கள், 3Dயி#ப்பு 
ப3திகளில் அைமந்/ள்ள ெபா/ விைளயாட்B ைமதானகள், ஒன்9 VBம் 
ஸ்தானங்கள் மற்9ம் சி9வர் Sங்காக்கள் ேபான்றவற்றின் வசதிகைள 
ேமம்பBத்/தல்.

@ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 3Dயி#ப்பு அபிவி#த்தி 
ப3திகளின் ேதைவக்3 ஏற்ற வைகயில்,  புதிய ெபா/ ெபாR/ ேபாக்3 
ஸ்தானங்கைள அைடயாளம் கண்B,அப்ப3தியின் வளங்கLக்3 அைமவாக 
அபிவி#த்தி ெசய்தல்.

இயற்ைக கண்கவர் பிரேதசங்கள் மற்9ம் Nற்9 Yழல் உணர் திறன் தன்ைம மிக்க ப3திக-
ளில் புதிய ெசயற் திட்டங்கைள அைடயாளம் காணல் மற்9ம் அபிவி#த்தி ெசய்தல்.

கடற்கைரேயார ப3தி, கண்டல் Yழலியல் அம்சங்கள், ெபன்தார ஆற்9 கழி@கம் 
ேபான்ற ப3திகள் இயற்ைக ேதசக்காட்சி ேமம்பாட்Dற்காக அைடயாளம் 
ெசய்யப்பட்B ெபா/ திறந்த ெவளியிடங்களாக @காைமத்/வம் ெசய்யப்பBம். 

இயற்ைக ேதசக்காட்சி ப3திகள் மற்9ம் Nற்9 Yழல் உணர் திறன் தன்ைம மிக்க 
ப3திகLக்கான வழி@ைறகைள உ#வாக்3தல்.

திைர  அரங்3கள், ெபா/ மக்கLக்கான ஒன்9 VBம் ஸ்தானங்கள், திறந்த அரங்3கள் 
மற்9ம் சன சMக மண்டபங்கைள உ#வாக்3வதற்கான ஸ்தானங்கைள அைடயாளம் 
காணல் மற்9ம் அச்ெசயற்பாட்B திட்டங்கைள அ@ல் பBத்/தல்.

சMகம் சார்ந்த நகர இயற்ைக ேதசக்காட்சி ெதாடர்பான சரீைமப்பு ெசயற்திட்டத்திற்கான 
அறி@கம்.

ம#தாைன வதீிைய இயற்ைக ேதச காட்சியுடனான வைகயில் மள்ீ அபிவி#த்தி ெசய்தல்.

ெவளிச்ச வBீ அைமந்தி#க்3ம் பார்ேபரியன் தீவு ப3தியான/ Nற்9லா  
ஊக்3விப்ைப ேமற்ெகாள்ள VDய கண்கவர் ப3தியாக காணப்பBவேதாB, அப்ப3தி-
யான/ உள் நாட்B மற்9ம் ெவளி நாட்B Nற்9லா பயணிகLக்3 ேதைவயான வசதிகL-
டன் அபிவி#த்தி ெசய்வதற்3ம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்றைம 3றிப்பி-
டத்தக்கதா3ம்.

கடல் நீேரரி ப3திைய நீர் சார்ந்த விைளயாட்Bகைள ெகாண்ட அமர்விட வசதிகைள 
உள்ளடக்கிய ெபாR/ ேபாக்3 அைமவிடமாக அபிவி#த்தி ெசய்த>ம் @காைமத்/வம் 
ெசய்த>ம்.

Nற்9 Yழல் உணர் திறன் தன்ைமயுைடய ப3திகLக்கான வழி@ைறகளாவன; இந்த ஆவண-
த்தின் அத்தியாயம் இரண்Dல் உள்ள ெபா/ ஒRங்3 விதி @ைறகள் ப3தியில் விளக்கப்பட்B-
ள்ளன.
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இப்பிரேதசத்தின் பிரேதச சைப வளாகத்தின் ெப#ம்பான்ைமயான ப3திகள் கிராமப்புற 
(Rural) அம்சங்கைள தன்னகத்ேத ெகாண்B காணப்பBவ/டன், 3Dயி#ப்பு ப3திகளில் 
ேதைவயான நிலப்பரப்பிைன ெகாண்Bம் காணப்பBகின்ற/. ேம>ம்,இங்3 காணப்பBகின்ற 
நிலப்பரப்பில் ெப#ம்பாலானைவ வயல் நிலங்கள் மற்9ம் தாழ் நில ஈர நிலங்களாக காண-
ப்பBவதனால், வறண்ட காலநிைல உைடய காலப்ப3தியில்,இவற்ைற உலர் கால் விைளயாட்B 
ைமதானங்களாக பாவிப்பதற்3ம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. அ/ மட்B-
மன்றி அதிகளவான இயற்ைக அைமவிடங்கள் காணப்பBவதனால், திறந்த ெவளியிடங்களி-
ன் ேதைவப்பட்Dற்காக அைவ பயன்பBத்தப்பBம். 

நிகழ்ச்சிகள் மற்9ம் கண்காட்சிகLக்காக பயன்பBத்/வதற்கான எந்தெவா# கலாச்சார 
மண்டபங்கேளா ெபாR/ ேபாக்3 அைமவிடங்களான திைர  அரங்3கேளா அல்ல/ வாசிக 
சாைல வசதிேயா இங்3 இல்ைல என்ப/ 3றிப்பிடத்தக்க/. ஆயிWம், நகர சைப எல்ைலக்3 
அப்பால் பிரேதச சைப வளாக திட்டமிடல் ப3தியில், நகர சைப மண்டபம், 25 சMக சன ைமய-
ங்கள் மற்9ம் 13 வாசிக சாைலகள் ேபான்றைவ மைற@கமான ஓய்வு மற்9ம் ெபாR/ ேபாக்3 
வசதிகLக்கான ேதைவகைள Sர்த்தி ெசய்/ வ#கின்றன என்றால் அ/ ம9ப்பதற்கில்ைல. 
நகர் புறத்தி>ள்ள நிலப் ப3திகLக்கான வைரயைறகைள க#த்தில் ெகாண்B, ெபாR/ 
ேபாக்3 வசதிகLக்கான ேதைவகைள நிைறேவற்9ம் வைகயில் கலாசார ைமயங்கள், திைர 
அரங்3கள் மற்9ம் வாசிக சாைலகள் ேபான்றவற்ைற அைமக்க இத்திட்டத்தின் கீழ் @ன்ெமாழி-
ந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.
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இந்த திட்டத்தின் கீழ், கடேலாரப் ப3திகளில் சமநிைல அபிவி#த்தியால், ஒ#@கப்ப-Bத்தப்ப-
ட்ட அபிவி#த்தி அRத்தத்ைத கட்Bப்பBத்/ம் ேதைவைய எய்திட இத்திட்டம் எதிர்பார்க்கப்பB-
கிற/.

3Dயி#ப்பு சார் அபிவி#த்தித் திட்டம் இரண்B @க்கிய Mேலாபாயத்தின் கீழ் விவரி-க்கப்ப-
ட்Bள்ள/.

1. கடற்கைரக்3 பின்னிலமாக அைமந்/ காணப்பBம் ப3திகளில் 3Dயி#ப்பு 
சார் அபிவி#த்திக்கான  Mேலாபாயங்கள்

2. தற்ேபா/ள்ள நகர்ப்புறப் ப3திகைள அபிவி#த்தி ெசய்வதற்கான 
Mேலாபாயங்கள்.

வதிவிட 3Dயி#ப்புகைள ேதர்ந்ெதBப்பதில் கீழ்க்கண்ட காரணிகள் கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப-
Bம்.

• மக்கள் ெதாைக
• நிலப்பயன்பாB
• அ]கல் பாைத

ேமற்கண்ட அளவு#க்கள் மற்9ம் ெபா#த்தமானப் ப3ப்பாய்வுகளின் அDப்பைடயில், 3Dயி-
#ப்பு வளர்ச்சிகLக்3 உகந்த இடங்கள் கண்டறியப்பட்டன. ேம>ம், சிறிய சந்திப்-புகLக்கி-
ைடயிலான ெதாடர்ைப கணக்கில் எBத்/க் ெகாண்B, எதிர்கால அபிவி#த்திகLக்3 மிகவும் 
ெபா#த்தமான ப3திகள் @ைனயங்கள் சார் ப3ப்பாய்வு Mலம் கண்டறியப்பட்டன.

இவ்வா9 கண்டறியப்பட்Bள்ள வதீி சந்திப்புகள் @ன்Wரிைமப்பBத்தப்பட்Bள்ளன. இ/ 
வைரபடம் 6.18 ல் காட்டப்பட்Bள்ள/. 
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புறநகர் ப3திகளின் வளர்ச்சிையக் க#த்தில் ெகாள்வதற்3 @ன், புறநகர் ைமயங்களின் வள-
ர்ச்சிக்3த் ேதைவயான 3ைறந்தபட்ச வசதிகள் ெதாடர்பான விபரங்கள் இதழ்கள் மற்9ம் ஆரா-
ய்ச்சி Mலம் ஆய்வு ெசய்யப்பட்டன, அைவ இைணப்பு 6 இல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ளன, இதனால், 
அைடயாளம் காணப்பட்ட /ைண நகர்ப்புற ைமயங்களில் அDப்பைட வசதிகள் கிைடப்ப/ 
அட்டவைண 6.17 இல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/.

இவ்வா9 கண்டறியப்பட்ட அDப்பைட வசதிகைளக் ெகாண்B, வட்ீB வசதி 3Dயி#ப்புகள் 
@தலாம் நிைல மற்9ம் இரண்டாம் நிைலகளாகப் பிரிக்கப்பட்B அட்டவைண 6.18 ல் காட்டப்ப-
ட்Bள்ள/.

-

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × ×

× × × × × × × × ×

× × × ×

× × × × × × ×

× × × × × × ×

-
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உள்நாட்B வலயங்களில் மனித 3Dேயற்றங்கைள ஊக்3விப்பதன் கீழ் நகரத்திற்3 @க்கிய 
இடம் கிைடக்3ம். இ/ ஒ# ேசைவ ைமயமாக இ#ப்பதன் காரணத்தால், இ/ ஏற்கனேவ உ#வா-
க்கப்பட்B, அ]கல் சாைலைய உ#வாக்3வதன் Mலம், ேதாடங்ெகாைட பிரேதச-த்/டன் ேநர-
Dயாக இைணக்கப்பBவதாக அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ள/, ஹல்கந்தவில @தல் நிைல 3-
Dயி#ப்பு @ைனயாக அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ள/. எனேவ, ந்த ப3தியில் ெசயல்பBத்த 
பின்வ#ம் Mேலாபாய திட்டங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ளன. இத்திட்டங்களின் விவர-
ங்கள் திட்ட N#க்கமாக ெகாBக்கப்பட்Bள்ளன.

தற்ேபா/ள்ள நகர்ப்புறப் ப3திகளின் வளர்ச்சிக்கான Mேலாபாயத்தின் கீழ், ேப#வைள, 
அLத்கைம, தர்கா நகரம் மற்9ம் மக்ெகான ேபான்ற @க்கிய நகர ைமயங்களாக கண்டறிய-
ப்பட்Bள்ள/. ஒவ்ெவா# ஊரி>ம் அDப்பைட வசதிகள் பற்றிய விவரம் வைரபடம் 6.19 மற்9ம் 
அட்டவைண 6.19 ல் ெகாBக்கப்பட்Bள்ள/. 

× × × ×

×

× × × ×

× × ×

×

× ×

இந்த Mேலாபாய திட்டத்தின் கீழ் ேப#வைள, அLத்கைம, தர்கா நகர் மற்9ம் மக்ெகான ஆகிய 
பிரேதசங்கLம் ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் பிரதான நகரங்களாக இனங்காணப்பட்B-
ள்ளன. அதன்பD, ேப#வைள Nற்9லா மற்9ம் மன்ீபிD நடவDக்ைககைள ைமயமாகக் 
ெகாண்ட ஒ# ேசைவயாக வழங்3ம் நகரமாகவும், @க்கியமாக Nற்9லாத் /ைறயின#க்3 வழ-
ங்3ம் ேசைவயாக அLத்கம, @R விற்பைனயின் அDப்பைடயில் சி9 மற்9ம் நBத்தர ெதாழி-
ல்கLக்கான ேசைவ வழங்3ம் ைமயமாக தர்கா நகரம் மற்9ம் சில்லைற வர்த்தகம் மற்9ம் 
மக்ெகான நகரம் மன்ீபிDத் ெதாழி>க்3 ஒ# ேசைவ வழங்3ம் நகரமா3ம். அபிவி#த்திச் ெசய-
ற்பாட்Dல், அபிவி#த்திகLக்காக அைடயாளம் காணப்பட்ட ஒவ்ெவா# /ைறயுடWம் இைண-
க்கப்பட்ட உள்கட்டைமப்பு வசதிகைள அபிவி#த்தி ெசய்வதற்3ம், இப்ப3தியில் அைடயாளம் 
காணப்பட்ட பிரச்சிைனகLக்3த் தீர்வுகைள உ#வாக்3வதற்3ம், அபிவி#த்தி ெசய்யக்VDய 
நிலங்கைள அதிகபட்ச பயன்பாBகLக்3ப் பயன்பBத்தவும் திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

ேமேல 3றிப்பிட்Bள்ள நகர்ப்புற ைமயங்களில் எதிர்பார்க்கப்பBம் @ன்ேனற்றங்கைள அைட-
வதற்3, ெசயல்பBத்தப்படவுள்ள ெசயல் திட்டங்களின் விவரங்கள் “ெசயல் திட்ட N#க்கத்தில்” 
விவரிக்கப்பட்Bள்ளன.
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இத்திட்டங்கைள அ@ல்பBத்/ம் @ைறைம ெதாடர்பான விபரங்கள் இந்த ெசயல் திட்ட அ@லா-
க்க திட்டத்தின் கீழ் விவரிக்கப்பட்Bள்ள/. அைடயாளம் காணப்பட்ட இத்திட்டங்கள் பின்வ#-
மா9 அைமயப்ெபற்ற   @க்கிய அளவுேகால்களின் பிரேயாகித்தலின் அDப்பைடயில் @ன்W-
ரிைமப்பBத்தப்பட்Bள்ளன.

• Nற்9 Yழல் ரதீியாக நன்ைம பயக்3ம் ெசயல் திட்டங்கள்
• சMகவியல் ரதீியாக நன்ைம பயக்3ம் ெசயல் திட்டங்கள்

• Nற்9 Yழலியல் சார் ெசலவு
• சMகம் சார் ெசலவு
• நிதிச் ெசலவு

ேமற்Vறிய அளவுேகால்களின் அDப்பைடயில் அைமயப்ெபற்ற ெசயல் திட்டங்களின் நிரல் பி-
ன்வ#மா9;

I. @தலாம் நிைல @ன்Wரிைம சார் ெசயல் திட்டங்கள்
II. இரண்டாம் நிைல @ன்Wரிைம சார் ெசயல் திட்டங்கள்
III. Mன்றாம் நிைல @ன்Wரிைம சார் ெசயல் திட்டங்கள்

1. நிைலயான வDகாலைமப்பு @ைறைமயிைன உ#வாக்3தல்  
(ேப#வைள நகர சைப பிரேதசம், ெமாரகால்ல Nற்9லா சார் வலயம்)

2. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 3ேரவத்ைத உரம்  
தயாரிக்3ம் நிைலயம்

3. ேப#வைளப் பிரேதசத்தில் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற   
நகர் கடற்கைரேயார Sங்காைவ (urban beach park) அைமப்பதற்கான   
ெசயல் திட்டம்

4. பார்ெபய்ன் தீவு ப3திைய Nற்9லா பயணிகளின் பார்ைவக்காக திறத்தல்
5. நீர் நிைலைய ஒட்D இ#க்3ம் நிலப் ப3திக்கான அபிவி#த்தி திட்டம் – சில்லியா
6. மக்ெகான ெதாடக்கம் ேப#வைள வைரயி>ம் மற்9ம் ெமாரகால்ல ெதாடக்கம் 

அLத்கைம வைரயில்  காலி வதீிைய அகலப்பBத்/தல்
7. @தலாம் கட்ட அDப்பைடயில் கடற்கைர சார் ப3திகைள   தங்3தைடயற்ற 

@ைறயில் ெதன்படச்ெசய்தல்  
8. இரண்டாம் கட்ட அDப்பைடயில் கடற்கைர சார் ப3திகைள   தங்3தைடயற்ற 

@ைறயில் ெதன்படச்ெசய்தல்  
9. Nற்9லா பயணிகLக்3 ேதைவயான தகவல்கைள வழங்3வதற்காக 

@ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற Nற்9லா தகவல் ைமயம்.
10. களவிலவத்ைத ப3திைய சார்ந்/ @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 

கலப்புபயன்பாட்B அபிவி#த்திக்கான ெசயல் திட்டம்
11. மக்ெகான @தல் சில்லியா வைரயில் பாதசாரிகள் நைடபாைத மற்9ம் ைசக்கிள் 

ஓட்Bம் தடம் ேபான்றவற்ைற கட்Bமானம் ெசய்தல் மற்9ம்  
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12. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற வேயாதிப Nற்9லா 
பயணிகLக்கான கிராமம் மற்9ம் விவசாய கிராமங்கள் 

13. தற்ேபா/ள்ள மன்ீபிD பட3த்/ைறகைள தரம் உயர்த்/வதற்கான ெசயல் 
திட்டம் (ேப#வைள,மக்ெகான அLத்கைம)

14. ெபந்தர பைழய பாலத்ைத அண்Dயவா9 @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் 
காணப்பBகின்ற உணவகத்ைத நிர்மாணித்தல்

15. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற வடக்3 மற்9ம் ெதற்3 அ]கல் 
பாைதக்கான @தலாம் கட்ட பணிகள் 

16. கLவாேமாதரா கால்வாயின் ஊடாக ெசல்>ம் விதமாக  இயற்ைக 
பாைதயிைன (Natural trail) நிர்மாணம் ெசய்தல்

17. ேப#வைள  -  ம#தான  -  ெமாரகால்ல வதீிைய @தலாம் நிைலயிலான 
@ன்Wரிைம வழங்கி அபிவி#த்தி ெசய்தல்

18. கடற்கைர சார் அ]கல் பாைதகைள அகலப்பBத்/தல்
19. இரத்தினக்கல் சார் வியாபாரத்திைன ேமம்பBத்/வதற்காக @ன்ெமாழிந்த 

நிைலயில் காணப்பBகின்ற கட்Dடத்திற்கான நிர்மாணப் பணிகள்
20. இதிரிலியெகாட ப3தியி>ள்ள  கால்வாயிைன புனரைமப்பு ெசய்தல் 
21. தர்கா நகரில் காணப்பBம் மைழநீர் வDகால் அைமப்பிைன சார்ந்/ புனரைமப்பு 

பணிகைள ேமற்ெகாள்ளல் 
22. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற கழிவு நீர் வDகாலைமப்பிற்கான 

ெசயல் திட்டம் (ேப#வைள நகர சைப ப3தி மற்9ம் ெமாரகால்ல Nற்9லா சார் 
வலயம்)

1. ெபந்தர ஆற்ைற Nற்றி @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 
நைடபாைதைய நிர்மாணம் ெசய்தல்

2. கண்காட்சிக் Vடத்/டன் ேசர்ந்தவாறான கலாசார ைமயத்ைத நி9வுதல்
3. ம#தான மன்ீ விற்பைன நிைலயம் ேமம்பBத்/வதற்கான ெசயல் திட்டம்
4. மன்ீபிDத் ெதாழிலில் ஈBபBம் ச@தாயத்திற்கான @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் 

காணப்பBகின்ற  வட்ீB வசதித் திட்டம்
5. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற  ஆயுர்ேவத நிைலயம் மற்9ம் 

Nற்9லா /ைற சார் ைமயத்திற்கான கட்Bமான பணிகள்
6. இப்பிரேதசத்தில் காணப்பBம் பட3த்/ைறகைள ஒன்றிக்ெகான்9 

சம்மந்தப்பட்டவாறாக இைணக்3ம் ெபா#ட்B @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் 
காணப்பBகின்ற பாலத்திற்கான ெசயல் திட்டம்

7. தர்கா நகர் ப3தியில் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற வர்த்தக 
வளாகத்ைத உ#வாக்3தல்

8. பிரேதச சைப கட்Dடத்தில் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற விBதி 
மற்9ம் வர்த்தக வளாகத்திற்கான ெசயல் திட்டம்

9. @ங்ெஹன சந்திைய இைணக்3ம் விதமாக மாற்9ப் பாைத ஒன்ைற 
அபிவி#த்தி ெசய்தல்

10. ெமாரகால்ல கடற்கைர ப3திக்3 ஊன@ற்ேறா#ம் ெசல்வதற்கான அ]கல் 
பாைத சார் வசதியிைன ஏற்பBத்/தல்

11. மக்ெகான விைளயாட்B ைமதானம் மற்9ம் மைழநீர் வDகால் அைமப்பு 
ேபான்றவற்றிைன அபிவி#த்தி ெசய்தல் 

12. ேப#வைள மன்ீ விற்பைன நிைலயம் ேமம்பBத்/வதற்கான ெசயல் திட்டம்
13. திட்டமிடல் பிரேதசத்தின் உட்புற ப3திகைள இைணக்3ம் விதமாகவுள்ள 

இரண்B இ# வழிச்சாைலகைள  அகலப்பBத்/தல்
14. ேப#வைள சந்ைத வளாகத்ைத அபிவி#த்தி ெசய்தல்
15. ஃபாதா ஹாஜியார் மாவத்ைத வதீிைய அபிவி#த்தி ெசய்தல் 
16. புைகயிரத நிைலயத்திற்கான  அ]கல் பாைதகைள அகலப்பBத்/தல்.
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1. அLத்கைம ெபா/ சந்ைதக்3 வாகன நி9த்/மிட வசதிகைள ஏற்பBத்திக் 
ெகாBத்தல்

2. ம#தான வதீி @தல் காலி வதீி வைரயில் காணப்பBம் 39கிய பாைதையக் 
அகலப்பBத்/தல்.

3. கந்ேத விகாைர புனித வளாகத்ைத அபிவி#த்தி ெசய்தல்
4. பைழய லிச்Nமி சினிமா அரங்3 மற்9ம் பத்மினி பரீிஸ் மாவத்ைத ஆகிய 

பிரேதசங்களில் வாகன நி9த்/மிட வசதிகைள உ#வாக்3தல்
5. மக்ெகான நகர் ைமயத்தில் வர்த்தக வளாகத்திற்கான அபிவி#த்தி திட்டம்
6. ஹல்கந்ேதவிக /ைண நகர அபிவி#த்தித் திட்டம் 
7. நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயின் கீழ் இயங்3ம்  உணவகத்திற்கான 

அபிவி#த்தி ெசயற்பாBகள்
8. @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற விவசாயம் சார் கிராமம்
9. தர்கா நகர் ெபா/மக்கள் விைளயாட்B ைமதானத்திைன வாகன நி9த்/மிட 

வசதிேயாB VDயவாறாக  அபிவி#த்தி ெசய்தல்.
10. அரச ைவத்தியசாைலகைள அபிவி#த்தி ெசய்தல் (தர்கா நகர், ேப#வைள 

மற்9ம் மக்ெகான)
11. Nற்9லா கற்ைககேளாB @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற 

பாடசாைலக்கான ெசயல் திட்டம்
12. அLத்கைம சந்ைத ப3தியில் புதிய வர்த்தக வளாகம் மற்9ம் Nற்9லா 

பயணிகLக்கான உணவகம் ேபான்றவற்ைற உ#வாக்கல்
13. Nனாமி மள்ீ3Dயமர்வு ப3திகளில் வதீிகைள அகலப்பBத்/ம் @கமாக  

@ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற அ]கல் பாைதகள்.

2019 ஆம் ஆண்B ெதாடக்கம் 2030 ஆம் ஆண்Dற்3 இைடப்பட்ட காலப்ப3தியில் அ@லா-க்கப்ப-
டவுள்ள இந்த அபிவி#த்தி திட்டத்தின் கீழ் கண்டறியப்பட்Bள்ள ெசயல் திட்டங்களாக இைவ 
இ#ப்பதனால், @தலாம், இரண்டாவ/ மற்9ம் Mன்றாவ/ நிைலகள் என்கின்ற  அDப்பைடயி-
லான @ன்Wரிைமப்பBத்தல் ேதைவகைள க#த்தில் ெகாண்B இத்திட்டம் உ#வாக்கப்பட்B-
ள்ள/. இ/ ெதாடர்பான விபரங்கள் அட்டவைண 6.20, 6.21 மற்9ம் 6.22 ஆகியவற்றில் ெகாB-
க்கப்பட்Bள்ள/. ேம>ம், ெசயல் திட்டங்களின் வைகப்பாB, நிலத்தின் பரப்பளவு ெதாடர்பான 
ேதைவப்பாB, ெசயல் திட்ட அ@லாக்க>க்கான ெசயலாண்ைம நி9வனம் ஆகிய விடயங்கள் 
ெசயல் திட்டத்திற்கான N#க்கத்தில் உள்ளடங்3கின்றன. இ/ பற்றிய ெதளிவான விபரிப்பு 
அட்டவைண 6.23 இல் காட்டப்பட்Bள்ள/. 
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ஒவ்ெவா# திட்டத்தின் கீRம் எதிர்பார்க்கப்பBம் எதிர்கால அபிவி#த்திகைள அைடயும் 
ெபா#ட்B கண்டறியப்பட்Bள்ள ெசயல் திட்டங்கள் பற்றிய விவரணங்கள் பின்வ#மா9 ெதா-
3க்கப்பட்Bள்ளன.

-



168

தற்ேபா/ இந்த நிலமான/ எந்த ஒ# ேநாக்கத்திற்காகவும் பயன்பBத்தப்படவில்ைல. Nனாமி 
ேபரழிவினால் ேசதமைடந்த ஒ# ைகவிடப்பட்ட நிைலயில் காணப்பBகின்ற/ தங்3மிட விBதி 
கட்Dடம் உள்ள/. ேம>ம், இ/ தனியா#க்3 ெசாந்தமான ஒ# நிலமாக காணப்பBகிற/.

இந்த நிலப்ப3தியான/, ஆயுர்ேவத நிைலயம் மற்9ம் Nற்9லா /ைற சார் அபிவி#த்தி ைமய-
த்திற்காக @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற ெமாரகால்ல கடற்கைர ப3தியில் மிகவும் 
கவர்ச்சிகரமான Nற்9லா விBதிகள் சார் வலயத்தில் அைமந்/ள்ள/. இந்த கடற்கைரப் ப3தி-
யான/  சர்வேதச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட "நீலக் ெகாD (Blue flag)" சான்றளிக்கப்பட்ட Nற்9-
லாத் தலமாக அபிவி#த்தி ெசய்யப்பட இ#ப்பதன் ெபா#ட்B எதிர்காலத்தில் இங்3 அதிகபD-
யான Nற்9லாப் பயணிகள் வ#ைக தரக்VBம் ஆகேவ அவ்வாறான Nற்9லாப் பயணிக்3 
ெசௗகரியத்ைத ஏற்பBத்/ம் ேநாக்கில் கீழ்க்கண்ட வசதிகள் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காண-
ப்பBகின்றன.

• ஸ்பா (Spa) மற்9ம் ஆேராக்கிய ைமயங்கள்
• Nேதச ஆயுர்ேவத வசதிகள்
• உள்Pர் உணவுகள்
• வாகன தரிப்பிட வசதி
• இரவில் விளக்3 வசதிகைள ஏற்பBத்/தல்

2030 ஆம் ஆண்Dளவில் உயர் மட்ட அளவிலான Nற்9லா /ைற சார் அபிவி#த்திைய அைடய 
ேவண்Bம் என எதிர்பார்க்கப்பBவதன் காரணமாக, Nற்9லாப் பயணிகைள ெப#மளவில் 
ஈர்க்3ம் இடங்கLக்3 சிறப்பு வசதிகைள @ைறயாக வழங்3வ/ அவசியமான அம்சமாக க#-
தப்பBகின்ற/. இதற்கைமய ஆயுர்ேவத ைமயம் ேபான்ற ஆேராக்கியத்ேதாB இைணந்த ெசய-
ற்பாBகள் இதன் Mலம் @ன்ெனBக்கப்படவுள்ள/.
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தற்ேபாைதய நிைலயின் பD இங்3 ச/ப்பு நிலக் காBகள் (கண்டல் தாவரம்) சார்ந்த உரியியல் 
@ைறைம காணப்பBகின்ற/. அத்ேதாB, இங்3ள்ள ச/ப்பு நிலக் காBகைள அவதானிப்பத-
ற்3ம் பல Nற்9லாப் பயணிகள் பயணம் ெசய்கின்றார்கள்.



170

கLவாேமாதர கால்வாயின் அைமவிடமான/, ெமாரகால்ல Nற்9லா ப3திக்3 அ#கில் அைம-
ந்தி#ப்பதன் காரணத்தால், அதிக Nற்9லா பயணிகைள கவ#ம் வைகயி>ம் மற்9ம் அப்ப3-
திைய @Dந்தளவு இயற்ைக வளம் மிக்கதாக  பா/காக்கவும் திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

இ/ ெமாரகால்ல Nற்9லா சார் வலயத்ைத ெந#ங்கியவா9 அைமந்தி#ப்பதன் சாதகத்தன்ைம-
ைய க#த்தில் ெகாண்B இங்3  இயற்ைக பாைதயிைன (Natural trail) நிர்மாணம் ெசய்ய உத்ேத-
சிக்கப்பBள்ள/. இந்த ெசயல் திட்டத்தின் Mலம்  இந்த Nற்9ச் Yழைலப் பா/காக்3ம் அேத 
ேவைளயில் இந்த Yழைல கண்காணிக்க வ#ைகத#ம் Nற்9லா பிரயாணிகLக்3 ஒ# பு/-
ைமயான அWபவத்ைத இதWூடாக வழங்கலாம் என்9 எதிர்பார்க்கப்பBகின்ற/
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பயாகல புைகயிரத நிைலயத்திலி#ந்/ மக்ெகான வைரயில் காணப்பBம் Nமார் 3.7 கிேலாம-ீ
ட்டர் பரப்பு
மக்ெகான ேதவாலயம் ெதாடக்கம் ேப#வைள வைரயில் காணப்பBம் Nமார் 2.41 கிேலாமட்ீடர் 
பரப்பு

காலி வதீி மற்9ம் கடற்கைரக்3 இைடயிலான கடேலார ப3திகள் ெப#ம்பா>ம் ெவளிப்பைட-
யாக ெதன்படVDயவாேற இ#க்3ம் ஆனால், அWமதியற்ற கட்Bமானப்பணிகள் காரணமாக, 
இந்த கடற்கைர சார் காட்சிகள் மைறக்கப்பட்B காணப்பBகின்றன.

கடற்கைரயின் அழைக ரசிக்க ஏ/வாக அWமதியற்ற கட்Bமானங்கைள அகற்றி கடற்கைர சார் 
Yழல் ப3திகைள அழ3பBத்/ம் ேநாக்கில் கீழ்க்கண்ட வசதிகைள ெசயற்பBத்/வதற்காக 
இத்திட்டம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

• திறந்த ெவளி  /  ஆசன ஏற்பாBகள், சிறிய சிற்9ண்Dசாைல, வாகன தரிப்பிட 
ப3திகள், நகர்த்/ம் வைகயிலான தளபாடங்கள்.

• இரவு ேநரங்களில் கடற்கைர ப3திகளில் மின்விளக்ைக ஒளிர ெசய்தல்

2004 ஆம் ஆண்Dல் ஏற்பட்ட Nனாமி ேபரழிவு காரணமாக இந்த கடற்கைர ெபரி/ம் பாதிக்கப்ப-
ட்ட/. அங்கீகாரமற்ற கட்Bமானங்கைள 3ைறக்கவும், அைத ஒ# ெபா/ ெபாR/ேபாக்3 ப3-
தியாக ஆக்கவும், பயாகல @தல் மக்ெகான வைர மற்9ம் மக்ெகான @தல் ேப#வைள வைர 
உள்ள கடற்கைர  ப3திைய ெபாR/ேபாக்3 ப3தியாக வலயப்பBத்தப்பட்Bள்ள/. ெபா/ம-
க்கள் தங்கள் வழியில் சிறி/ ேநரம் தங்3வதற்3ம், ேம>ம் Nற்9லாப் பயணிகள் இந்த கடற்க-
ைரயில் இரவு ேநரத்தில் நடக்க வி#ம்புகிறார்கள் மற்9ம் இ/ கடற்கைர Sங்காவாக இ#ப்ப-
தன் காரணத்தால் ெபா/மக்கLக்கான திறக்கப்பட ேவண்Dயுள்ள/.
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நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபயினால்  ைகயகப்பBத்தப்பட்ட காணியாக இ/ காணப்பBகி-
ன்ற/. தற்ேபாைதய நிைலயின் பD இந்த காணிைய  இங்3 வசிக்3ம் 3Dயி#ப்பாளர்கள் வி-
ைளயாட்B ைமதானதனமாக பயன்பBத்/கின்றனர் 
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ெமாரகால்ல ப3தியான/  பல்ேவ9 விதமான பாரிய விBதிகைள ெகாண்டைமந்/ள்ள வல-
யமாகவும் மற்9ம் சர்வேதச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட "நீலக் ெகாD (Blue flag)" சான்றளிக்க-
ப்பட்ட Nற்9லாத் தலமாக அபிவி#த்தி ெசய்யப்பட இ#ப்பதன் விைளவாக  இந்த ப3திக்3 
வ#ம் Nற்9லாப் பயணிகளின் எண்ணிக்ைகைய க#த்தில் ெகாண்B அவர்கLக்3 உகந்த  கீ-
ழ்க்கண்டவாறான வசதிகைள வழங்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

• பல்ெபா#ள் அங்காDகள் / உணவ#ந்/ம் இடங்கள்  /  சி9வர் Sங்காக்கள்
• திைரயரங்3கள்
• கைலக்Vடம்
• உடற்பயிற்சிக்Vடம்
• வாகன தரிப்பிட ப3திகள்

ெமாரகால்ல Nற்9லா சார் வலயத்திற்3 அ#கில் இந்த ெசயல் திட்டத்தின் அைமவிடம் இ#ப்ப-
தன் காரணத்தால், இந்த ப3தியின் Nற்9லாப் பயணிகளின் ஈர்ப்ைப அதிகரிக்கவும் மற்9ம் N-
ற்9லாப் பயணிகLக்3 ேதைவயான வசதிகைள சரீாக ஒRங்கைமக்கவும்  இந்த திட்டம் @-
ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

-
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-

-

-

தற்ேபா/ இந்த நிலம் சி9வர் Sங்காவாக பயன்பBத்தப்பட்B வ#கிற/. ஆனால் சரியாக 
பயன்பBத்தப்பBவதில்ைல. இ/ ேப#வைள நகர ைமயத்தில் இ#ப்பதன் காரணத்தால், இ/ 
Nற்9லா /ைற சார் அபிவி#த்திக்கான சாத்தியத்ைத ெகாண்Bள்ள/.
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ேப#வைள மன்ீபிD /ைற@கப் ப3தி மற்9ம் கடற்கைர ஆகிய Nற்9லாத் தலங்கLம் Nற்9-
லாச் ெசயல்பாBகLக்காக உ#வாக்கப்பட உள்ளதால், கீழ்க்கண்ட வசதிகLடன் கடற்கைர S-
ங்காவாக அபிவி#த்தி ெசய்யப்பBம்.

• வாகன தரிப்பிட ப3திகள்
• சி9வர் Sங்கா
• BBQ / உணவு மற்9ம் பானங்கள் / கடல் உணவுகள்
• இயற்ைக ேதாட்டங்கள்

ேப#வைள நகரம் @தல் நிைல நகராக ஆக உ#வாக்கப்பட உள்ளதால், ெபா/ இடங்களில் 
ஓய்வும், ெபாR/ேபாக்3 வசதிகLம் இ#ப்ப/ அவசியம். ேம>ம், ஒ# Sங்காவிற்3 மிகவும் 
ெபா#த்தமான ெசயல் திட்டத்தின் அைமவிடங்கள் என்கின்ற  வைகயில் இந்த தளம் @ன்ெமா-
ழிந்த/.

Nற்9லா /ைறயில் உலக அளவில் புகழ் ெபற்ற ேகாட்பாB " Zகர்வு ெபா#ளாதாரம்", Nற்9லா 
/ைறைய ேமம்பBத்/வதி>ம், மன்ீபிD /ைற ெதாடர்பான ப3திகைளயும் ேப#வைள அறி-
@கப்பBத்தலாம்.

Nற்9லா ஈர்ப்புவிைச அதிகரித்த/ம், இரத்தினக்கல் சார் வியாபார@ம் அப்ப3தியில் வளர்ந்/, 
வாகன தரிப்பிட இடங்கLம், ெபா/ இடங்கLம் இ#க்க ேவண்Bம். எனேவ, ேப#வைள @தல் 
ஆர்டர் டவுனராக உயர்த்/வதற்காக, கடற்கைர Sங்காைவ உ#வாக்3வ/ அவசியம்.
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-

-

-

மன்ீபிD /ைற@கத் /ைற@கத்திற்3 அ#கில் இரண்B பட3 /ைறகள் அைமந்/ள்ளன. கி-
ச்சிமைல பள்ளிவாசலி#ந்/ பட3கள்  நி9த்/ம் தளம் வைரயிலான ப3தி மன்ீ உலர்த்/வத-
ற்3 பயன்பBத்தப்பட்B வ#கிற/.
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பட3ககள் உள்ேள மற்9ம் ெவளிேய ெசல்ல ேபா/மான அளவு இட வசதி வழங்3வதன் அD-
ப்பைடயில் @ன்ெமாழிந்த பாலத்ைத கட்ட @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

இந்த திட்டத்தில் ேப#வைள நக#க்3 @க்கிய இடம் அளிக்கப்பட்D#ப்பதால், 
@ன்ெமாழியப்பட்ட திட்டம் கடலின் அழகிய காட்சிையக் காண வசதியாக ஒேர மாதிரியான 
அம்சத்ைத ேசர்க்3ம். தற்ேபா/ இந்த ப3தி கழிவுப்ெபா#ட்கைளக் கலப்பதால் மாNபட்Bள்ள-
தால், /ைற@கப் ப3திக்3 3ப்ைபகைள ெகாட்Bவைதத் தBக்க இ/ உதவியாக இ#க்3ம்.

-

-
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இந்த இடம் எந்த ேநாக்கத்திற்காகவும் பயன்பBத்தப்படவில்ைல.

Nற்9லா நடவDக்ைககள் ெப#ம்பா>ம் ெமாரகால்ல ப3தியில் நடந்/ வ#வதால் ேப#வைள 
ப3திக்3ள் Nற்9லாப் பயணிகளின் வ#ைகைய க#த்தில் ெகாண்B இத்திட்டம் 
@ன்ெமாழிந்த/.

தற்ேபா/ இந்த ப3தியில் Nற்9லாத் தகவல் ைமயம் எ/வும் இல்ைல. எதிர்கால ேதைவைய க#-
த்தில் ெகாண்B இ/ திட்டமிடப்பட்ட/. Nற்9லாவுக்3 சர்வேதச அங்கீகாரம் ெபறப்பட ேவண்Bம் 
("நீலக் ெகாD" சான்றிதழ்), ெமாரகால்ல ப3திக்3 இந்த இயற்ைகயின் ஒ# திட்டத்ைத ெகாண்B 
வர @க்கிய காரணமாக இ#ந்த/.
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-
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இ/ ஒ# @க்கியமான Yழல் மற்9ம் ஈரநிலப் ப3தியாக இனங்காணப்பBம்.

Nற்9லா /ைற சார் அபிவி#த்தி இதற்காக பின்வ#ம் வசதிகLடன் இதைன உ#வாக்க திட்ட-
மிடப்பட்Bள்ள/.

• இயற்ைக நிலத்ேதாற்ற அைமப்பு
• பட3 சவாரி ெசய்தல்
• சிறிய அளவிலான உணவகங்கள் மற்9ம் ஆசன  

இ#க்ைககLக்கான ஒRங்கைமப்பு
• நைடபாைதகள்

ேப#வைள ம#தான வதீியில் அைமந்/ள்ள கால்வாயில் அWமதியற்ற @ைறயில் 3ப்ைபக-
ள் ெகாட்டப்பBவதன் காரணத்தால் மற்9ம் கழிவுகள் நிரப்பBவதன் காரணத்தால் அ/ மாNபB-
கிற/. எனேவ, ஒ# திட்டம் Mலம் இந்த பிரச்சிைனகைள தBக்க @Dயும்  என்9 எதிபார்க்கப்ப-
Bகின்ற/ மற்9ம் இந்த ப3தியில் Nற்9லா ஈர்ப்ைப அதிகரிக்கவும் இ/ வசதியாக இ#க்3ம்.

-
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பா/காப்பு காரணங்கLக்காக Nற்9லாப் பயணிகLக்காக தற்ேபா/ கலங்கைர விளக்கத்/-
டன் VDய தீவு திறக்கப்படவில்ைல

ேப#வைள ப3தி Nற்9லாத்தலமாக உ#வாக்கப்படவுள்ள நிைலயில், பின்வ#ம் வசதிகL-
டன் இதைன உ#வாக்3வ/ @க்கியமானதா3ம்.

• பட3 சவாரி ெசய்தல்
• BBQ உணவகங்கள்
• நைடபாைதகள்
• இயற்ைக நிலத்ேதாற்ற அைமப்பு
• விளக்3

1928 ல் ஆங்கிேலயர் காலத்தில், கDன பாைற ம/ீ கலங்கைர விளக்3 அைமக்கப்பட்Bள்ள/. 
இ/ ஒ# வரலாற்9 அைடயாளத்ைதக் ெகாண்D#ப்பதால், இதன் Mலம் ேப#வைள அLத்க-
ைம ப3திகLக்3 Nற்9லா ஈர்க்க  பயன்படக்VDயதாக உள்ள/.

-
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சனீக் ேகாட்ைடயில் ெதாடங்கப்பட்ட இரத்தினக்கல் வர்த்தகம் தற்ேபா/ சனீாவின் ேகாட்ைட 
வதீி வைர பரவியுள்ள/. ஏெனனில், இந்த ப3திக்3 நிதி நி9வனங்கLம், பா/காப்பும் 
இல்லாததால், அத்தைகய வசதிகைள ஏற்பBத்தித் த#வ/ அவசியமாகிற/.

சனீக்ேகாட்ைட ப3தியில் ஏற்பBம் ெநரிசைலக் 3ைறக்கவும், வசதிகள் ெசய்/ அளிக்கவும் கீ-
ழ்க்கண்ட வசதிகLடன் இரத்தினக்கல் சார் வியாபாரம் ெசய்வதற்3 ேதைவயான வசதிகள் 
ெசய்யப்பட்Bள்ள/.
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• நிதி சார் நி9வனங்கள்s
• திறந்த @ற்றம்
• இரத்தினக்கல் வியாபாரத்திற்கான பணியிட கைட

இரத்தினக்கல் வர்த்தகம் என்ப/ ேப#வைள ப3தியில் பண்ைடய காலத்தில் இ#ந்ேத ேம-
ற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ# ெதாழில். ேப#வைள நகரின் @க்கிய ெபா#ளாதார அDத்தளங்களில் 
ஒன்றான இ/, நகரின் ெபா#ளாதார அDத்தளத்ைத வ>ப்பBத்/ம் வைகயில், பா/காப்ேபாB 
VDய அதிக வசதிகLடன் வியாபாரத்ைத அபிவி#த்தி ெசய்ய ேவண்Dய/ அவசியமா3ம்.
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-

காலி வதீியின் அ#கில் அைமந்/ள்ள இந்த ப3தியில் கழிவுகைள நிரப்புவதற்3 உள்ளாக்க-
ப்பட்B மாசைடந்த நிைலயிேலேய உள்ள/.

மக்ெகான நகரிைன எதிர்காலத்தில் இரண்டாவ/ மட்ட நகரமாக அபிவி#த்தி ெசய்ய ேவண்Bம். 
எனேவ பின்வ#ம் வசதிகLடன் ெபாR/ேபாக்3ச் ெசயற்பாBகLக்காக அதைன வி#த்தி 
ெசய்தல் அவசியமா3ம்.

• ஆசன வசதிகள்
• நைடபாைதகள்
• சிறிய உணவகங்கள்.
• மின் விளக்3 வசதிகைள ஏற்பBத்தல்

இDரிலியெகாட கால்வாய் மக்ெகான பிரேதசத்தில் காணப்பBம் வDகால் அைமப்பில் 3றிப்பி-
டத்தக்க பங்3 வகிக்கின்ற/. இ/ உயரமான இடங்களால் Yழ்ந்/ள்ளதால், மைழ நீர் இந்த நீர் 
ப3திக்3 பாய்ந்/ வ#கிற/. Nற்9ப்புறப் ப3திகளில் நில பயன்பாBகளின் காரணமாக, இ/ 
வண்டல் பDவுக்3 உட்பட்B, புறக்கணிக்கப்பட்ட நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. எனேவ, 
மக்ெகான நகைர இரண்டாவ/ மட்ட வளர்த்ெதBப்பதில் அபிவி#த்தி ெசய்யப்பட்ட Yழ>டன் 
VDய ெபாR/ேபாக்3 ப3தியாக உ#வாக்3வ/ அவசியமாக க#தப்பBகின்ற/.
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@ன்ெமாழிந்த நிலம் அழகிய காட்சியுடன் வசதியான Yழலில் அைமந்/ள்ள/ மற்9ம் இந்த 
ப3தி பNைம தன்ைம ெகாண்ட ரப்பர் சா3பDக்3 பயன்பBத்தப்பBகிற/.
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இந்த @திேயார் கிராமம் பின்வ#ம் வசதிகைள ெகாண்D#க்க ேவண்Bம்.

• சிறப்பு அைறகள் / வதிவிட வசதிகள்
• ஓய்வு மற்9ம் ெபாR/ேபாக்3 நடவDக்ைககள்
• தியான ைமயங்கள்
• இயன்@ைற சிகிச்ைச ைமயங்கள்
• Nகாதார வசதிகள்

அபிவி#த்தி அைடந்த நாBகள் பலவும் @திேயார் வசதிகைளக் ெகாண்ட @திேயார் இல்லங்க-
ைள வழங்3வதில் அக்கைற ெகாண்Bள்ளன. அந்த ேதைவப்பாட்ைட க#த்தில் ெகாண்B, ெவ-
ளிநாட்B @தியவர்கLக்3 ஒ# தனிக் கிராமம் அைமக்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. கிரந்திDய பி-
ரேதசத்தில் வசதியான காலநிைல ெகாண்ட ஒ# பிரேதசத்தில் வசதிைய ஏற்பBத்தி ெகாBத்தல்.

-
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இ/ ைகவிடப்பட்ட பைழய பாலம் என்பதால் எந்த ஒ# ேநாக்கத்திற்காகவும் அ/ பயன்பBத்த-
ப்படவில்ைல.

உணவகத்/டன் VDய ெவளிச்சந்ைதயில் இ/ உ#வாக்கப்படவுள்ள/. @ன்ெமாழிந்த வசதி-
களாவன; சிற்9ண்D, திறந்தெவளி சந்ைத, இயற்ைக நிலத்ேதாற்ற அைமப்பு மற்9ம் மின் விள-
க்3கள் வசதிகைள ஏற்பBத்தல் ேபான்றைவ.

ெபந்தர ஆற்றின் அ#ேக அLத்கைம நக#க்3 அ#கில் உள்ள பைழய பாலம் தற்ேபா/ அபரி-
மிதமான நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. ெபந்தர நதி, ேமல் மாகாணம் மற்9ம் ெதற்3 மாகாணம் 
எல்ைலயாக இ#ப்பதன் காரணத்தால் பைழய பாலத்தின் ம/ீ கட்டப்படவுள்ள திறந்த சந்ைத-
யான/ வ#ங்காலத்தில் Nற்9லா ஈர்ப்பாக இ#க்3ம். சகல வசதிகLடன் VDய அLத்கைம 
நகைர அபிவி#த்தி ெசய்ய இ/ வசதி ெசய்யும் என எதிபார்க்கப்பBகின்ற/.
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-

-

கடற்கைர Sங்காவுக்3 @ன்ெமாழிந்த ெவ9ைமயான நிலம் 

 

கைலச் ெசயல்பாBகLக்கான கட்டட நிர்மாணக் Vடம், பின்வ#ம் வசதிகLடன் இரத்தினக்க-
ல் சார் வியாபாரத்திற்கான கண்காட்சிக் Vடத்/டன் நிர்மாணிப்பதற்3 திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

• ேகட்ேபார் Vட வசதிகள்
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• உடற் பயிற்சி நிைலயம்
• கண்காட்சிக் Vடம்
• சி9 வியாபாரக் கைடகள்

கடற்கைரயில் இந்த ெசயல் திட்டத்தின் அைமவிடம் இ#ப்பதன் காரணத்தால், பார்ைவக்3 
இைட_9 இல்லாமல் வDவைமக்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் ேப#வைள மன்ீபிDத் /ைற@கத்/க்3 அ#கில் உள்ள ப3தியான/ பா-
ர்பயன் தீவு ெபாR/ேபாக்3 வலயமாக உ#வாக்கப்பட உள்ள/. அதன் பிரகாரம், கடற்கைர 
Sங்காவில் உள்ள இந்த கட்டடத்தில், இரத்தினக்கல் சார் வியாபாரிகள் ெவளிநாBகளில் இ#-
ந்/ம், உள்Pர் பயணிகLக்3 ேதைவயான வசதிகைள ெசய்/ த#ம் வசதி உள்ள/.

-
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மத நிகழ்ச்சிகள், ேபாயா நாட்களில் இந்த புனிதமான ப3தி VDவ#கிற/.

சமய ேவைலத்திட்டங்கள் மற்9ம் ேபாயா நாட்களில் இந்த புனிதப் ப3தி Vட்டமாக இ#ப்பைத-
த் தBப்பதற்காக, அதன் வசதிகைள அபிவி#த்தி ெசய்யவும், வாகன தரிப்பிட ப3திகLடன் 
VDய வதீிகைள அபிவி#த்தி ெசய்ய திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

இந்த ஆலயம் ஆயிரக்கணக்கான யாத்ரகீர்கLக்3 மத மற்9ம் வரலாற்9 @க்கியத்/வம் 
வாய்ந்த இடமாக இ#ப்பதன் காரணத்தால், வாகன தரிப்பிட ப3திகLடன் மாற்9 வதீிகைள 
அைமக்க ேவண்Dய/ அவசியமா3ம்.
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-

தற்ேபா/ இ/ நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப உணவகமாக ெசயல்பட்B வ#கிற/.

இ/ வாDக்ைகயாளர்கLக்3 அதிகபட்ச ேசைவைய வழங்3ம் ஒ# Nற்9லா ஈர்ப்பு புள்ளியாக 
அபிவி#த்தி ெசய்யலாம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.
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இந்த ப3தி Nற்9லா ஈர்ப்பு மண்டலமாக அபிவி#த்தி ெசய்யப்பட உள்ளதால் Nற்9லாப் பய-
ணிகLக்3 இதைன பயன்பBத்த ேவண்Dய அவசியம் ஏற்பட்Bள்ள/.

-

-
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தற்ேபா/ ெபர்#வால் ப3தியில் Nற்9லாப்பள்ளி எ/வும் இல்ைல.

Nற்9லா கல்வி பள்ளி அைமக்க உத்ேதசிக்கப் பட்Bள்ள/

ேப#வைளைய Nற்9லாத்தலமாக மாற்9ம் ேநாக்கத்ைத அைடவதற்3 இந்த திட்டம் ேதைவப்ப-
Bகிற/. இத்திட்டம் Nற்9லா /ைறயில் அதிக ஈர்ப்ைப ஏற்பBத்/ம் வைகயில் கல்வி வசதிக-
ைள ஏற்பBத்த வழி வ3க்3ம். ேம>ம், பல்ேவ9 ெசயல்பாBகைளக் ெகாண்B, Nற்9 Yழ>க்3 
உகந்த Nற்9லாத் /ைறைய உ#வாக்க ேவண்Bம் என எதிர்பார்க்கப்பBகின்ற/. பிற வாய்ப்பு-
ள்ள அம்சங்கைள பயன்பBத்தி Nற்9லாத் /ைறைய பிரபலப்பBத்தவும் இ/ பயWள்ளதாக 
இ#க்3ம். உணவு வைககள், வி#ந்ேதாம்பல், Nேதச ைவத்திய @ைறகள் ேபான்றவற்ைறத் தக்க 
@ைறயில் எவ்வா9 பயன்பBத்த ேவண்Bம் என்ப/ 3றித்/ கல்வி வழங்கப்படலாம் என எதி-
ர்பார்க்கப்பBகின்ற/. இதனால், அப்ப3தியில் Nற்9லாத் ெதாழில் ெதாடர்பான ேவைலவா-
ய்ப்புகைள உ#வாக்கவும் வழிவைக ெசய்யலாம்.

-

-
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தற்ேபா/ இந்த இடத்தில் பிரேதச சைப கட்டடம் உள்ள/. பிரேதச சைப அ>வலகம், காலி வதீி 
எதிர்ேநாக்3ம் இந்த ெசயல் திட்டத்தின் அைமவிடம் இ#ந்/ மாற்றப்பட உள்ளதால், இந்த திட்டம் 
@ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

Nற்9லாத் ெதாழி>க்காக கவனம் ெச>த்/ம் வைகயில் அLத்கைம நகரம் வளர்ச்சியைடயும் 
என எதிர்பார்க்கப்பBவதன் காரணத்தால் Nற்9லாப் பயணிகளின் எண்ணிக்ைகைய நிைறவு 
ெசய்யும் வைகயில் தங்3மிட விBதி மற்9ம் வர்த்தக வளாகம் ஒன்9 திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

இந்த இடமான/ காலி வதீிக்3ம் மற்9ம் ெபந்தர நதியின் அ#காைமயில் அைமந்/ள்ளதால் N-
ற்9லாப் பயணிகளின் வியாபார ேதைவகைள நிைறேவற்9ம் வைகயில் தங்3மிட விBதி 
மற்9ம் வர்த்தக வளாகத்திற்3 மிகவும் ெபா#த்தமான/.

-
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தற்ேபா/ இந்த நிலத்/க்3 அ#கில் சில தனியார் வBீகள் உள்ளன. இ/ தனியார் நிலமாக கா-
ணப்படலாம்.

தற்ேபா/ இந்த நிலத்/க்3 அ#கில் சில தனியார் வBீகள் உள்ளன. இ/ தனியார் நிலமாக கா-
ணப்படலாம்.

• சி9வர் Sங்கா
• வாகன தரிப்பிட இடங்கள்
• திறந்த ெவளிகள்

ெப#ம்பாலான மனீவர் சMகம் 100 மட்ீடர் Nனாமி இட ஒ/க்கீட்Dற்3ள் அங்கீகரிக்கப்படாமல் 
வசிப்பதால், அவர்களின் வாழ்க்ைக நிைலைமகைள அபிவி#த்தி ெசய்ய வட்ீB வசதிகைள 
வழங்க ேவண்Dய/ அவசியம்
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தற்ேபா/ இ/ ேப#வைள ப3தியில் உள்ள இரண்டாவ/ ெபரிய மன்ீ அங்காD ஆ3ம். இதன் 
Mலம் அதிக எண்ணிக்ைகயிலான வாகனங்கள் வந்/ ெசல்கின்றன.

மன்ீ அங்காD கட்Dடத்திற்3 வாகன தரிப்பிட வசதிகள் ெசய்/ தர ேவண்Bம் என்9ம், அ]கல் 
தன்ைமைய அபிவி#த்தி ெசய்யவும், இந்த சாைலைய இரண்B பாைதயாக அகலப்பBத்த 
ேவண்Bம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

ேப#வைள ப3தியில் மன்ீ பிDக்க ெப#ம் கிராக்கி உள்ளதால், ஏராளமான வாDக்ைகயாள-
ர்கள் இந்த சந்ைதக்3 வந்/ ெசல்கின்றனர். எனேவ, உள்கட்டைமப்பு வசதிகைள ேமம்பBத்தி 
அதன்Mலம் பிராந்திய ெபா#ளாதாரத்ைத வ>ப்பBத்/வ/ அவசியமா3ம்.
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ேப#வைள மன்ீ சந்ைத என்ப/ இரண்B கட்Dடங்கைள உள்ளடக்கிய ப3தியில் மிகப்ெபரிய 
ஒன்றா3ம்.

வசதிகைள ேமம்பBத்தி, சந்ைதைய விரிவுபBத்த எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.
 

இந்த சந்ைதக்3 ஏராளமான வாDக்ைகயாளர்கள் வந்/ ெசல்கின்றனர். எனேவ பிராந்திய 
ெபா#ளாதாரத்திற்3 அதிகபட்ச பங்களிப்ைப ெபற வசதிகள் மற்9ம் தர தரத்ைத ேமம்பBத்/-
வ/ அவசியமா3ம்.
 



202

ேப#வைள /ைற@கத்ைத தவிர மற்ற ப3திகளில் மன்ீபிD பட3கைள நங்Vரமிட்ட இட வசதி 
இல்ைல. ேப#வைள /ைற@கத்தின் வண்டல் பDவதால் மன்ீபிD பட3கLக்கான இட வசதி 
ேபா/மானதாக இல்ைல.

திட்டமிடல் ப3தியில் உள்ள சிறிய மன்ீபிD தளங்களில் மன்ீபிD பட3கைள நங்VரமிBவ-
தற்கான இடத்ைத இ/ வழங்3ம் என்9 எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. ேம>ம், மன்ீபிD பட3கைள 
நங்VரமிBவதற்கான வசதிகைள ேமம்பBத்/வதற்காக, ேப#வைள /ைற@கத்ைத Nமார் 7 ம ீ
வைர அகழவும் ேவண்Dயுள்ள/.

-



203

-

மன்ீபிD தளங்கள் அபிவி#த்தி ெசய்யப்பBவதன் காரணத்தால் மன்ீ உற்பத்தி அதிகரிக்3ம் என 
எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.
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இந்த வதீி, மாகாண வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைபக்3 ெசாந்தமானதா3ம். ேம>ம் தற்ேபா/ 
இ/ 39கிய வதீியாக உள்ள/.

அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைக ெப#க்கத்/டன், காலி வதீியில் ஏற்பBம் ெநரிசைலத் தB-
க்3ம் வைகயில், பின்வ#ம் அம்சங்கLடன், @தல் @ன்Wரிைம திட்டமாக, இந்த வதீிைய ஒ# 
மாற்9 வதீியாக அபிவி#த்தி ெசய்ய ேவண்Bம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

• வாகன பாைதகள்  (14 மட்ீடர்)
• ைசக்கிள் ஓட்Bம் பாைத (2.5 மட்ீடர்)
• பNைமயான சாைலகள் ெகாண்ட நைடபாைத பாைத.

2030 ஆம் ஆண்டளவில் மக்கள் ெதாைக அதிகரிப்பால் வதீியில் ஏற்பBம் ெநரிசைல தBப்பத-
ற்கான தீர்வுக்காக, @தல் @ன்Wரிைம திட்டமாக இந்த வதீிைய மாற்9ப் சாைலயாக அபிவி#-
த்தி ெசய்ய ேவண்Bம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. ேம>ம், ேப#வைள, ம#தான ஆகிய இடங்க-
ளில் மன்ீபிD தள வளர்ச்சியுடன், அதிக வாDக்ைகயாளர்கள் இ#ப்பதன் காரணத்தால், இந்த 
வதீிைய ஒ# அ]கல் வதீியாக பயன்பBத்திக் ெகாள்ள @Dயும்.
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இ/ வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைப ேசர்ந்த இ# வழிச் சாைலயாக உள்ள/.

இந்தப் ப3தியில் பிரதான சாைலயாக இ#ப்பதன் காரணத்தால், பின்வ#ம் அம்சங்கLடன் 
வசதியான சாைலயாக இதைன விரிவுபBத்/ம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

• வாகன பாைதகள்  (3.5 x 4= 14 மட்ீடர்)
• ேதர்ந்ெதBக்கப்பட்ட ெசயல் திட்டத்தின் அைமவிடங்கள் வாகன தரிப்பிட வைள-

வுகள்  2.5 மட்ீடர்
• பNைம சாைலகLடன் நைடபாைத பாைத (1.5 - 2.0 மட்ீடர்)

பிரேதசத்ைத Nற்9லாத்தலமாக அபிவி#த்தி ெசய்வதன் Mலம், 2030 ஆம் ஆண்B காலகட்டத்தி-
ல் ஏற்பBம் மக்கள் ெதாைக அதிகரிப்பின் விைளவாக வதீியில் உண்டா3ம் ெநரிசைல தBப்ப-
தற்கான தீர்வுக்காக, காலி வதீி பிரிைவ நான்3 வழிச் சாைலயாக அகலப்பBத்த எதிர்பார்க்க-
ப்பBகின்ற/.
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பிரேதச சைப வதீி தற்ேபா/ 39கிய மற்9ம் வளர்ச்சியைடயாத நிைலயில் காணப்பBகின்ற/

இந்த வதீிைய, வளர்ச்சி ெபறாத அேத வழிகைளப் பயன்பBத்தி அபிவி#த்தி ெசய்ய ேவண்Bம்.  
இந்த புதிய வதீி, 2030 ஆம் ஆண்டளவில் உள் ப3திகLக்3ள் சிதறDக்கப்பBம் மக்கள்ெதா-
ைகைய அதிகரிப்பதற்3ம் /ைண நகர்ப்புறங்கைள அபிவி#த்தி ெசய்வதற்3ம் @ன்ெமாழி-
யப்பட்Bள்ள/
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-

இந்த வதீி, உட்புறப் ப3திகைள சார்ந்/ நிர்மாணிக்கப்பட உள்ள/. ேம>ம், இ/, நிலப்ப3தி 
மற்9ம் /ைண நகர்புறங்கைள அபிவி#த்தி ெசய்ய ஏ/வாக இ#க்3ம். 
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இந்த வதீிகள் ெப#ம்பாலானைவ தற்ேபா/ ஒேர வழிச்சாைலயாக மட்Bேம அைமந்/ உள்ளன 
மற்9ம் அைவ மாகாண வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைபக்3 ெசாந்தமாக உள்ளன. வதீி அபிவி-
#த்தி திட்டத்/டன் இைணந்/ பிரேதச சைபயின் கட்Bப்பாட்Dற்3 கீழ்வ#ம் சனீா ேகாட்ைட 
வதீி மற்9ம் ஃபாதா ஹாஜியார் வதீி ேபான்ற  இரண்B வதீிகைளயும் அபிவி#த்தி ெசய்ய திட்ட-
மிடப்பட்Bள்ள/.

இந்த வதீிகள் அபிவி#த்தி ெசய்வதன் @க்கிய ேநாக்கம், கடேலாரப் ப3திகளில் அதிக 
ெசறிவான மக்கள் ெதாைகயிைன, 2030 ஆம் ஆண்B @தல், கீழ்க்கண்ட வசதிகLடன் VDய 
வசதியான வதீி @ைறைய வழங்3வதன் Mலம், உள் ப3திகLக்3 ெகாண்B ெசன்9 கைல-
ப்பதற்3 ஆ3ம்.

• வாகன பாைத (14 மட்ீடர்)
• ைசக்கிள் ஓட்Bம் பாைத (2.5 மட்ீடர்)
• பNைம சாைலகLடன் VDய நைடபாைதகள் (2.5 – 3 மட்ீடர்)

கடேலாரப் ப3திகளில் அதிக ெசறிவான மக்கள் ெதாைகைய திட்டமிடல் ப3தியின் உட்புற 
ப3திகLக்3 பரவ ெசய்ய இந்த வதீி அபிவி#த்தி ேதைவப்பBகிற/.
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-

தற்ேபா/ இந்த வதீிகள் 39கிய மற்9ம் வளர்ச்சியைடயாத நிைலயாகேவ உள்ள/

• 2030 ஆம் ஆண்டளவில் Nற்9லா /ைறைய ேமம்பBத்/ம் வைகயில் Nற்9லாப் 
பயணிகைள கவ#ம் வைகயில் Nற்9லாத்தலங்கLக்3 இட்Bச்ெசல்>ம் 
அ]கல் வதீிகள் மற்9ம் கடற்கைர அ]கல் வதீிகள் ஆகியைவ 
உ#வாக்கப்பட உள்ளன.

• பைழய காலி வதீியிலி#ந்/ புதிய காலி வதீி மற்9ம் புைகயிரத பாைதகைள 
இைணக்3ம் பாைதகள், வாகன நடமாட்டங்கைள அWமதிக்காமல் 
நைடபாைதத் திறைன ேமம்பBத்/ம் வைகயில் பNைம ப3திகLடன் VDய 
பாதசாரிகள் நைடபாைதகேளாB அபிவி#த்தி ெசய்யப்பட ேவண்Bம்.

• Nனாமி ம93Dயமர்வு ப3திகLக்3 இட்Bச் ெசல்>ம் வதீி அப்ப3தி 
3Dயி#ப்பாளர்கLக்3 ெபா#ந்/ம் வைகயில் உ#வாக்கப்பட ேவண்Bம்.

இந்த வதீிகள் Nற்9லாப்ப3திகளில் அைமந்/ள்ளன. எனேவ, இந்த ப3திகளின் நைடதி-
றWக்3 ஏற்ற வைகயில் வதீிகள் Mலம் அவற்ைற அபிவி#த்தி ெசய்ய ேவண்Dய ேதைவயும் 
உள்ள/.
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இப்ப3தியிலி#ந்/ ேசகரிக்கப்பBம் திண்மக்கழிவுகள் தற்ேபா/ நகர சைப பிரேதசத்தில் 
உள்ள ெவத்திம்ராஜபுர ஈரநிலப் ப3திக்3ள்Lம் மற்9ம் ேப#வைள பிரேதச சைப ப3தியி>-
ள்ள தர்கா நகர் ப3திக்3ள் காணப்பBம் ஹிரிகல்ெகாெடல்ல ப3தியி>ம் ெகாட்டப்பBகி-
ன்றன.

மக்கள் ெதாைக ெப#க்கம் மற்9ம் நாளாந்த ேதைவகளின் அDப்பைடயில் வ#ைக த#ம் 
மக்கள் ெதாைகயின் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றின் Mலம் திண்மக்கழிவுகள் உற்பத்தி கணிசமாக 
அதிகரிக்கப்பBம். இதனால் மக்3ம் மற்9ம் மக்காத கழிவுகLக்காக  3ப்ைப ெகாட்Bம் தளம் 
ஒன்9 ேதைவப்பBகின்ற/.

12 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் மக்3ம் மற்9ம் மக்காத 3ப்ைபகைள அப்புறப்பBத்/வதற்கான இடம்  
கண்டறியப்பட்Bள்ளன.

தற்ேபா/ திண்மக்கழிவுகள் ஈரநிலப் பரப்புக்3 அப்புறப்பBத்தப்பட்B, ெபா#த்தமற்ற இடங்க-
ளில் பயன்பBத்/வைதத் தBக்க த3ந்த தளத்ைத கண்டறிவ/அவசியமாகிற/.
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தற்ேபா/ ேப#வைள நகர சைப ப3திக்3 சரியான வDகால் வசதி இல்ைல. இதன் காரணமாக 
மைழக்காலங்களில் மைழநீர் ெவளிேயற @Dயாத நிைல ஏற்பட்B அ/ ஒ# பிரச்சிைனயாக மா-
றியுள்ள/டன், அந்த ப3தி ெவள்ளப்ெப#க்3 ஏற்பBம் தன்ைமயும் இணங்காணப்பட்Bள்ள/. 
ெபர்வா கால்வாய் மற்9ம் கைவயன் கால்வாய் ஆகியன நிரம்பி வழிந்/, வDகால் கால்வா-
ய்கLம் நிரம்பி வழிகின்றன.

ஒ# /ூய்ைமயான நகரமாக மாற்ற, ெவள்ளப் ெப#க்3 ஏற்பBம் நிைலைய 3ைறக்க, நிைலத்த 
வDகால் அைமப்பு திட்டமிடப்பட்Bள்ள/. இந்த ேகாட்பாட்ைட ைகயாண்B வDகால் @ைறைய 
நல்ல @ைறயில் பராமரித்/, அதன் Mலம் வசதியான நகர்ப்புறச் Yழைல அWபவித்/, அவ-
ர்களின் மாசைடந்த கால்வாய் மற்9ம் வDகால் பாைதகைள Nத்தம் ெசய்ய உலகில் பல நாBகள் 
உள்ளன என்பைத சான்9கள் காட்டலாம்.

இந்த உள்நிைல பிரச்சிைனைய தBக்கவும், /ூய்ைமயான நகரமாக உ#வாக்கவும், வDகால் 
அைமப்ைப புனரைமக்3ம் பணிகைள ேமற்ெகாள்ள திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.
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-

அLத்கைம சந்ைதக்3 அ#கில் 0.2 ஏக்கர் லிச்Nமி சினிமா அரங்3 அ#கில் காணப்பBம் இடம் :   
0.07 ஏக்கர்

வாகன தரிப்பிட ப3தி, சிறிய அளவிலான உணவகங்கள், காத்தி#க்3ம் ப3திகள் ஆகியவ-
ற்ைற வழங்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.
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இந்த அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் கீழ் அLத்கைம நகரான/ Nற்9லா சார்ந்த ேசைவ ைமயமாக 
உ#வாக்கப்பட உள்ள/. இந்த வாகன தரிப்பிட ப3திகள், எதிர்காலத்தில் அப்ப3தியில் அதிக-
ரித்/ வ#ம் 3Dயி#ப்பு மற்9ம் நாளாந்த ேதைவகளின் நிமித்தம் வ#ைகத#ம் பயணிகள் 
ெதாைகக்3 ேதைவயான வசதிகைள ஏற்பBத்தித் தர ேவண்Bம்.
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ஹல்கந்ேதவில /ைண நகர ைமயம், தற்ேபா/ வாராந்திர ெபா#ட்காட்சியில், சில்லைற 
விற்பைன, Zூலகம் ேபான்ற ேசைவகைள வழங்கி வ#கிற/.

இந்த /ைண நகர ைமயத்ைத கீழ்க்கண்ட வசதிகLடன் அபிவி#த்தி ெசய்ய திட்டமிடப்பட்B-
ள்ள/.

• நகரப் Sங்காக்கLக்கான அபிவி#த்தி
• மைழநீர் வDகால் அைமப்ைப புனரைமத்தல்
• @ன்ெமாழிந்த Nகாதார நிைலயம் அபிவி#த்தி
• நகர் ைமயத்திற்கான அபிவி#த்தி

உட்புறப் ப3தியில் உள்ள 3Dயி#ப்பு சார் அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் கீழ், ஹல்கந்ேதவில 
நகரமான/ ஏற்கனேவ அந்த பிரேதசத்திற்3 ேசைவ வழங்3னராக மாறியுள்ளதன் காரணமாக 
ஒ# @க்கிய ைமயமாக இனங்காணப்பட்Bள்ள/. ேம>ம், ெதாடங்ெகாட ஊ#க்3ச் ேநரD 
ெதாடர்பு உள்ளதாகவும், இைணப்பு வதீி உ#வாக்கப்பட ேவண்Bம் என்9ம், அத்தைகய 
ஹல்கந்ேதவில @தல் @ன்Wரிைம 3Dயி#ப்பு நகரியம் வசதிகLடன் உ#வாக்கப்பட 
ேவண்Bம் என்9ம் ேகாரப்பட்Bள்ள/.
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மக்ெகான விைளயாட்B ைமதானம் தற்ேபா/ பயன்பாட்Dல் உள்ள/. ஏற்கனேவ, ைமதான-
த்ைத ேமம்பBத்த @ன்ெமாழியப்பட்ட திட்டம் ஒன்9 உள்ள/.
 

இந்த விைளயாட்B ைமதானம் கீழ்க்கண்ட வசதிகLடன் அபிவி#த்தி ெசய்யத் திட்டமிடப்ப-
ட்Bள்ள/

• விைளயாட்B காட்சிக்Vடத்திற்கான அபிவி#த்தி, அ]கல் வதீி, வாகன 
தரிப்பிட ப3திகள்.
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2030 ஆம் ஆண்B இந்த மக்ெகான நகர ப3தியான/, இரண்டாவ/ மட்ட நகர் என்கின்ற  
வைகயில் உ#வாக்கப்படவுள்ள/. ேம>ம், இந்தப் ப3தியின் சMக நிைலைமகைள அபிவி-
#த்தி ெசய்ய நவனீ வசதிகLடன் VDய இந்த ைமதானத்ைத அபிவி#த்தி ெசய்ய ேவண்Dய 
ேதைவயும் உள்ள/.

-

-
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ெபா/ சந்ைத இ#ந்தா>ம், அ/ சரியாக ெசயல்படவில்ைல. எனேவ, இந்த ப3தியின் ெபா#-
ளாதார நிைலைமகைள வ>ப்பBத்த அதன் வசதிகைள ேமம்பBத்/வ/ அவசியமாகிவிட்ட-
/.

இந்த விைளயாட்B ைமதானம் கீழ்க்கண்ட வசதிகLடன் அபிவி#த்தி ெசய்யத் திட்டமிடப்ப-
ட்Bள்ள/. .

• விைளயாட்B காட்சிக்Vடத்திற்கான அபிவி#த்தி, அ]கல் வதீி, வாகன 
தரிப்பிட ப3திகள்.

இந்த சந்ைதயான/, தினசரி அDப்பைடயில் மக்கள் ெதாைக அதிகம் உள்ள ப3தியில் அைம-
ந்/ள்ளதால், அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைகக்3 ஏற்ற வசதிகைள ேமம்பBத்தி, அதன் Mலம் 
இந்த ப3தி மக்கLக்3 அதிக அளவில் ெபா#ளாதார பயன்கைள ெபற ேவண்Bம்.
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இந்த விைளயாட்B ைமதானம் தற்ேபா/ பிரேதச சைபயால் நிர்வகிக்கப்பட்B வ#கிற/ 
அத்ேதாB உட்புற விைளயாட்BகLக்கான வசதிகள் இல்லாம>ம் அமர#ம்  ேபா/மான வாகன 
தரிப்பிட வசதி இல்லாம>ம் இ/ காணப்பBகின்ற/.

தர்கா நகர் அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் பிரகாரம், இந்தப் ப3தியின் சMக நிைலைமகைள அபி-
வி#த்தி ெசய்ய கீழ்க்கண்ட வசதிகLடன் விைளயாட்B ைமதானம் உ#வாக்க @ன்ெமாழிந்த 
நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

• உடற்பயிற்சி மற்9ம் உடற்பயிற்சிக் Vடம்
• விைளயாட்B காட்சிக்Vடத்திற்கான அபிவி#த்தி
• உட்புற விைளயாட்B அரங்3
• வாகன தரிப்பிட வசதிகைள வழங்3தல்

மக்களின் Nகாதார நிைலகைள ேமம்பBத்த மற்9ம் சMக நிைலைமகைள ேமம்பBத்/ம் 
வைகயில் இந்த விைளயாட்B ைமதானம் உ#வாக்க ேவண்Dய ேதைவ உள்ள/.

-
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தர்கா நகர் @Rவ/ம் உள்ள தாழ்மட்டதில் அைமந்/ள்ள நிலப்ப3திகLம், ேம>ம் அதWடன் 
இைணக்கப்பட்ட வDகால் அைமப்பு @ைறயான பராமரிப்பு இல்லாமல் பாழைடந்த நிைலயில் 
உள்ள/, இதன் விைளவாக வDகால் கால்வாய்கள் மைழக்காலங்களில் நிரம்பி வழிகின்றன. 
இந்த ப3தியில் நீர் உள்வரத்திற்3 உள்ளாகிற/.

இத்திட்டத்தின் பிரகாரம், வDகால் அைமப்பிைன ேதைவக்ேகற்ப ேமம்பBத்தி, புதிய வDகால் 
அைமப்பைத உரிய அைமப்புகLடன் ஒ#ங்கிைணந்/ அைமக்க ேவண்Bம் என எதிர்பார்க்க-
ப்பBகிற/.
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நகரில் ஏற்பட்Bள்ள ெவள்ளப் ெப#க்ைக 3ைறத்திட, நகரவாசிகLக்3 வசதியான ஒ# நகைர 
உ#வாக்3ம் ெபா#ட்B, தற்ேபா/ புறக்கணிக்கப்பட்ட நிைலயில் காணப்பBகின்ற/ வDகால் 
அைமப்பிைன புனரைமக்3ம் ேதைவ உள்ள/.

இந்த ம#த்/வமைனகள் பிரேதச ெசயலகம் ப3தியில் வசிக்3ம் மக்கLக்3 Nகாதார 
ேசைவகைள வழங்கினா>ம், உட்கட்டைமப்பு வசதிகள் ப3தி ேபா/மானதாக இல்ைல.

2030 ஆம் ஆண்Dல் அதிகரித்/ வ#ம் மக்கள் ெதாைகக்3 Nகாதார வசதிகைள ஏற்பBத்தித் தர, 
இத்திட்டம் ெசயல்பBத்தப்பBம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.

தற்ேபா/ள்ள Nகாதார வசதிகைள ேம>ம் அபிவி#த்தி ெசய்யவும், மக்கLக்3 சிறந்த ேசைவ 
அளிக்கவும் இத்திட்டம் திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.
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நிலப்பரப்பில் அைமந்/ள்ள ெபந்தர ஆற்றின் எல்ைலப் ப3தி, தற்ேபா/ அLத்கைம வாராந்த 
சந்ைதைய நடத்த பயன்பBத்தப்பட்B வ#கிற/. இ/ ஒ# அழகான இடம், ஆனால் கழிவுப்ெபா-
#ட்கைள ெவளிேயற்9வதால், இப்ப3தி ஒ# அRக்3 நிலமாகேவ உள்ள/. 
 

ெபந்தர ஆற்றின் அ#ேக Nற்9லா வலயத்ைத உ#வாக்3ம் வைகயில், இந்த நிலத்தில் வர்த்தக 
வளாகம், உணவு நீதிமன்றம் ேபான்றைவ அைமக்கப்பBம் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/.
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வாராந்திர ெபா#ட்காட்சியில் இ#ந்/ கழிவுப் ெபா#ட்கைள ெவளிேயற்9வதால் இந்த ெசயல் 
திட்டத்தின் அைமவிடம் 3ைறந்/ெகாண்ேட வ#கிற/. இந்த தளம் ெபந்தர நதியின் அ#கில் 
அைமந்/ள்ளதால், அதன் பைழய பாலம், மிதக்3ம் சந்ைதக்காக பயன்பBத்தப்பட @ன்ெமாழி-
ந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/. ேம>ம், உணவு நீதிமன்றங்கLடன் VDய அங்காD அைம-
க்3ம் பணி அதிக Nற்9லாப் பயணிகைள ஈர்ப்பதற்3 பயWள்ளதாக இ#க்3ம். அேத ேநரத்தி-
ல், இந்த ப3தியில் Nற்9லாைவ ஊக்3விக்க, நீர் விைளயாட்B மற்9ம் ேபாRக்3 ெபந்தர 
ஆற்ைற பயன்பBத்த திட்டம் உள்ள/.

-

-
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பாழைடந்த கட்Dடம் உள்ள/ மற்9ம் அங்3 சில சிறிய வர்த்தக நிைலயங்கள் உள்ளன.

வர்த்தக வளாகம் மற்9ம் ஒ# வாகன தரிப்பிட ப3தி கட்ட திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.

2030 ஆம் ஆண்டளவில், தர்கா நகைர இரண்டாவ/ மட்ட நகராக, @R விற்பைன மற்9ம் 
சில்லைற வியாபார ைமயமாக அபிவி#த்தியைடயும் என எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. இந்த 
ேதைவைய நிைறவு ெசய்யும் வைகயில் இத்திட்டத்ைத ெசயல்பBத்த உத்ேதசிக்கப்பட்ட/.

-
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இந்த வதீி, ேப#வைள பிரேதச சைபக்3 ெசாந்தமாக உள்ள/. ேம>ம், இந்த ப3தியில் உள்ள 
மக்களால் இந்த வதீியான/, நகர சைப ப3திக்கான மாற்9 பாைதயாக பயன்பBத்/கின்றனர்.

ேப#வைள நகைர இைணக்3ம் தர்கா நகர் ைமயத்தில் இ#ந்/ ஆரம்பமா3ம் ஃபாதா 
ஹாஜியார் மாவத்ைதைய இரண்B வழிச் சாைலயாக அபிவி#த்தி ெசய்யத் திட்டமிடப்பட்B-
ள்ள/.

2030 ஆம் ஆண்டளவில், ேப#வைள மற்9ம் தர்கா நகைர @தல் மற்9ம் இரண்டாம் மட்ட நகர-
மாக அபிவி#த்தி ெசய்ய எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. இந்த நகரங்களின் ேபாக்3வரத்/ ெநரிசல்க-
ைள 3ைறக்கவும், இந்த நகரங்கைள எளிதாக அ]கவும் இந்த வதீிைய அபிவி#த்தி ெசய்ய 
திட்டமிடப்பட்Bள்ள/.
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தற்ேபா/ ேப#வைள நகர சைப ப3தியி>ம், ெமாரகால்ல Nற்9லா வலயத்தி>ம் கழிவு நீர் 
வDகாலைமப்பு வசதி இல்ைல.

ேப#வைள நகர சைப மற்9ம் ெமாரகால்ல Nற்9லா வலயத்/க்3 உட்பட்ட ப3திகளில் கழிவு 
நீர் அகற்9 அைமப்பு அைமக்க திட்டமிடப்பட்Bள்ள/

மக்கள் ெதாைக அதிகரித்/ வ#வதால், அப்ப3தியில் ஒ# @க்கிய பிரச்சிைனயாக கழிவு நீர் 
வDகாலைமப்பு பற்றாக்3ைற காணப்பBகின்ற/. இதனால், கழிவு நீர் வDகாலைமப்பு 
அைமக்க ேவண்Dய அவசியம் எRந்/ள்ள/. மக்கள் ெதாைக அடர்த்தி அதிகமாக இ#ப்பதன் 
காரணத்தால் சாக்கைட நீரான/ 3Dநீர் மற்9ம் ஏைனய நீர் ஆதாரத்/டன் கலந்/ அவற்ைற 
மாNபBத்/கின்ற/.
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மக்ெகான நகர ைமயத்தில் அைமந்/ள்ள இந்த கட்Dடத்தில் தற்ேபா/ சில சிறிய வர்த்தக நி-
ைலயங்கள் உள்ளன. இக்கட்டைடகள், வர்த்தக நிைலயங்கள் பRதைடந்த நிைலயில் இ#ப்ப-
தன் காரணத்தால், புதிய வர்த்தக வளாகம் கட்Bவதற்3 ேவண்Dய அவசியம் ஏற்பட்Bள்ள/.

நவனீ வசதிகLடன் VDய புதிய வர்த்தக வளாக கட்Dடம் ஒன்9 நிர்மாணிக்க திட்டமிடப்ப-
ட்Bள்ள/.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் மக்ெகான நகரமான/ @தல் நிைல நகரம் என கண்டறியப்பட்Bள்ள/. 
இந்த நகரமான/ மன்ீபிD /ைறயின் ெசயல்பாBகளில் கவனம் ெச>த்/ம் வைகயில் நவனீ 
வசதிகLடன் உ#வாக்கப்பட @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற/.

-
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ேப#வைள திட்டமிடல் பிரேதசத்தில், இயற்ைகயான, ெபௗதீக,சMக மற்9ம் வணிக ரதீியி-
லான பல்ேவறான மரபு வழி வழி@ைறகள் காணப்பBகின்றன. அைவ அைனத்தி>ம், 
ேப#வைள நகரசைப ப3தியில் உள்Zைழயுமிடத்/ காணக்VDய அழகிய அைமவுடனான 
ேகால்ட் கடற்கைர ப3தியான/ தனித்/வ தன்ைமைய ெகாண்B விளங்3கின்ற/ என்றால் 
அ/ ம9ப்பதற்கில்ைல. அ/ மட்Bமன்றி,மன்ீபிDத்/ைற,இரத்தின கற்கள் அகழ்வு, Nற்9லா 
/ைற மற்9ம் விவசாய நடவDக்ைககள் ேபான்றன இப்ப3திக்கான வர்த்தக /ைற தீர்மானி-
ப்பதில் @க்கிய பங்கிைன வகிப்ப/டன் @R பிரேதசத்தி>ம் பரவி காணப்பBகின்றன.  
இவ்வாறன பிரதான வர்த்தக நடவDக்ைககைள ெபௗதீக மற்9ம் இயற்ைக அம்சங்களின்  அD-
ப்பைடயில் ேநாக்3மிடத்/, இலங்ைக தீவிற்3ள் உள்Zைழயும் ெதற்3 திைசயின் Zைழவிட-
மாக ேப#வைளைய க#த்திற்ெகாண்B ேநாக்கலாம். அந்த வைகயில் இந்த அபிவி#த்தி திட்ட-
த்தின் ெதாைல ேநாக்காக 

 என்ப/ மிகவும் ெபா#ந்/கின்ற/. 

அந்தவைகயில் இந்த அபிவி#த்தி திட்டமான/ Mன்9 பிரதான 3றிக்ேகாள்கைள ெகாண்B-
ள்ள/.  ேப#வைள நகரிைன ெதன் ேமற்3 ப3தியின் சிறந்த Nற்9லா தலமாக மாற்றியைம-
ப்ப/ம், கடற்கைர ப3திைய அண்Dய பிரேதசங்களின் அபிவி#த்தி அRத்தம் மற்9ம் அபிவி-
#த்தி ெசயற்பாBகளில் சம நிைலைய ேபணி, Nற்9 Yழல் அம்சங்கைளயும் சிறந்த @ைறயில் 
@காைமத்/வம் ெசய்/, ேப#வைள நகர் ப3தியில் வாRம் 3Dயி#ப்பாளர்கள் மற்9மன்றி 
நகரிற்3ள் வ#ைக த#ம் அைனத்/ Nற்9லா பயணிகLக்3ம் வசதியான மற்9ம் வாழ்வதற்3 
உகந்த நகராகவும் இப்ப3திைய மாற்றியைமப்பேத பிரதான ேநாக்கமாக காணப்பBகின்றன. 

ெதாைல ேநாக்கிைன ைமயமாக ெகாண்B அைடயாளம் காணப்பட்ட 3றிக்ேகாள்கைள 
அைடயும் ெபா#ட்B, வலய மண்டல திட்டம் மற்9ம் வலய மண்டல விதி@ைறகள் தயார் ெச-
ய்யப்பட்டன.  அதன் Mலமாக தற்ேபா/ கடற்கைரைய அண்D ைமயப்ப்பBத்தப்பட்D#க்3ம் 
அபிவி#த்தி அRத்தமான/, அபிவி#த்தி ெதா3திகைள உ#வாக்3வதன் Mலம், கடற்கைர-
க்3 /ூரமாக உள்ள பின்புற ப3திகLக்3 நகர்த்தலாம் என எதிர்பார்க்கப்பBகின்ற/. 

தற்ேபாைதய அபிவி#த்தி அடர்த்தியான/,ஒ# இடத்தில் ைமயப்படாமல் பல ப3திகளில் பிரி-
க்கப்பட்ட நிைலயிேலேய அைமந்தி#க்கின்றன. தற்ேபாைதய அடர்த்தி நிைலைய கண்டறிவ-
தற்3,வதீி வைலயைமப்பு அடர்த்தி,கட்Dட அடர்த்தி,சனத்ெதாைக அடர்த்தி மற்9ம் நில 
பயன்பாட்B அடர்த்தி என பல்ேவறான ப3ப்ைபவுகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. ேம>ம் அைடயா-
ளம் காணப்பட்ட ப3திகளில் உள்ள Nற்9 Yழல் உணர் திறன் தன்ைம மிக்க ப3திகளில் உள்ள 
வளங்கைள பா/காப்பதற்கான உணர் திறன் தன்ைம மிக்க வலய மண்டலம் மற்9ம் அதற்3-
ரிய விதி@ைற@ைறகள் ேபான்றன இந்த அபிவி#த்தி திட்டத்தில் அறி@கம் ெசய்யப்பட்B-
ள்ளன. 

ேம>ம் 3Dயி#ப்பு வலயத்திற்கான உகந்த பிரேதசங்கைள அைடயாளம் காணல் மற்9ம்,அந்த 
ப3திகLக்3 ேதைவயான உட்கட்டைமப்பு வசதிகைள வழங்3தல் மற்9ம் வதீி அகலப்பBத்/-
தல் ெதாடர்பான விதி@ைற@ைறகைள வழங்3தல் ேபான்றன இந்த அபிவி#த்தி திட்டத்தில் 
உள்ளடக்கப்பட்Bள்ளன. 
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பல்ேவறான @ைறயான ப3ப்பாய்வுகளின் Mலம் அடர்த்தி நிைலகள் அைடயாளம் காணப்ப-
ட்B அதற்Vடாக அபிவி#த்தி 3Rமங்கள் தீர்மானிக்கப்பட்Bள்ளன.  அந்த வைகயில்,ேமற்ெகா-
ள்ளப்பட்ட 10 பிரதான ப3ப்ைபவுகளின் Mலம்,உயர்,மத்திய மற்9ம் 3ைற அடர்த்தி வலயங்க-
ள் அைடயாளப்பBத்தப்பட்டன.  

@ன்ெமாழியப்பட்ட  வலயமண்டல திட்டம் வைரபட இலக்கம் 7.1 இல காட்டப்பட்Bள்ள/  
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ேப#வைள வலய மண்டல திட்டமான/,கடற்கைரைய அண்Dய ப3திகளில் 3விந்தி#க்3ம் 
அபிவி#த்தி அடர்த்திைய, இடம் சார்ந்த அபிவி#த்தியின் Mலம் சமநிைலப்பBத்/வேத 
பிரதான ேநாக்கமாக ெகாண்Bள்ள/. தற்ேபாைதய நில பயன்பாட்B திட்டத்திைன அDப்பைட-
யாகக்ெகாண்B பல்ேவ9 ப3ப்ைபவுகளின் Mலம், திட்டமிடல் பிரேதசத்திற்கான எதிர்கால 
வலய மண்டல திட்டம் தயார் ெசய்யப்பட்Bள்ள/. 

தற்ேபா/ள்ள நிலப் பயன்பாB உள்ளிட்ட ப3ப்பாய்வின் அDப்பைடயில் மண்டலங்கைள நி-
ர்ணயித்தல் இ#ந்த/. "அடர்த்தி மண்டலங்கள் என்ப/ ஒ# ெசயல் மற்9ம் விதிகளின் ெதா3-
ப்புகள் Mலம் நிலப் பயன்பாட்Dன் தீவிரத்ைத கட்Bப்பBத்/ம் வளர்ச்சி மண்டலங்கைளக் 3றி-
க்கிற/."

பின்வ#ம் ப3ப்பாய்வு இந்த அடர்த்திகள் உ9தி ெசய்யப்பட்ட/.

தற்ேபாைதய அபிவி#த்தி பரவி ெசல்>ம் விதமான/ இந்த அபிவி#த்தி அRத்த 
ப3ப்பாய்வின்  Mலம் கண்டறியப்பட்ட/. இந்த ப3ப்பாய்வில் பிரதானமாக, வதீி 
அடர்த்தி, கட்Dட அடர்த்தி, சனத்ெதாைக அடர்த்தி, சனத்ெதாைக வளர்ச்சி வதீம் மற்9ம் 
தற்ேபாைதய நில பயன்பாட்B @ைறைம ேபான்ற காரணிகள் க#த்தில் ெகாள்ளப்ப-
ட்டன.

இந்த ப3ப்பாய்வில் பிரதானமாக திட்டமிடல் ப3தியில் உள்ள வதீி அடர்த்தி மற்9ம் 

உள்ளக வதீிகLக்கிைடயிலான ெதாடர்புகள் கண்டறியப்பட்டன. 

இந்த ப3ப்பாய்வில் பிரதானமாக, அபிவி#த்தி கட்Bப்பBத்தப்பட ேவண்Dய Nற்9 
Yழல் உணர் திறன் தன்ைம மிக்க ப3திகள் இனங்காணப்பட்டன.  அைவயாவன; நீர் 
நிைலகள், வயல் நிலங்கள், ச/ப்பு நிலங்கள்,காBகள்,இயற்ைக அனர்த்த ப3திகள்,ம-
தம் சார்ந்த மற்9ம் வரலாற்9 @க்கியத்/வம் வாய்ந்த மற்9ம் ெதால்ெபா#ளியல் 
@க்கியத்/வம் வாய்ந்த ப3திகள். இந்த ப3ப்பாய்வின் இ9தியில், திட்டமிடல் 
ப3தியில் பா/காக்கப்பட ேவண்Dய ப3திகள் இனங்காணப்பட்டன. (வைரப்படம் 
இல 5.7   , அத்தியாயம் I) 

இந்த ப3ப்ைபவின் Mலம் அபிவி#த்தி பிரேதசத்தில் மக்கLக்3 ேதைவயான நீர் 
வழங்கல், மின்சாரம்,Nகாதார வசதி, கல்வி மற்9ம் ஏைனய இரண்டாம் நிைல வசதிகள் 
காணப்பBகின்றனவா என கண்டறிதலா3ம்.  இந்த ப3ப்பாய்வில் பிரதானமாக ஒ# 
3றிப்பிட்ட நபர் தன/ ேசைவகைள அல்ல/ வசதிகைள ெபற்9க்ெகாள்ள 
ேதைவயான அதிகபட்சமான /ூரம் க#த்திற்ெகாள்ளப்பBம்.  (அத்தியாயம் I –3Dயி#-
ப்பு அபிவி#த்தி திட்டம்).

இந்த ப3ப்பாய்வின் Mலம் திட்டமிடல் பிரேதசத்தின் தற்ேபாைதய நிலப்பயன்பாட்B 
@ைறைம @Rைமயாக ஆய்வு ெசய்யப்பட்ட/.
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இந்த ப3ப்பாய்வில் கடற்கைரைய அண்Dய ப3திகளில் தற்ேபா/ நைட@ைறயி>-
ள்ள Nற்9லா ெசயற்பாBகள் மற்9ம் 2030 ஆம் ஆண்Dற்காக @ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள 
Nற்9லா ெசயற்பாBகள் ேபான்றன க#த்தில் ெகாள்ளப்பட்டன. 

அந்தவைகயில், ேமற்3றிப்பிட்ட @ைறயான கற்ைக மற்9ம் ப3ப்பாய்வுகளின் Mலம், 
10  அபிவி#த்தி 3Rமங்கள் இனங்காணப்பட்டன. 

அபிவி#த்தி ெசயற்பாBகைள கட்Bப்பBத்தி விதி@ைற பBத்/வதற்காக “வலயக்காரணி” 
எWம் புதிய ேகாட்பாB அறி@கப்பBத்தப்பட்ட/.  அந்த வைகயில், இந்த ேகாட்பாடான/, எதி-
ர்கால நிலப்பயன்பாBகள், உட்கட்டைமப்பு வசதிகள் மற்9ம் வளங்கLக்3 ஏற்ப நில விஸ்தரி-
ப்பிைன மற்9ம் அபிவி#த்தி ெசயற்பாBகைள நிர்ணயிக்கின்ற/.  எதிர்கால அபிவி#த்தி வி-
ஸ்தரிப்பான/, தற்ேபாைதய உட்கட்டைமப்பு வசதிகள் மற்9ம் வளங்கைள அDப்பைடயாக 
ெகாண்B கணக்கிடப்பBகின்ற/.  அந்த வைகயில் இந்த கணக்கீட்Dன் Mலம், அபிவி#த்தி 
வளங்கள் ,அபிவி#த்தி ேபாக்3, பிரேதசத்தின் தற்ேபாைதய வாழ்வதற்ேகற்ற ப3திகள், எதி-
ர்காலத்தின் வாழ்வதற்3 உகந்த வளங்கள் உள்ள பிரேதசங்கள் ேபான்றவற்றின் Mலம் அைட-
யாளம் காணப்பட்ட 3றிக்ேகாள்கைள பிரதிபலிக்3ம் வைகயிலான எதிர்கால நகர வDவைம-
ப்பு மற்9ம் Nற்9 Yழல் ரதீியாக உணர் தன்ைம மிக்க ப3திகளில் அபிவி#த்திகைள 
கட்Bப்பBத்/தல் ேபான்ற அம்சங்கள் இனங்காணப்பட்டன. ஒவ்ெவா# 3Rமத்திற்3ம் வலய 
காரணி கணக்கீட்Dைன ேமற்ெகாள்வதற்கான ெசயற்பாட்B @ைறைம கீழ்வ#மா9.  
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1. திட்டத்தின் பD நகர ப3தியில் 10% ஆன 3Dயி#ப்பு பயன்பாடான/ 
3ைறவைடயும். 

2. தற்ெபாR/ நில உபேயாகமாக மாற்9ம் @ைற. 
3. Nற்9 Yழல் உணர் திறன் தன்ைம மிக்க பிரேதசங்கைள பா/காத்தல். 
4. வணிக, Nற்9லா, ெதாழில் நி9வனங்கள் மற்9ம் ெதாழிற்சாைலகளின் 

நில உபேயாகங்கள் எதிர்காலத்தில் ெசங்3த்தாக மற்9ம் கிைடமட்டமாக 
அபிவி#த்தி

5. Nற்9லா ஊக்3விப்பு வலயம் மற்9ம் வணிக ஊக்3விப்பு வலயம் 
ேபான்ற விளம்பர வலயங்கள் எதிர்கால நில பயன்கள் கணக்கீB

ேப#வைள அபிவி#த்தி திட்டத்தின் வலய மண்டல திட்டத்தின் Mலம் ஒவ்ெவா# வலயத்தி-
ற்3ம் @ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள வலய காரணிகள் அட்டவைண  7.1 காட்டப்பட்Bள்ளன. 
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ஆரம்ப காலங்களில் பயன்பBத்தப்பட்ட தைர ப3தி விகிததிற்3 மாறாக இங்3 வலய காரணி 
எWம் நவனீ ேகாட்பாB பயன்பBத்தப்பட்Bள்ள/.  அபிவி#த்தி பரிமாணங்கள் ேமேல நிலப்ப-
யன்பாB ஒ# ப3ப்பாய்வு தளம் உள்ளடக்கி உ#வாக்கப்பட்ட Yத்திரம் பின்வ#மா9. 

வலய காரணி   = 3றித்த வலயத்தின் உட்கட்டைமப்பு வசதிகள் மற்9ம் இட வசதியின் அDப்ப-
ைடயில் அபிவி#த்தி தீவிரத்தன்ைமைய இனங்காணல்.  

• @ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள வதீி அகலம் 
• நில விஸ்தீரணம் 
• வதீி @கப்பு 

ேப#வைள , அRத்கம , தர்கா நகரம்  வலய ப3திகளில் பிரதான வர்த்தக நிலப்பயன்பாB 
அைமவ/டன், ெமாரகல்ைல Nற்9லா வலயமான/ அதி உயர் வலய காரணிையயும் அபிவி#-
த்தி சார் பணிையயும் ெகாண்B அைமயுமா9 தீர்மானிக்கப்பட்Bள்ள/. (அட்டவைண 1).  கட-
ற்கைரக்3 ெதாைலவான பின் புற பிரேதசமான/ 3ைற வலய காரணிைய ெகாண்D#ப்ப/-
டன், அதி உயர் உயிர் பல்வைக தன்ைமைய ெகாண்ட Nற்9 Yழல் உணர் தன்ைமயுைடய 
பிரேதசமாகவும் காணப்பBவதனால் அங்3 அபிவி#த்தி மற்9ம் 3Dயி#ப்பு பயன்பாBகள் 
3ைறந்த அளவிேலேய அWமதிக்கப்பBகின்ற/. 

3றிப்பு : அபிவி#த்திகLக்காக அWமதிக்கப்பட்ட தைரப் ப3திைய தீர்மானித்தல் சார் விடய-
மான/ . 2021 ஆம் ஆண்Dன் ஆD மாதம் 8 ஆம் ேததி அன்9 பிரNரிக்கப்பட்ட 2235/54 இலக்க அதி-
விேசட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் அட்டவைண 6 இன் 'A' 'B' பDவங்கள் @தல் ப3தி IV வைரயி-
லான விடயங்களின் பிரகாரம் நிர்ணயிக்கப்பBம், அத்ேதாB அட்டவைண 7.1 மற்9ம் 7.2 Mலம் 
Nட்Dக்காட்டப்பட்ட 3#நாகல் அபிவி#த்தித் திட்டத்திற்3ப் ெபா#ந்/ம் 3ணகங்கள், அWம-
திக்கப்பட்ட தைர ப3தி ெதாடர்பான கட்Dடத்தின் திறந்த ெவளிைய தீர்மானிப்பதில், ேமேல 
உள்ள வர்த்தமானியின் 'E' பDவத்தில் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள/ மற்9ம் அ/ 3#நாகல் அபிவி#-
த்தித் திட்ட 7.3 ஆம் பDவத்தில் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள/.
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இந்த அத்தியாயமான/,பயன்பாBகள் மற்9ம் ஒRங்3 விதிகLக்3 ேமலதிகமாக, ஒவ்ெவா# 
@ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள வலய மண்டலங்கLக்3மான ெபா/ வலய விதி@ைறகைள எBத்தி-
யம்புகின்ற/. 

I. 1978ஆம் ஆண்Dன் 41ஆம் இலக்க நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 3வ/ 
பிரிவின் கீழ் இல 1983/31இமற்9ம் 2016.09.09 ஆம் திகதிய அதி விேஷட  வர்த்தமாணி 
அறிவித்தலில் நகர அபிவி#த்தி பிரேதசமாக பிரகடணப்பBத்தப்பட்ட ேப#வைள 
பிரேதச ெசயலக  சைப அதிகார பிரேதசத்தின் நிர்வாக எல்ைலயிWல் அைமந்/ள்ள  
அைனத்/ பிரேதசத்திற்3ம் இந்த விதி@ைற@ைற ெபா9ந்/ம்;.

II. ஏதாவ/ அபிவி#த்தி நடவDக்ைகயிைன ேமற்ெகாள்Lம்ேபா/  அதற்3  சம்மந்தப்ப-
ட்ட  திட்டமிடல் மற்9ம்  அபிவி#த்தி ெகாள்ைகக்காக  இந்த வலய மயமாக்கல் திட்டத்தி-
ன் ெகாள்ைககLக்3 ேமலாக 2021 ஆம் ஆண்Dன் ஆD மாதம் 13 ஆம் திகதிய மற்9ம் இல-
க்கம் 2236/26 ெகாண்ட வர்த்தமாணி அறிவித்தலின்  ஊடாக பிரகடணப்பBத்தப்பட்ட  
திட்டமிடல் மற்9ம்  அபிவி#த்தி விதி@ைற@ைறகள்  ேப#வைள நகர சைப அதிகார 
எல்ைலப் பிரேதசத்திற்3 ெபா9த்த@ைடயதா3ம்

III. புதிய கணக்கீட்B @ைறயான/, ஒ# கட்Dட திட்டம் அல்ல/ அபிவி#த்தி ெசய்ரபாBகள் 
அWமதிக்கப்ப்பBமிடத்/, வழங்கப்படக்VDய அதிகபட்ச பயன்பாட்Dற்3ரிய நில 
அளவிைன தீர்மானிப்பதற்காக அறி@கப்பBத்தப்பட்ட/. இந்த ப3தியான/ அத்தியா-
யம் 2 இல் உள்ள திட்டமிடல் மற்9ம் கட்Dட ஒRங்3 @ைறகளின் கீழ் விபரிக்கப்பDகி-
ன்ற/.  ஏதாயிWம் அபிவி#த்தி ெசயற்பாBகLக்கான அWமதி வழங்3ம் ேபா/ நில 
ப3தி சார்ந்/ எRம் எந்த பிரச்சிைனகளின் ேபா/ம், இ9தி தீர்மானமான/ நகர அபி-
வி#த்தி அதிகார சைபயினாேலேய ேமற்ெகாள்ளப்படலாம்.  இந்த ஏற்பாBகளாவன 
அபிவி#த்தி கட்Bப்பாட்B வலயங்கLக்3 ெபா#ந்/வதில்ைல.  அபிவி#த்தி கட்B-
ப்பாBகள் ேதைவ என இனங்காணப்பBம் ப3திகளில் ெபா#த்தமான விேசட விதி@-
ைறகள் பயன்பBத்தப்பBம். 

IV. ேப#வைள பிரேதசத்தி>ள்ள அைனத்/ தாழ் நிலங்கள் மற்9ம் வயல் நிலங்கள், நீர் 
தாங்3 ப3திகள், ஈர நில வலயத்திWள் அைமந்/ள்ள நீர் @காைமத்/வ ப3திகள் 
ேபான்றன (நகர அபிவி#த்தி அதிகார சைபயினால் அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ள 
விேசட ெசயல் திட்டங்கள் தவிர்ந்/) அேத வலயத்திற்கான ஈர நில திட்டம் மற்9ம் திட்ட-
மிடல் மற்9ம் கட்Dட விதி@ைறகLக்3 அைமவாக காணப்பBம். 

V. 3Dயி#ப்பு அல்லாத நீர் நிைலகைள அண்Dய, 4000 ச. கி. ம ீக்3 ேமற்பட்ட (371.612 ச. கி. 
ம)ீ அபிவி#த்திகள் யாவும், கழிவு நீர் @காைமத்/வ திட்டத்திைன சமர்ப்பிக்க ேவ-
ண்Dய/டன், மத்திய Nற்றாடல் அதிகார சைபயின் பரிந்/ைரயின் பD, கழிவு நீர் @கா-
ைமத்/வத்திைனயும் ேமற்ெகாள்ள ேவண்Bம்.  இேத வைகைய சார்ந்த கட்Dட திட்டங்க-
ளாவன இயற்ைக நிலத்ேதாற்ற திட்டத்திைனயும் சமர்ப்பித்தல் ேவண்Bம். 

VI. நீர் நிைலகைள அண்D கட்Bவிக்கப்பBம் அைனத்/ கட்Dடங்கLம் Nற்9 வளாகத்திற்3 
ெபா#ந்/ம் வைகயில் அைமந்தி#த்தல் ேவண்Bம்.  ேம>ம் கட்Dட நிறம், கட்Dட Mல-
ப்ெபா#ட்கள் ெவளிப்பைட தன்ைமயாக இ#த்தல் Vடா/.  ( நீர் நிைலகைள அண்Dய 
ப3திகளில் அபிவி#த்திகைள ேமற்ெகாள்வதற்3 நகர அபிவி#த்தி அதிகார சைபயின் 
Sர்வாங்க அWமதிைய ெபற்9ெகாள்Lதல் அவசியமா3ம்).  

VII. ஒ# நில ெதா3தியான/ இரண்B வலயங்கLக்3 இைடயில் அைமந்தி#க்3மாயின், 
இரண்B 3றிப்பிட்ட வலயங்கLக்3மான வலய காரணிைய தயார் ெசய்/ த#மா9 
3றித்த உரிைமயாளர் ேவண்Bேகாள் விBக்கலாம். 

VIII. நகர அபிவி#த்தி அதிகார சைபயினால், ஏேதWம் 3றித்த பிரேதசத்தின் சனத்ெதாைக-
க்3 அைமவாக மத சார்பான கட்Dடத்திைன அப்ப3தியில் அைமக்க ேவண்Bெமன தீ-
ர்மானிக்கப்ப்பBமிடத்/ அந்த பரிந்/ைரயான/ 3றித்த மத அைமச்N மற்9ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிரிவிற்3 அWப்பி ைவக்கப்படல் ேவண்Bம்.  ேம>ம் மத சார்பான ஏேதW-
ெமா# கண்காட்சிைய அல்ல/ கைலயரங்3 நிகழ்ச்சிகைள ேமற்ெகாள்வதாயின் 
3றித்த பிரேதச ெசயலாளர் பிரிவின் பரிந்/ைரைய ெபற்9க்ெகாள்Lதல் அவசியமா-
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3ம்.  மத சார்பான வி#ப்புகLக்காக எந்த ஒ# அைமவிடங்களி>ம் சிைலகைள அைம-
ப்பதற்ேகா அல்ல/ கட்Dட எல்ைலகளில், வதீி சந்திகள் மற்9ம் பா/காப்பு ஒ/க்கீட்B  
ப3திகளில்  சி>ைவகள் அல்ல/ அைடயாளங்கைள இBவதற்ேகா அWமதி 
கிைடயா/.  3றித்த ப3தி மக்களில் 66% ஆன 0.5 ஆைர ப3திக்3ள்  வசிக்3ம் மக்களி-
ன் வி#ப்புடன், மத சார்பான கட்Dடெமான்9 கட்Bவிக்கப்பட @ன்ெமாழியப்பBமாயின், 
அந்த @ன்ெமாழிவான/ 3றித்த பிரேதச ெசயலாளரின் Mலமாக கிராம ேசவக#க்3 
அWப்பி ைவக்கப்படல் ேவண்Bம். 

IX. Yரிய சக்தி தட்Bகள் அல்ல/ ேவ9 Nற்9ச்Yழல் நட்பு சக்தி Mலம் ெபறப்பBம் மின்சார-
த்ைத ஆதாரமாக ெகாண்B ஒ# கட்Dடத்திற்3 5% VBதல் தைரப்ப3தி வழங்3வ/ பற்றி 
பரிசலீிக்க ேவண்Bம்.  அத்தைகய கட்Dட இணக்க  சான்றிதRக்காக விண்ணப்பிக்3ம் 
ேபா/ இந்த ேதைவப்பாB Sர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைலயாயின், VBதல் தைர ப3திக்3  
இ#மடங்3 ேசைவக் கட்டணங்கள் வYலிக்கப்பBம்.   

X. திட்டமிடல் ப3தியில் ேமற்ெகாள்ளப்பBம் விேசட அபிவி#த்தி ெசயற்றிட்டங்கள் 
மற்9ம் விேசட அபிவி#த்திகள் யாவும் அந்த ப3திக்காக அறி@கப்பBத்தப்பBம் விதி-
@ைறகளின் Mலம் நிர்வகிக்கப்பBகின்றன. 

XI. ஏேதWம் அரN நி9வனங்கள் ெவளியிட்ட எந்தச் சட்டம், வர்த்தமானி அறிவித்தல் 
அல்ல/ Nற்றறிக்ைககள் என்பைவ , இந்த திட்டமிடல் 3Rமங்கLக்3ள் அபிவி#த்திக-
ள் ேமற்ெகாள்ளப்பBம் ேபா/ பின்பற்றப்படல் ேவண்Bம். 

XII. இந்த 3Rமங்களில் 3ைறந்தபட்ச பரப்பளவு, வதீி அகலப்பBத்/தல் ேபான்ற வழி@-
ைறகLக்3 ஒ/க்கிடப்பட்D#க்3ம் சந்தர்ப்பத்தில், வதீி அபிவி#த்தி அதிகார சைப, 
மாகாண வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைப அல்ல/ உள்Pர் அதிகார சைபயினால் பரா-
மரிக்கப்பBம் வதீிகளின் கட்Dட எல்ைலக்3ள் எல்ைல Nவர்கைலேயா அல்ல/ ெவளி-
ப்பைடயான கம்பி ேவலி ேபான்ற அைமப்பிைனேயா அல்ல/ ெவளிப்பைடயான ெவ-
ளியினேயா அைமப்பதற்3 அWமதி வழங்கப்படமாட்டா/.  

XIII. நிலப்பயன்பாB திட்டத்திற்3ள் தற்ேபா/ள்ள பயன்பாBகைளத் ெதாடர்வதற்3 
அWமதி வழங்3வ/ பற்றி பரிசலீிக்கப்படல் ேவண்Bம்.  அத்தைகய பயன்பாBகளின் 
பயன்பாட்Dல் மாற்றத்திைன ஏற்பBத்/தல் அல்ல/ விரிவாக்கல் ெதாடர்பில், நகர அபி-
வி#த்தி அதிகாரசைபயிலி#ந்/ Sர்வாங்க அWமதிைய ெபற்9க்ெகாள்Lதல் ெச-
ல்>பDயற்றதா3ம். 

XIV. அதிகாரசைபயினால் ெபா#த்தமானைவ என க#தப்பBம் ேபா/ அபிவி#த்தி பிரேதச-
த்திWள் விேசட ெசயற்திட்ட ப3தி, விேசட வடீைமப்புத் திட்டப்ப3தி, மத்திய வணிகப் 
ப3தி, காட்சிப் ப3தி, பா/காப்பு பிரேதசம், கலாச்சார பிரேதசம் அல்ல/ ஏைனய பிர-
ேதசமாக எந்தெவா# பிரேதச@ம் அறிவிக்கப்படலாம். 

XV. அபிவி#த்தி திட்டமிடல் பிரேதசத்திWள், ஏேதWம் கட்Dடெமான்றிைன கட்Bதல், 
வைரயைற ெசய்தல் அல்ல/ தைட ெசய்தல், தைடைய நீக்3தல் என்பவற்றிற்3 நிலப் 
பரப்ைபப் பயன்பBத்/வதற்3, ெபா/ விதி@ைற@ைறகள் xvii இல் 3றிப்பிடப்பட்ட 
பிற விதி@ைறகைள அதிகாரசைபயான/ ெசயல்பBத்தலாம். 

XVI. வலய மண்டல திட்டத்திWள் 3றிப்பிடப்பBகின்ற வலய எல்ைலகளாவன புவியியல் 
ஆயத்ெதாைலகLடன் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண்Bம்.  (V3ள் புவியியல் @ைறைம).  

XVII. ம/பான கைடகள், இரவு விBதிகள் மற்9ம் வி#ந்தினர் இல்லங்கள் ஆகியவற்றிற்3 
அWமதி ெபற, மத அைமவிடங்கள் மற்9ம் பாடசாைலகளிலி#ந்/ 3ைறந்த பட்சம் 0.5 
கி.  ம ீஇைடெவளி காணப்படல் ேவண்Bம். 

XVIII. ெபா/ திறந்தெவளி ெபாR/ ேபாக்3 திட்டம் அல்ல/ ஈரநில @காைமத்/வ திட்டம் 
ேபான்றவற்றினால் அைடயாளம் காணப்படாத தாழ் நிலங்கள், ச/ப்பு நிலக்காBகள், 
வயல் நிலங்கள் அல்ல/ ஒவிட்ட அல்ல/ ேவ9 ஏேதWம் நிலப்ப3திகLக்கான அWம-
திைய வழங்3மிடத்/, நகர அபிவி#த்தி அதிகார சைபயிடம் இ#ந்/ Sர்வாங்க திட்ட-
மிடல் அWமதிைய ெபற்றி#த்தல் ேவண்Bம். 

XIX. ெபா/ திறந்தெவளி ெபாR/ேபாக்3 திட்டத்திற்காக கண்டறியப்பட்ட நிலங்கள்,அந்த 
பயன்பாட்Dற்காக மட்Bேம பயன்பBத்த ேவண்Bம். 
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XX. அபிவி#த்தி சார்ந்த ெசயற்பாBகள், கட்Bமானங்கள் ேபான்ற அபிவி#த்திகைள  
ேமற்ெகாள்வதற்3 @தலாக Nற்9ப்புறச்Yழல் பரிந்/ைரப் ெபற ேவண்Dய/  
அவசியமா3ம். 

1. 10,000 ச/ர மட்ீட#க்3 ேமற்பட்ட கட்டடெமான்றிற்3 நகர அபிவி#த்தி அதிகார 
சைபயின் Nற்றாடல் ஆேலாசைனக் 3Rவிலி#ந்/ சிபாரிசிைன ெபற்9க்ெகா-
ள்ளப்பட ேவண்Bம். 

2. 10,000 ச/ர மட்ீட#க்3 ேமற்படாத கட்டடங்களில் ெபா/ கழிவு நீர் Nத்திகரிப்பு 
திட்டம் காணப்படல். 

3. Nற்றாடல் பா/காப்பு வலயத்திற்3ள் அWமதிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்ட 
வர்த்தமானி அறிவித்தலில் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள அWமதிக்கப்பட்ட ெசயற்பாBக-
ள் ஏற்9க்ெகாள்ளப்பBம். 

4. மத்திய Nற்றாடல் அதிகாரசைபயினால் 25. 01. 2018 திகதியிடப்பட்ட விேசட 
வர்த்தமானி 1533 / 16 இலக்க  அறிவித்தலின் Mலம் A, B என வைகப்பBத்தப்பட்ட 
ைகத்ெதாழில்கள் அேத அதிகாரசைபயிலி#ந்/ Nற்றாடல் பா/காப்பு அWமதி 
சட்ீDைன  ெபற்9க்ெகாள்ள ேவண்Bம்.  அேத வர்த்தமானியில் "C" என வைகப்பB-
த்தப்பட்ட ைகத்ெதாழில்கள் மத்திய Nற்றாடல் அதிகாரசைப அல்ல/ சம்பந்தப்ப-
ட்ட உள்Pராட்சி அதிகாரசைபயிலி#ந்/ Nற்றாடல் பா/காப்பு அWமதி 
சட்ீDைன ெபற்9க்ெகாள்ள ேவண்Bம்.

XXI. கல்லைற சார் கட்Dடம் நிர்மாணிக்3ம் இடம், கல்லைலறக்கான புதிய கட்Dடம் கட்Bதல் 
மற்9ம் கல்லைறயின் தற்ேபாைதய கட்டடத்ைத ம9 உ#வாக்கம் ெசய்தல் ேபான்ற ெசய-
ற்பாBகள் கல்லைற கட்டைளச் சட்டத்தின் பD ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண்Bம். 
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கB3#ந்த உள்நாட்B விமான நிைலயத்தின் ஓBபாைத மற்9ம் ெபன்ெதாைட  நதிக்கைரயின் 
நீர் விமான ஓBபாைதயின் Mலம் பாதிப்புக்3ள்ளாக்கப்பட்ட பிரேதசம். 

• இந்த விதி@ைற@ைறயான/, ஓBபாைதயின் ைமயத்திலி#ந்/ 06 கி.  ம ீ/ூரத்திலி#ந்/ 
நைட@ைறப்பBத்தப்பBம். 

• ஓBபாைதயின் ைமயக்ேகாட்Dலி#ந்/ 300 ம ீஇற்3ள் இடம் ெப9ம் அைனத்/ கட்Bமானப் 
பணிகLக்3ம்  3றித்த இலங்ைக சிவில் விமான ேபாக்3வரத்/ அதிகாரசைபயிடம் 
அWமதிைய ெபறல் ேவண்Bம்.   

• "A" என்ற பிரிவின் கீழ் வ#ம் அைனத்/ கட்Dடங்கLம் மற்9ம் தைர மட்ட ஓBபாைதயின்  
அதிகபட்ச உயரத்ைத விட 45 ம ீேமற்பட்ட அைனத்/ கட்Dடங்கLம் சிவில் விமான 
ேபாக்3வரத்/ அதிகாரசைபயிடம் அWமதிைய ெபறல் ேவண்Bம்.  (உ# 1) 

• ஓB பாைதயின் ைமயக்ேகாட்Dலி#ந்/ 04-06 கி. ம ீ/ூரத்திற்3ள் அைமயும் அதிகபட்ச 
உயரத்திைனயுைடய கட்Dடங்கLக்கான அதிகபட்ச உயரமான/ 1 : 20 என்ற விகிதத்தில் 
அைமய ேவண்Bம். அத்/டன்,திட்டமிடல் 3Rவான/, 3றித்த கட்Dடம் உயரத்தில் 
மிைகபBகின்றெதன தீர்மானிக்3ம் பட்சத்தில், சிவில் விமான ேபாக்3வரத்/ 
அதிகாரசைபயிடம் அWமதிைய ெபறல் அவசியமா3ம்.  (உ# 1). 
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-

-

• 

• -

• 

நிைலயாக ெபா#த்தப்பBம் அைனத்/ ஜன்னல்கள் மற்9ம் கண்ணாDகLக்3 ஒளி மற்9ம் 
காற்றிட ேதைவகைள Sர்த்தி ெசய்யுமிடத்/ 50% இடவசதி ேதைவயா3ம்.  

இ/ Mன்9 அல்ல/ அதற்3 ேமற்பட்ட நபர்களின் 3ைறந்தபட்ச தங்3மிட ேதைவகைள பரி-
ந்/ைரக்கிற/. 
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08
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ேப#வைள அபிவி#த்தி த் திட்டத்தின் வலயத் திட்டத்தின் பிரகாரம் 10 3Rமங்களாகப் பிரி-
க்கப்பட்Bள்ள/டன் ஒவ்ெவா# ெதா3ப்புக்3ம் ஏற்புைடய அபிவி#த்தி விதி@ைறகள் பின்வ-
#மா9.

இந்த வலயம் ேப#வைள நகர ைமயத்திலி#ந்/ பரவியுள்ள/.  இந்த வலயத்திற்3 @க்கிய-
மாக வணிக ேமம்பாட்Dற்கான சிறப்பு வாய்ப்புகள் வழங்கப்பBம் மற்9ம் 3Rம நகர வDவமா-
ன/, வதீிகளின் அகலத்திற்3 ஏற்ப தீர்மானிக்கப்படட்B  வDவைமக்கப்பBம்.
 
திட்டமிடல் ப3திக்3ள் நகர்ப்புற ேசைவ ைமயமாக இ/ உள்ள/, ேம>ம் அதிக அடர்த்தி 
ெகாண்ட வணிக அDப்பைட அபிவி#த்திைய உ#வாக்3ம் என்9 எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. 

ேப#வைள நகர அபிவி#த்தி திட்டத்தின் உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமத்தில் ெபா#ந்தக்VDய 
விதி@ைற மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 3றித்த விபரங்கள் அட்டவைண இலக்க-
ம்-02 மற்9ம் அட்டவைண இலக்கம்-03 ஆகியவற்றின் ஊடாக 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள/.

-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாட்Dற்கான எந்தெவா# ேகாரிக்ைகயி>ம், மண்டல திட்டத்தின்பD 
அWமதிப்ப/ 3றித்/ ந.அ.அ.ச இ9தி @Dைவக் ெகாண்D#க்3ம்.
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இந்த வலயத்தில் ேப#வைள பிரேதச சைப ப3தியின் அRத்கம மற்9ம் தர்கா நகர் ஆகியைவ 
அடங்3ம். ெமாத்த வர்த்தக மற்9ம் Nற்9ச்Yழல் நட்பு உயர் அடர்த்தி 3Rமத்/டன் கலப்பு அபி-
வி#த்தி நகரமாக அLத்கம நகர் மற்9ம் தர்கா நகர் ஆகியவற்ைற ைமயமாகக் ெகாண்ட 
Nற்9லா நடவDக்ைககLக்3 நகரத்ைத வழங்3ம் வசதியாக அLத்கம உ#வாக்கப்பட 
உள்ள/.

ேப#வைள நகர அபிவி#த்தி திட்டத்தின் உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமத்தில் ெபா#ந்தக்VDய 
விதி@ைற மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 3றித்த விபரங்கள் அட்டவைண இலக்க-
ம்-04 மற்9ம் அட்டவைண இலக்கம்-05 ஆகியவற்றின் ஊடாக 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள/.

-

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
-

• 
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அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாட்Dற்கான எந்தெவா# ேகாரிக்ைகயி>ம், மண்டல திட்டத்தின்பD 
அWமதிப்ப/ 3றித்/ ந.அ.அ.ச இ9தி @Dைவக் ெகாண்D#க்3ம்.
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இந்த வலயம் மக்ெகானவிலி#ந்/ பயாகல வைரயிலான காலி வதீியின் இ#புற@ம் உள்ள/. 
மன்ீபிDத்த>டன் ெதாடர்புைடய நடவDக்ைககள் மற்9ம் இந்த 3Rமத்/க்3ள் அதிக அடர்த்தி 
அபிவி#த்தி உள்ளிட்ட வணிக நடவDக்ைககLக்3 இந்த 3Rமத்தின் @ன்Wரிைம அளிக்க-
ப்பBம்

அட்டவைண இலக்கம் - 6 மற்9ம்  7 இல் ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைற மற்9ம் அWமதிக்க VDய 
பயன்பாBகள்  ெகாBக்க்கப்பBள்ளன

-

-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
-

• 
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இந்த வலயம் ேப#வைள பிரேதச சைப மற்9ம் ேப#வைள நகர சைப ஆகிய இ# ப3திகைள-
யும் ெகாண்Bள்ள/. இந்த 3Rமத்ைத 3Dயி#ப்பு, வணிக, சிறிய அளவிலான ெதாழில்கள் 
மற்9ம் @க்கிய நகர ைமயங்களின் ேசைவ ப3தி ஆகியவற்ைறக் ெகாண்B உ#வாக்க எதி-
ர்பார்க்கப்பBகிற/.

Applicable guidelines and permitted uses within Moderate Density Urban Cluster in 

Beruwala Development Plan include in Table No. 8.4.1 and Table No. 8.4.2.

-

-

• 
• 
• 

• 
-

• 
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அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாட்Dற்கான எந்தெவா# ேகாரிக்ைகயி>ம், மண்டல திட்டத்தின்பD 
அWமதிப்ப/ 3றித்/ ந.அ.அ.ச இ9தி @Dைவக் ெகாண்D#க்3ம்.

இந்த 3Rமமான/, அம்ேபபிட்Dய, ெபாத்/வில, பலயங்ெகாட, @ன்ெஹன, படெகாட ப3தி 
ஆகியவற்ைறக் ெகாண்Bள்ள/. இந்த ப3திகளில் அதிக மக்கள் அடர்த்திையக் 3விக்3ம் அேத 
ேவைளயில் இந்த ப3தியில் பNைமையப் பா/காக்3ம் என்9 எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. எதி-
ர்பார்க்கப்பBம் மக்கள் ெதாைக வளர்ச்சிைய சமாளிக்க தற்ேபா/ள்ள ெபௗதீக மற்9ம் சMக 
உள்கட்டைமப்பு வசதிகைள ேமம்பBத்த நடவDக்ைக எBக்கப்பBம்.

-

-

• 
• 
• 
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இந்த 3Rமமான/, ஹிரிகல்ேகாெடல்ல, ஹல்கண்டவில, வலதார, பந்தனெகாட மற்9ம் 
கலவில ப3தி ஆகியவற்ைறக் ெகாண்Bள்ள/. இந்த 3Rமத்தில் 3Dயி#ப்பு அடர்த்தி இ#ந்தா-
ல் ேதைவயான வசதிகைள வழங்3வதாக எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. Nற்9ச்Yழல் சமநிைலைய 
பா/காக்3ம் வைகயில் 3Dயி#ப்பு அபிவி#த்தி நைடெபற ேவண்Bம். சிறிய சந்திப்புகளில் 
வணிக மற்9ம் ேசைவ வசதி ஊக்3விக்கப்பBம்.

-

-

• 

• -

• 

-

1000

அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாட்Dற்கான எந்தெவா# ேகாரிக்ைகயி>ம், மண்டல திட்டத்தின்பD 
அWமதிப்ப/ 3றித்/ ந.அ.அ.ச இ9தி @Dைவக் ெகாண்D#க்3ம்.
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அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாட்Dற்கான எந்தெவா# ேகாரிக்ைகயி>ம், மண்டல திட்டத்தின்பD 
அWமதிப்ப/ 3றித்/ ந.அ.அ.ச இ9தி @Dைவக் ெகாண்D#க்3ம்.

இந்த 3Rமம் பந்தனேகாடா, @ன்ேஹனாவின் ஒ# ப3தி மற்9ம் பாம்ேப ஈரநிலங்களின் ஒ# 
ப3திையக் ெகாண்Bள்ள/. மதிப்புமிக்க Nற்9ச்Yழல் Yழல் அைமப்ைபப் பா/காக்3ம் அேத 
ேவைளயில் இந்த 3Rமம் ேநரD 3ைறந்த அடர்த்தி ெகாண்ட 3Dயி#ப்பு வளர்ச்சியின் 3றி-
க்ேகாள்.

3ைறந்த அடர்த்தி ெகாண்ட கடற்கைரயின் பின்புறமான 3Rமத்தின் @க்கிய இரண்B ப3திக-
ள் ப3தி மற்9ம் இரண்டாம் ப3தி.

-
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அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாட்Dற்கான எந்தெவா# ேகாரிக்ைகயி>ம், மண்டல திட்டத்தின்பD 
அWமதிப்ப/ 3றித்/ ந.அ.அ.ச இ9தி @Dைவக் ெகாண்D#க்3ம்.
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-

• 
• 
• 
• 

• 

Nற்9ச்Yழல் நட்பு Nற்9லா நடவDக்ைககள் (Nற்9ச்Yழல் Nற்9லா) இந்த மண்டலத்திற்3ள் 
அWமதிக்கின்றன மற்9ம் ஈரநில பா/காப்பு மண்டலத்தில் ெபா#ந்தக்VDய கட்Bப்பாB 
இதற்3 ெபா#ந்/ம். மாேலேகாடா அைமந்/ள்ள கலாவில, ெவராகலா, டன்வத்தெகாட, ேகா-
ட்டாபிட்Dயா இந்த மண்டலத்ைதச் ேசர்ந்தைவ.

இந்த மண்டலத்திற்3ள் அபிவி#த்தி நடவDக்ைககள் ெநல் வயல் ஈரநிலம் மற்9ம் எலா 
அைமப்பு உள்ளிட்ட உயிர் பன்@கத்தன்ைமயால் ெசறிdட்டப்பட்ட Nற்9ச்Yழல் அைமப்புக்3 
இைட_9 இல்லாமல் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்Bம்.
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இந்த மண்டலம் ெமாரெகால்லா Nற்9லா மண்டலம் மற்9ம் ெபன்ேடாட்டா கங்ைகைய ஒட்Dய 
மண்டலத்ைதக் ெகாண்Bள்ள/. ெமாரெகால்லாவின் அழகிய கைரேயாரப் ப3தியில் அதிக 
அடர்த்தியுடன் இ#க்3ம் Nற்9லாத் /ைறைய @ன்ெனBப்பதற்காக ஒRங்3@ைறகள் தயாரி-
க்கப்பட்டன.

ேப#வைள அபிவி#த்தி த் திட்டத்தில் உயர் அடர்த்தி Nற்9லா ெதா3ப்பிற்3ள் ெபா#ந்தக்V-
Dய விதி@ைறகள் மற்9ம் அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாBகள் அட்டவைண எண் 8.9.1 மற்9ம் 

அட்டவைண எண் 8.9.2 இல் அடங்3ம்.

-

-

-

1000

அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாட்Dற்கான எந்தெவா# ேகாரிக்ைகயி>ம், மண்டல திட்டத்தின்பD 
அWமதிப்ப/ 3றித்/ ந.அ.அ.ச இ9தி @Dைவக் ெகாண்D#க்3ம்.
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1000

அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாட்Dற்கான எந்தெவா# ேகாரிக்ைகயி>ம், மண்டல திட்டத்தின்பD 
அWமதிப்ப/ 3றித்/ ந.அ.அ.ச இ9தி @Dைவக் ெகாண்D#க்3ம்.
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இந்த மண்டலத்தில் பயகலா @தல் மாேகானா வைரயிலான கைரேயாரப் ப3தி, க>வேமாதரா 
கங்ைகயின் Nற்றியுள்ள ப3திகள் மற்9ம் ெபண்டாரா கங்ைகயின் Nற்9ப்புறங்கள் ஆகியைவ 
அடங்3ம். இந்த மண்டலத்தின் ெப#ம்பாலான ப3திகள் கடல் மற்9ம் ெபன்டாரா கங்ைக 
எல்ைலகளாக உள்ளன. எனேவ இந்த ப3தியின் Nற்9லாத் /ைற பா/காப்பு மண்டலத்ைத பா-
/காக்3ம் வைகயில் அWமதிக்கிற/. இந்த ப3தியில் நீர் ெதாடர்பான Nற்9லா நடவDக்ைக-
கள் ேமம்பBத்தப்பட ேவண்Bம் மற்9ம் Nற்9லாவுக்3 இயற்ைக மன்ீபிD /ைற@கத்திலி#ந்/ 
பங்களிப்பு கிைடக்3ம் என்9 எதிர்பார்க்கப்பBகிற/. Nற்9லாத் /ைறைய ேமம்பBத்/வத-
ற்காக அழகான கடேலார ெபல்ட் மற்9ம் நீர் @ன்பக்கங்கள் மற்9ம் தீவு (பார்பாரியன் தீவு) 
ஆகியவற்ைறப் பயன்பBத்த எதிர்பார்க்கலாம். இந்த ப3தி பா/காப்பு ப3திகLடன் உள்ள/, 
எனேவ இந்த ப3தியில் 3ைறந்த அடர்த்தி மற்9ம் @ைறயான ஒப்புத>டன் ேமற்ெகாள்ள 
பயன்பBத்தப்பBகிற/.

இந்த மண்டலத்தில் 3ைறந்த அடர்த்தி Nற்9லா ப3தி I, ப3தி II, ப3தி III மற்9ம் ப3தி IV என 
@க்கிய நான்3 பாகங்கள் உள்ளன

-

-

• 
• 
• 

• 
-

• 
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அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாட்Dற்கான எந்தெவா# ேகாரிக்ைகயி>ம், மண்டல திட்டத்தின்பD 
அWமதிப்ப/ 3றித்/ ந.அ.அ.ச இ9தி @Dைவக் ெகாண்D#க்3ம்.
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ேமற்3 மாகாண ஈரநில வலயத்தின் பிரகாரம், ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் பிரிவிற்3 உட்ப-
ட்ட ஈரநிலங்கள் இரண்B ஈரநில வலயங்களாக ப் பிரிக்கப்பட்Bள்ளன.

இந்த வலயத்தில் உயர் உயிர்ப்பல்வைகைம ெப9மதி ெகாண்ட ஈரநிலங்கள் உள்ளன. 
ஈரநிலங்கள், நீர் தக்கைவத்தல் ப3திகள் மற்9ம் நீர் தBப்புகள் என பிரேதசங்கள் 
3றிப்பிடப்பட்Bள்ளன. 

இந்த வலயத்தில் ஏற்கனேவ உள்ள ெநல் ெசய்ைக நிலங்கள், ைகவிடப்பட்ட ெநல் 
வயல்கள் மற்9ம் ெதனியாய, ஒவிட்ட ேபான்ற இைணப்புப் பிரேதசங்கள் மற்9ம் ேமல் 
மாகாணத்தில் ஈரநில விவசாயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்Bள்ள பிரேதசங்கள் அடங்3கின்ற-
/.  

ஈரநில இயற்ைக பா/காப்பு வலயம்- அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாBகள்

• ஈரநில இயற்ைகப் Sங்காக்கள்
• Nற்9ச்Yழ>க்3 உகந்த உணவகங்கள்- 1200 ச/ர அD (/ூக்கி உயர்த்திக் 

காட்டப்பட்ட தாங்3 அைமப்பின் ம/ீ)
• சி9 மாநாட்B மண்டபம் – (/ூக்கி உயர்த்திக் காட்டப்பட்ட தாங்3 அைமப்பின் 

ம/ீ)-1500 ச/ர அD

• இ#க்ைக ெகாள்ளளவு – 75,
• ேமைட – 30’« 50’

• ெவளிப்புற உடற்பயிற்சி / உடற்பயிற்சி வசதிகள்   
• ஈரநில Zூதனசாைலகள்  –1000 ச/ர அD (/ூக்கி உயர்த்திக் காட்டப்பட்ட தாங்3 

அைமப்பின் ம/ீ)
• நீச்சல்3ள எதிர்அைற (Cabanas) – (/ூக்கி உயர்த்திக் காட்டப்பட்ட தாங்3 

அைமப்பின் ம/ீ)-1500 ச/ர அD
• வறண்ட வானிைல விைளயாட்B ைமதானங்கள்
• பாரம்பரிய மன்ீபிD  
• மலர் ேசகரிப்பு 
• நீர் ேபாக்3வரத்/  
• ேதசிய உட்கட்டைமப்பு திட்டங்கள் 
• புதிய நீர்ப்பாசன நிர்மாணங்கள் /ெவள்ளபா/காப்பு கட்டைமப்புகள். 
• கல்வி மற்9ம் ஆராய்ச்சி நடவDக்ைககள்.
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-

-

-

-

-

-

அைனத்/ கட்Dடங்கள் ஈரநிலங்களில் /ூக்கி உயர்த்திக் காட்டப்பட்ட தாங்3 அைமப்பின் ம/ீ இ#க்க ேவண்Bம் 
ஏைனய அைனத்/ ெசயற்பாBகLம் தைட ெசய்யப்பட்Bள்ளன
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A. விவசாய அபிவி#த்திச் சட்டத்தின் பிரகாரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாBகள் 
மாத்திரேம தற்ேபா/ பயிரிடப்பட்ட ெநல் வயல்கள், ைகவிடப்பட்ட ெநல் வயல்கள் 
மற்9ம் அதைன அண்Dய பிரேதசங்களான ெதனியாய மற்9ம் ஒவிட்ட ஆகிய 
பிரேதசங்களில் மட்Bேம ேமற்ெகாள்ள@Dயும். 

B. ஈரநிலம் சார்ந்த விவசாயம் 

C. மரவளர்ப்பு 

D. @ைறயற்ற தள புனரைமப்பு (களிமண் 3ழி மற்9ம் மண் அகழ்வு) Nரங்க அகழ்வுக-
ள் புவிச்சரிதவியல் அளைவ மற்9ம் Nரங்கங்கள் பணியகம்மற்9ம் மத்திய 
Nற்றாடல் அதிகாரசைபயின் வழிகாட்டல்கள், நிபந்தைனகள் மற்9ம் விதி@ைறக-
ளின் பிரகாரம் அைமய ேவண்Bம் 

E. Nற்9ச்Yழ>க்3 உகந்த நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு ெதாட்Dகள்

மற்ற அைனத்/ நடவDக்ைககLம் மற்9ம் ேவ9 எந்த கட்Bமான ெசயற்பாBகLம் தைட 
ெசய்யப்பட்Bள்ளன

A. ஒ# @க்கியமான ெபா/ உள்கட்டைமப்புத் திட்டத்ைத ெசயல்பBத்/வதற்3 அரிதான Y-
ழ்நிைலயில், ேமற்Vறிய நிபந்தைனகைள தளர்த்தப்படலாம். (அதிகபட்ச அWமதிக்க-
ப்பட்ட உள்கட்டைமப்பு திட்டங்கள் - மின்சாரம், நீர் வழங்கல், ெதாைலேபசி, ெநBஞ்சா-
ைலகள் மற்9ம் புைகயிரத பாைத ேபான்றைவ)

B. ஏைனய அபிவி#த்தி நடவDக்ைககLக்கான ெதளிவான சான்றிதழ்கைளப் ெப9வத-
ற்3 @ன்னர், அட்டவைணயில் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள நி9வனத்தின் சிபார்NகLக்3 
உட்பட்B உத்ேதச அபிவி#த்திப்பணிகLக்3 அWமதி வழங்3தல் ேவண்Bம். 2021 ஆம் 
ஆண்Bக்கான "அபிவி#த்திக்கான ெதாைலேநாக்3" ெகாள்ைக அறிக்ைகயில் மக்கைள 
ைமயப்பBத்திய ெபா#ளாதாரத்ைத உ#வாக்3ம் புதிய ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் ைக-
விடப்பட்ட ெநல் நிலங்கைள மண்ீBம் பயிரிBம் புதிய ேவைலத்திட்டத்தின் பிரகாரம் ஈர-
நிலங்களில் காணிப் பாவைனயின் @ைற மாறலாம்.  

C. ஈரநிலத்திற்3 அல்ல/ ஈரநிலத்தில் உள்ள ேமட்Bநிலப் பிரேதசங்கLக்3 @ன்பாக 
உத்ேதச அபிவி#த்தி நடவDக்ைககைள ஆலாக்3வதற்3 @ன்னர், நில அளைவத் 
திட்டம் எல்ைலகைளத் தீர்மானிப்பதற்கான விடயமாக க#தப்பட ேவண்Bம்.

D. ஈரநில மண்டலத்தின் பD, ஒ# ஈரநில மண்டலத்தின் அைடயாளம் காணப்பட்ட எல்ைல-
யிலி#ந்/ Nமார் 20ம ீெதாைலவிலான ப3தி அ#கி>ள்ள ஈரநில மண்டலத்திற்3 ெசா-
ந்தமான/, ேம>ம் அந்த மண்டலத்தில் ெதாடர்புைடய சட்டங்கள், ஒRங்3@ைறகள் 
மற்9ம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நைட@ைறகள் ெசயல்பBத்தப்பட ேவண்Bம் (புவியியல் 
அைமவிட அைமப்பின் பD இ#ப்பிடத்ைதத் தீர்மானிப்பதில் தற்ேபா/ள்ள தவறான Y-

ழ்நிைலகைளத் தவிர்க்க).
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Nற்றாடல் சட்டத்தின் கீழ் "3றித்/ைரக்கப்பட்ட" க#த்திட்டங்கள் ெதாடர்பில் மத்திய Nற்றாடல் 
அதிகாரசைப, இலங்ைக காணி அபிவி#த்திக் Vட்Bத்தாபனம், நகர அபிவி#த்தி அதிகாரச-
ைப, விவசாய ேசைவகள் திைணக்களம், கைரேயாரப் பா/காப்பு மற்9ம் கைரேயார வள @-
காைமத்/வ திைணக்களம் மற்9ம் நீர்ப்பாசன திைணக்களம் ஆகிய திைணக்களங்களினால் 
ேமலதிக தள பிரத்திேயக நிபந்தைனகள் விதிக்கப்பBதல் ேவண்Bம்.

ஈரநிலம் ஏேதWம் அபிவி#த்தியின் ேபா/ ேமற்பD நிைலைமகள் மறீப்பBம் பட்சத்தில் மத்திய 
Nற்றாடல் அதிகார சைப, விவசாய ேசைவகள் திைணக்களம், இலங்ைக காணி அபிவி#த்திக் 
Vட்Bத்தாபனம், கைரேயாரப் பா/காப்பு திைணக்களம் மற்9ம் கைரேயார வள 
@காைமத்/வம் மற்9ம் நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப ஆகிய அதிகாரங்களின் கீழ் சட்ட நட-
வDக்ைக எBக்கப்பBம்

ேப#வைள பிரேதச ெசயலக பிரிவில் உள்ள அைனத்/ ஈரநிலங்களி>ம் இந்த வலய மண்டல 
விதிகள் ெபா#ந்/ம்

I. இலங்ைக காணி அபிவி#த்தி Vட்Bத்தாபனத்தினால் (SLLDC) 3றித்/ைரக்கப்பட்டவா9 
ெவள்ள ேசமிப்பு ெகாள்ளளவு, பின்இைணப்பின் 01 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள ஏைனய 
ெதாடர்புைடய நி9வனங்கLடன் இைணந்/ ேபணப்பBதல் ேவண்Bம். அதிகரித்த 
மைழ நீர் வDகால்கள், புவி ெவப்பமைடதல் மற்9ம் காலநிைல மாற்றத்தின் விைளவாக 
எதிர்பார்க்கப்பBம் தீவிர காலநிைல நிகழ்வுகள் காரணமாக அதிகரிக்கப்பBம்.

II. தாழ் நிலங்கள்/ ைகவிடப்பட்ட ெநல் நிலங்கள் மற்9ம் ெநல் காணிகளின் அபிவி#த்தி-
க்3 @ன்னர், 01 ஆம் இலக்க, 03, 04, 06 மற்9ம் 10 ஆம் இலக்கங்களின் அWமதியிைனப் 
ெபற்9க் ெகாள்ளல் ேவண்Bம். ஈரநில உரிைம ஒ# சட்டத்தின் Mலம் அவர்கLக்3 பகி-
ர்ந்தளிக்கப்பBம் ேபா/, பின்னிைணப்பு 01 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள ஏைனய ெதாடர்பு-
ைடய @கவராண்ைம நி9வனங்களின் ேதைவயான அWமதி அல்ல/ அங்கீகாரம் ெப-
ற்9க்ெகாள்ளப்பBதல் ேவண்Bம்.

III. ஈரநிலச் Nற்றாட>க்3 பாதிப்புஏற்பBத்/ம் ஏேதWம் அபிவி#த்திக்காக Nற்றாடல் 
அWமதி அல்ல/ Nற்றாடல் பா/காப்பு அWமதிப்பத்திரம் பின்னிைணப்பு 01 இல் 3றி-
ப்பிடப்பட்Bள்ள 03 ஆம் இலக்க மற்9ம்  06 ஆம் இலக்க @கவராண்ைம நி9வனங்களிட-
மி#ந்/ ெபற்9க்ெகாள்ளப்பBம். ேம>ம், இ/ வ#டாந்தம் பு/ப்பிக்கப்பBம்.

IV. நகர அபிவி#த்தி அதிகார சைபயின் திட்டமிடல் 3Rவின் @Dவின்பD, வ#டாந்தம் பு-
/ப்பிக்கப்பBம் வைகயில், பின்னிைணப்பு 01 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள 01 ஆம் இலக்க 
@கவராண்ைம நி9வனத்திடமி#ந்/ ஒ# பரிந்/ைர மற்9ம் அWமதி  
(இ9தி இைசவு சான்றிதழ்) ெபற்9க்ெகாள்ளப்பBம். ேம>ம், இ/ வ#டாந்தம் பு/ப்பி-
க்கப்பBம்

V. "கைரேயார வலயத்தில்" உள்ள 3ைறந்த வளமான காணிகளின் அபிவி#த்திக்3 
@ன்னர் பின்னிைணப்பு 01 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள 05 ஆம் இலக்க, 12 ஆம் இலக்க @க-
வராண்ைம நி9வனங்களிடமி#ந்/ சிபார்N / அWமதிப் பத்திரம் ெபற்9க்ெகாள்ள-
ப்படல் ேவண்Bம்.

VI. @கவராண்ைம எண்.01 இன் 14.07.2010 நாளிட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் Mலம் ெவ-
ளியிடப்பட்ட 1662/17 ஆம் இலக்க கால்வாய் ஒ/க்கீB மற்9ம் பின்னிைணப்பு 01 இல் 3-
றிப்பிடப்பட்Bள்ள @கவராண்ைம நி9வன இலக்கம் 02 இன் நீர்த்ேதக்கங்களின் ஒ/-
க்கீB ேபணப்பBதல் ேவண்Bம்.

VII. ெபா/வாக, நீர்நிைலகள் மற்9ம் நீர்வழிகளில் எந்தெவா# கட்Bமான@ம் இ#க்கா/, 
அைவ நீர் தக்கைவப்பு மற்9ம் நீர் ஓட்டத்ைத ெதாந்தரவு ெசய்யும். ஆனால் நகர அபிவி-
#த்தி அதிகார சைப அWமதி அளித்த க#த்திட்டம் சார் பாரிய திட்டம் அல்ல/ வDவ-
ைமப்பு வழிகாட்D திட்டத்திற்3 இணங்க, /ூக்கி உயர்த்திக் காட்டப்பட்ட தாங்3 அைம-
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ப்புக்கள், /ூண், உல்லாச Vடாரங்கள், /ூக்கி உயர்த்திக் காட்டப்பட்ட கபனாக்கள், 
மன்ீபிD தளங்கள், மர பலைகயிலான நைடபாைத ேபான்றவற்றில் @க்கிய அம்சங்கள் 
/ கட்Dடங்கLக்3 விதிவிலக்3கள் ெசய்யப்படலாம், அைவ வDகால் அல்ல/ ெவள்ள 
தBப்பு திறன் ேபான்றவற்ேறாB இணங்க ேவண்Bம். பின் இைணப்பு 01 இன் இலக்கம் 01 
மற்9ம் 02-22 இன் ெதாடர்புைடய நி9வனங்களிலி#ந்/ பரிந்/ைர மற்9ம் அWமதி 
ெபறப்பBம்.

VIII. விேசட Yழலியல் @க்கியத்/வம் ெகாண்ட பிரேதசங்கள் பா/காக்கப்பட ேவண்Bம். 
அத்தைகய ப3திகளில் ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்கள் மற்9ம் விலங்3கள் இனங்கள் தவிர 
ேவ9 எந்த தாவரங்கLம் விலங்3கLம் அகற்றப்படலாகா/

IX. அWமதிக்கப்பட்ட அைனத்/ கட்Dடங்கLம் பNைம கட்Dடக் க#த்தத்தின் பD வDவ-
ைமக்கப்பட ேவண்Bம்.

X. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அபிவி#த்தியான/ ெவள்ளச் ேசமிப்பிட ெகாள்ளளைவக் 3ைற-
ப்பதன் மற்9ம் ெவள்ளச் ேசமிப்பக ெகாள்ளளவு @க்கியத்/வம் வாய்ந்த ஈரநிலத்தில் 
அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாBகைள நைட@ைறப்பBத்/கின்ற ேபா/ Nற்றாடல் ேசைவ-
கLக்கான ஏைனய தாக்கங்கைள ஏற்பBத்/மாயின் மாற்9 நீர்த் தக்கைவத்தல் பிரேத-
சங்கள் நி9வப்படல் ேவண்Bம். பின்னிைணப்பு 01 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள @கவரா-
ண்ைம நி9வனத்திடமி#ந்/ அWமதி ெபறப்பBதல் ேவண்Bம்.

XI. பாரம்பரிய மன்ீபிD நடவDக்ைககள் தவிர, ேமாட்டார் பட3கள், மன்ீபிDபட3கள், எரி-
ெபா#ள் அல்ல/ பிற உபகரணங்கள் மன்ீபிDஅல்ல/ பிற நீர்வாழ் விலங்3கைளப் பி-
Dக்3ம் ெசயல்@ைறயில் பயன்பBத்தப்படக்Vடா/. ேமாட்டார் பட3கள் அWமதிக்க-
ப்பட்ட இடங்களில் மன்ீபிD உபகரணங்கள் மற்9ம் எரிெபா#ள் பயன்பBத்/வதற்3  
பின்னிைணப்பு 01 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள 03, 05, 06, 12, 21, 22 ஆகிய @கவராண்ைம 
நி9வனத்திடமி#ந்/ அWமதியிைனப் ெபற்9க்ெகாள்ள ேவண்Bம்.

XII. பின்னிைணப்பு 01 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள இலக்கம் 01 நி9வனத்திற்3ச் ெசாந்தமான 
ஈரநிலப் ப3தியில், நில நிரப்புவதல்கள் பரிந்/ைரக்கப்பBகிற/. ேம>ம், நிைலயான 
மைழநீர் வDகால் அைமப்புகள் பயன்பBத்தப்பட ேவண்Bம். ஈரநிலத்ைத நிரப்புவதற்3-
ப் பயன்பBத்தேவண்Dய ெபா#ட்கள் ெதாடர்பாக மத்திய Nற்றாடல் அதிகார சைபயிட-
மி#ந்/ அWமதி ெபறப்பBதல் ேவண்Bம்.

XIII. சிறந்த இயற்ைக / கலாச்சார / வரலாற்9 மற்9ம் உயிர் பல்வைகைம சார் ப3திகள் பா-
/காக்கேவண்Bம்

XIV. சட்டSர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெபா/ நைடபாைதகள் மற்9ம் ெபா/க் 3ளியல் கி-
ண9கள் அ#காைமயில் உள்ள ெபா#த்தமான இடங்களில் ேபணப்பட ேவண்Bம் 
அல்ல/ மாற்றப்பட ேவண்Bம்.

XV. ேசைவகள் திட்டமிBதல், வDவைமப்பு மற்9ம் ேமற்பார்ைவக்காக ேதைவயான த3தி-
வாய்ந்த நிபுணர்களின் ஆேலாசைன அபிவி#த்தியாளரினால் ெபறப்பட ேவண்Bம்.

XVI. மன்ீ மற்9ம் பிற நீர்வாழ் விலங்3கள் இனப்ெப#க்கம் ெசய்யப்பBம் அைனத்/ ப3திக-
ளி>ம் பா/காக்கப்பட ேவண்Bம்.

XVII. கழிவுப் ெபா#ட்கைளக் ெகாட்Bதல் (3Dயி#ப்பு, நி9வன, வணிக, ெதாழிற்சாைல, 
மின்-கழிவு மற்9ம் ம#த்/வ கழிவுகள்) சார் ெசயற்பாBகள்  ஈரநிலங்கLக்3ள் அWம-
திக்கப்பட மாட்டா/.

XVIII. கழிவு நீைர ஈரநிலங்கLக்3த் திறந்/விட அWமதி இல்ைல. மத்திய Nற்றாடல் அதிகா-
ரசைபயின் அங்கீகாரத்/டன் ஈரநிலப் பிரேதசத்திற்3 மாத்திரம் Nத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் 
விBவிக்கப்பட ல் ேவண்Bம்
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ஈரநிலப் ப3திகளில் அபிவி#த்தி நடவDக்ைககைள ேமற்ெகாள்Lம் ேபா/, இந்த வழிகாட்ட-
ல்கள் அட்டவைணயில் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள நி9வனங்கLக்3 உரிமமளிப்பதற்3 நிப-
ந்தைனகளாக ேசர்க்கப்பட ேவண்Bம் மற்9ம் அந்த நிபந்தைனகைள ம9ீவ/, அபராதங்கைள  
விதிக்க அல்ல/ Nமத்/வதற்3 வழிவ3க்3ம்.

01. இலங்ைக காணி மட்ீபு மற்9ம் அபிவி#த்திக் Vட்Bத்தாபனம் 
02. இலங்ைக நீர்பாசன திைணக்களம்
03. மத்திய Nற்றாடல் அதிகாரசைப
04. நகர அபிவி#த்தி அதிகாரசைப
05. கைரேயாரப் பா/காப்பு மற்9ம் கைரேயார வளங்கள் பா/காப்புத் 

திைணக்களம்
06. ேப#வைள நகரசைப மற்9ம் ேப#வைள பிரேதச சைப 
07. வன பா/காப்புத் திைணக்களம்
08. வனவிலங்3 பா/காப்புத் திைணக்களம்
09. ேதசிய கட்Dட ஆராய்ச்சி நி9வனம்
10. கமநல அபிவி#த்தித் திைணக்களம்
11. ெதால் ெபா#ளியியல் திைணக்களம்
12. கடல் மாNறல் தBப்பு அதிகாரசைப
13. ேதசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்9ம் அபிவி#த்தி அதிகாரசைப
14. புவிச்சரிதவியல் அளைவ மற்9ம் Nரங்கங்கள் பணியகம்
15. ேமல் மாகாண சைப 
16. ேதசிய நீர் வழங்கல் மற்9ம் வDகாலைமப்புச் சைப
17. ேதசிய நீர்வாழ் உயிரின அபிவி#த்தி அதிகார சைப
18. இலங்ைக மின்சார சைப
19. இலங்ைக கட்Dடத் திைணக்களம்
20. வதீி அபிவி#த்தி அதிகாரசைப
21. கடற்ெறாழில் மற்9ம் நீரியல் வளங்கள் திைணக்களம்
22. இலங்ைக கடற்பைட
23. கLத்/ைற மாவட்ட ெசயலகம் 
24. ேப#வைள பிரேதச ெசயலகம்
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கைரேயார வலயத்திற்3ள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்Dய அபிவி#த்தி நடவDக்ைககள் 
இலங்ைக ஜனநாயக ேசாசலிச 3Dயரசினால் 20 / 2 / 58 அன்9 ேததியிட்ட இலங்ைக ஜனநாயக 
ேசாசலிச 3Dயரசின் அரசிதழ் அறிவிப்பு 2072 / 58 மற்9ம் 1981 ஆம் ஆண்Dன் 51 ஆம் இலக்க 
கைரேயார பா/காப்பு மற்9ம் கைரேயார வள @காைமத்/வ சட்டம் பிரிவு 12 (1) இன் கீழ் தயா-
ரிக்கப்பட்ட கைரேயார வள @காைமத்/வ திட்டம் 2018 ஆகியவற்றின் பD இ#க்க ேவண்Bம். 

• Vட்Bஆதன 3Dயி#ப்பு ெசாத்/க்கள், வBீகள், 3Dயி#ப்புகள், வட்ீB வளாகம் மற்9ம் 
பிற 3Dயி#ப்புகள், எல்ைலச் Nவர்கள், ெதாழில்கள் மற்9ம் வணிக கட்Bமானங்கள். 

• நீர் @ன் மற்9ம் ெபாR/ேபாக்3 நீச்சல் 3ளம், /ைற@கம், மன்ீவள /ைற@கம் மற்9ம் 
விமான வழிையப் பார்ப்ப/ ெதாடர்பான Nற்9லா கட்Bமானம். 

• ெநBஞ்சாைலகள், பாலங்கள், ரயில் மற்9ம் /ைண வழிகள். 
• ெபா/வான கட்Dடம் மற்9ம் மத நிர்மாணங்கள். 
• தனிநபர் அல்ல/ 3Rக்களால் கைரேயார எல்ைல பா/காப்பு கட்Bமானங்கள். 
• கழிவு நீர் ெவளிேயற்றம், ெசப்Dக் வசதிகள் மற்9ம் கடல் விற்பைன நிைலயம். 
• நீர்வாழ் ேகாBகள் விவசாய வசதி. 
• திடக்கழிவு ெவளிேயற்றங்கள் (நீர்நிைலயின் இ#புற@ம்)
• Nரங்க, நிரப்புதல், சாய்வு மற்9ம் மணல் பட்ைட திறப்பு. 
• கடற்கைர Sங்கா ேமம்பாB மற்9ம் இயற்ைகைய ரசித்தல். 
• தைல@ைற Nரங்க. 
• மணல், பவளம் மற்9ம் கடல் புல் ஆகியவற்ைற அகற்9தல். 
• VBதல் பா/காப்புகைள நிரப்புவதன் Mலம் தீவின் வDவைமப்பு. 
• ேமாட்டார் பாைத கட்Bமானம். 
• கட்Bமானம், ெவள்ளக் கட்Bப்பாட்Bக்கான திறப்பு மற்9ம் ஒ# தனிநபர் அல்ல/ 3Rவால் 

ேபரழிவுகைளத் தணித்தல். 
• கைரேயார வலயத்திற்3ள் நீர் ேமற்பரப்பில் கட்Bமானங்கள்
• கைரேயாரப் ப3தியின் ெபௗதீக தன்ைமைய மாற்9வ/ ெதாடர்பான ேவ9 எந்த 

ெசய>ம். 

ேப#வைள பிரேதசத்தில் @ன்Wரிைம அDப்பைடயில் எந்த வதீி அபிவி#த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண்Bம் என்ப/ கண்டறியப்பட்Bள்ள/. சாைலயின் இந்த பராமரிப்பு @கைம மற்9ம் அகல-
ப்பBத்/ம் அளவு ெதாடர்பாகவும் அைடயாளம் காணப்பட்Bள்ள/.

-
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ேப#வைள அபிவி#த்தித் திட்டத்தின் ெதா3தி 1 இல் அட்டவைண இல.  6.4 இல் 
3றிப்பிடப்பட்Bள்ள வதீி @ன்Wரிைம அDப்பைட மற்9ம் பராமரிப்பு @கைமகைள இனங்கா-
ணல்.  

அகலப்பBத்த @ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள A, B, C தர வதீிகள் (வைரபட இலக்கம்.  6.5 ெதா3தி  I)

-

-
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30
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30
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30

30
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30

30
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30

30

30
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@ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள 3Dேயற்றத்திட்டத்/டன் இைணந்/ ெசயற்பBத்தப்படவுள்ள வதீித் 
திட்டம், கிராமப்புறப் ப3திகள் மற்9ம் ெநல் வயல்கள் மற்9ம் நகர எல்ைலகைளக் ெகாண்ட 
உட்புற வதீிகைள அகலப்பBத்/ம் ேநாக்கத்/டன் ெசயல்பBத்தப்பBம். 

-
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-

திட்டமிடல் மற்9ம் கட்டட விதி@ைறப்பBத்தல், அபிவி#த்தி விண்ணப்பத்திைன அங்கீகரித்த-
ல் மற்9ம் அபிவி#த்தி அWமதிப் பத்திரம் வழங்3தல் என்பன நகர அபிவி#த்தி அதிகார 
சைபயின் 31.12. 2007 ம் திகதியிடப்பட்ட 20 ஆம் இலக்க அபிவி#த்தி விதி@ைறகளின்பD 
அைமய ேவண்Bம். 

ெபந்தர கங்ைக மற்9ம் ெபலவத்ைத கங்ைகயின் Nற்9ப்புறப் ப3திகள் மற்9ம், பிட்Dகல 
கங்ைக ஆகிய ப3திகளில் உள்ள ெபௗதீக அபிவி#த்திப் பணிகள் ெதாடர்பான திட்டமிடல் 
மற்9ம் கட்டட விதி@ைறகைள ெதாடர்ந்/ ெசயல்பBத்த நகர அபிவி#த்தி அதிகார சைப 
@Dவு ெசய்த/.  , ெபந்தர நதிையச் Nற்றியுள்ள Nற்9ச் Yழல் உணர்வுமிக்க ப3தி அபிவி#த்தி-
த் திட்டங்கைள ெசயல்பBத்/ம் Nற்9ச்Yழல் பா/காப்ைபக் ெகாBக்க ேவண்Bம்.  எனேவ, பி-
ன்வ#ம் நிபந்தைனகLக்3 உட்பட்B, அபிவி#த்தி விண்ணப்பத்திைன அங்கீகரித்தல் மற்9ம் 
அபிவி#த்தி அWமதிப் பத்திரம் ேமற்பD பிரேதசத்திWள் வழங்3தல்.  (இந்த விதி@ைறப்பB-
த்தல் நகர அபிவி#த்தி அதிகார சைபக்3ள் அ@ல்பBத்தப்பட ேவண்Bம் மற்9ம் ஏைனய பிர-
ேதசங்கைளயும் ெசயற்பBத்/வதற்3 பரிந்/ைரக்கப்பBகிற/). 

மண் அரிப்பால் ஏற்பBம் பாதிப்ைப தவிர்க்க அல்ல/ இயற்ைக @ைறயில் அழ3பBத்/ம் எந்த 
கட்Bமான@ம் இன்றி, அைனத்/ நதிகLக்3ம்,  ஆற்9 ஒ/க்கீBடன் 30 மட்ீடர் அகல@ள்ள நிலப் 
ப3தி, ஆ9கள் விளிம்பின் இ#புறங்களி>ம் ேபணப்பட ேவண்Bம்  

ஆற்9 விளிம்பிலி#ந்/ 10-30 மட்ீடர் வரம்பிற்3ள் காணித் ெதா3திகள் மற்9ம் கட்டட உயரம் 
அWமதிக்கப்பBம். 

-
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1.1. எல்ைல Nவர்கள் கட்Bவதற்3 அWமதி இல்ைல ஆற்9 எல்ைல, கம்பி வைல அல்ல/ 
ஒேர மாதிரியான எல்ைலயில் மட்Bேம அWமதிக்கப்பBம்

1.2. இந்த சிறப்பு வலயத்திற்3ள் மண் ெவட்Bதல் அல்ல/ நிரப்புதல் ெசய்யக்Vடா/.  
இந்த சிறப்பு வலயத்திற்3ள் உள்ள அைனத்/ கட்Bமானங்கLம் @ன்ேனற்றங்கLம் 
நதி Yழ>டன் Nற்9ச்Yழல் அழகிய>டன் ெபா#ந்த ேவண்Bம். 

1.3. ஆற்றின் விளிம்பிலி#ந்/ 10 - 30 வைர வரம்புகLக்3 இைடேய 1500 ச/ர மட்ீட#-
க்3 ேமல் உள்ள அைனத்/ கட்Bமானங்கLக்3ம் அWமதி சான்றிதழ் மத்திய N-
ற்றாடல் அதிகாரசைபயிலி#ந்/ ெபறப்பட ேவண்Bம்.  

1.4. நகர அபிவி#த்தி அதிகார சைபயின் திட்டமிடல் மற்9ம் கட்டட விதி@ைறகLக்3 
இணங்க நகர அபிவி#த்தி அதிகார சைபக்3ள் அைனத்/ அபிவி#த்தியும் இ#த்த-
ல் ேவண்Bம். 

2.1. இந்த சிறப்பு வலயத்தில் உள்ள இயற்ைக தாவரங்கள், ஆற்9 விளிம்பிலி#ந்/ 0-30 
மட்ீடர் வைர பா/காக்கப்பட ேவண்Bம். 

2.2. ஆற்றின் இ#புற@ம்  காணப்பBம் ச/ப்பு நிலக்காBகைள அபரிமிதமாக ேசதம-
ைடய ெசய்தல் அல்ல/ பாதிப்புக்3 உள்ளாக்கல் ேபான்ற ெசயற்பாBகைள ெசய்ய-
க்Vடா/.. 

2.3. @ந்ைதய நிைல ேமம்பாட்Dைன எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வைகயில் மாற்ற நடவD-
க்ைக எBக்கப்பBம்.  ேமேல (4.1) மற்9ம் 4. 2 இல் 3றிப்பிடப்பட்Bள்ள விஷயங்கL-
க்3 இைட_9 விைளவிக்காதவா9 நடவDக்ைக எBக்கப்பBம்

3ப்ைப, கழிவு, கழிவு நீைர அகற்9வ/ சம்பந்தப்பட்ட உள்Pராட்சி அதிகார சைபயால் பரி-
ந்/ைரக்கப்பட்ட உரிய @ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்Bம், இைவ நதி அல்ல/ நதி இட 
ஒ/க்கீட்Dற்3 அகற்றப்படக்Vடா/

-
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நீர்ப்பாசனத் /ைற மற்9ம் கமநல அபிவி#த்தி திைணக்களத்தினால் பராமரிக்கப்பBம் கா-
ல்வாய்க்கான இட ஒ/க்கீB இைணப்பு எண் 4 மற்9ம் 5 இல் ேசர்க்கப்பட்Bள்ள/. VBதலாக, கா-
ல்வாயின் மதீ@ள்ள இட ஒ/க்கீB, நிபந்தைனகள் மற்9ம் விதி@ைறகள், கால்வாய் மற்9ம் உப 
கால்வாய் மற்9ம் கால்வாயின் இ#புற@ம் விளிம்புகளிலி#ந்/ /ூரத்ைத ைவத்தி#க்க 
ேவண்Bம்.1976 ஆம் ஆண்Dன் 27 ஆம் இலக்க இலங்ைக சட்ட அபிவி#த்தி மற்9ம் மட்ீபுச் சட்ட-
த்தின் பD 6 ஆம் அட்டவைண அட்டவைணயில் ேசர்க்கப்பட்Bள்ள/.1968 ஆம் ஆண்Dன் 15 ஆம் 
ஆண்Dன் தி#த்தச் சட்டம் அேத சட்டம் மற்9ம் 1982 ஆம் ஆண்Dன் 52 ஆம் இலக்க தி#த்தச் சட்டம் 
மற்9ம் இலங்ைக 2006 ஆம் ஆண்Dன் 35 ஆம் இலங்ைக காணி மட்ீபு மற்9ம் அபிவி#த்தி Vட்B-
த்தாபனச் சட்டம் (தி#த்தம்)

-
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வைரபடம் 2.1. ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியின் பிராந்திய மற்9ம் ேதசிய இைணப்புகள் 19
வைரபடம் 2.2  ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியின் Nற்9லா /ைறயுடன் ெதாடர்புைடய   
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அட்டவைண 3.3   கடற்ெறாழில் வலயங்கள்  - ேப#வைள பிரேதச ெசயலகப் ப3தி 53

அட்டவைண 5.1   ேப#வைள திட்டமிடல் ப3தியில் தினசரி ேசகரிக்3ம் 3ப்ைபக்   
   கழிவுகைள வைகப்பBத்/தல் - 2017   75
அட்டவைண 5.2   தற்ேபா/ள்ள வதீி வைலயைமப்பு மற்9ம் அதன் தற்ேபாைதய   
   அகலங்கள் ெதாடர்பான விபரங்கள் 77
அட்டவைண 5.3   ேசைவ ைமயங்களில் தற்ேபா/ கிைடக்3ம் வசதிகள்  86
அட்டவைண 5.4   3Dயி#ப்பு மற்9ம் வர்த்தகப் பயன்பாBகLக்3 இட ஒ/க்கீட்Bப்   
   ப3திகளில் பயன்பBத்தப்பBம் நிலங்களின் பரப்பு  89
அட்டவைண 6.1   @ன்ெமாழிந்த மக்கள் ெதாைக   100
அட்டவைண 6.2   ேப#வைள பிரேதசத்தில் அைமந்/ள்ள வBீகளின் நிைல 101
அட்டவைண 6.3   ேப#வைள பிரேதச ெசயலகம் ப3தியில் எதிர்கால   
   வடீைமப்புத் ேதைவ 102
அட்டவைண 6.4   ேப#வைள பிரேதச ெசயலக பிரிவு ப3தியில் @ன்ெமாழிந்த   
   நிைலயில் காணப்பBகின்ற வதீி வைலயைமப்பு  108
அட்டவைண 6.5   @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற மாகாண வதீி   
   அபிவி#த்தி அதிகாரசைபக்3 கீRள்ள வதீிகளின் அகலங்கள் 115
அட்டவைண 6.6  @ன்ெமாழிந்த வடக்3 - ெதற்3 இைணப்பு வழித்தடத்ேதாB (i)  
   இைணக்கப்பட்Bள்ள வதீிகள் 117
அட்டவைண 6.7   @ன்ெமாழிந்த வடக்3 - ெதற்3 இைணப்பு வழித்தடத்ேதாB (ii)   
   இைணக்கப்பட்Bள்ள வதீிகள் 117
அட்டவைண 6.8   Nனாமி மள்ீ3Dயமர்வு  ப3திகளில் அகலப்பBத்த @ன்ெமாழிந்த   
   நிைலயில் காணப்பBகின்ற அ]கல் பாைதகைள தற்ேபா/ள்ள   
   மற்9ம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற அகலங்கள் 119
அட்டவைண 6.9   கடேலாரப் ப3திகள் மற்9ம் Nற்9லா ப3திகளில் அகலப்பBத்த   
   @ன்ெமாழிந்த நிைலயில் காணப்பBகின்ற வதீிகளின் தற்ேபா/ள்ள   
   நீளம், அகலங்கள் மற்9ம் @ன்ெமாழிந்த நிைலயில்   
   காணப்பBகின்ற அகலங்கள் 123
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அட்டவைண 6.10   அகலப்பBத்த உத்ேதசிக்கப்பட்ட புைகயிரத நிைலய  அ]கல்    
   பாைதகளின் தற்ேபாைதய நீளம் அகலங்கLம் @ன்ெமாழிந்த   
   அகலங்கள்   124
அட்டவைண 6.11   திட்டமிடல் ப3தியில் காணப்பBம் 3Dநீர் வழங்கல் மற்9ம் அதன்   
   ெகாள்ளளவு 125
அட்டவைண 6.12   2030 ஆண்Dல் திட்டமிடல் ப3தியில் ஒவ்ெவா# ெசயற்பாட்Dற்3ம்   
   ேதைவப்பBம் நாளாந்த நீர் ேதைவப்பாB  125
அட்டவைண 6.13   திட்டமிடல் ப3தியில் தின@ம் ேசகரிக்கப்பBம் திண்ம கழிவின் அளவு 128
அட்டவைண 6.14   2030 ஆம் ஆண்B நிலவரப்பD @ன்ெமாழிந்த வலய மண்டல   
   Mலம் உற்பத்தி ெசய்யப்பBகின்ற திண்ம கழிவுகளின் அளவு  129
அட்டவைண 6.15   ேப#வைள நகர சைப வளாகத்தில் இடம்ெபற்ற இறப்பு மற்9ம்   
   ேசதமைடந்த வBீகள் ெதாடர்பான விளக்கங்கள் 146
அட்டவைண 6.16   திட்டமிடல் ப3தியில் காணப்பBம் திறந்த ெவளியிடங்கள் 149
அட்டவைண 6.17   கண்டறியப்பட்ட /ைண நகர ைமயங்களில் அDப்பைட வசதிகள்  
   கிைடப்பனவு  155
அட்டவைண 6.18   2030 ஆம் ஆண்Dல் கண்டறியப்பட்ட /ைண நகர ைமயங்களின்   
   மக்கள் ெதாைக @ன்கணிப்பு 155
அட்டவைண 6.19   @க்கிய நகரங்களில் காணப்பBம் அDப்பைட வசதிகள்  156
அட்டவைண 6.20   @தலாம் நிைல @ன்Wரிைம ெசயல் திட்டங்கள்   161
அட்டவைண 6.21   இரண்டாம் நிைல @ன்Wரிைம ெசயல் திட்டங்கள்   162
அட்டவைண 6.22   Mன்றாம் நிைல @ன்Wரிைம ெசயல் திட்டங்கள்   162
அட்டவைண 6.23  ெசயல் திட்ட அ@லாக்க>க்கான ெசயலாண்ைம @கைமகள் 163

அட்டவைண 7.1  வலய காரணி மற்9ம் நில ப3தி விஸ்தீரணம் 238
அட்டவைண 8.1.1  உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம்  1 இல் ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள்  
   (ேப#வைள ) 248
அட்டவைண 8.1.2  உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம்  1 (ேப#வைள) வலயங்களில்  
   அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 249
அட்டவைண 8.2.1   உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம்  2 (அLத்கைம , தர்கா நகரம்) 253
அட்டவைண 8.2.2  உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம்  2 (அRத்கம , தர்கா நகரம் )  
   இல் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 254
அட்டவைண 8.3.1  உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம்  3 (மக்ெகான , பயாகல) 258
அட்டவைண 8.3.2  உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம்  3 (பயாகல, மக்ெகான)   
   இல் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 259
அட்டவைண 8.4.1  மத்திய அடர்த்தியுைடய நகர 3Rமத்திற்3 ெபா#ந்தக்VDய  
   விதி@ைறகள் மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள்  263
அட்டவைண 8.4.2  மத்திய அடர்த்தியுைடய நகர 3Rமத்திற்3 ெபா#ந்தக்VDய  
   விதி@ைறகள் மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 264
அட்டவைண 8.5.1  மத்திய அடர்த்தியுைடய ப3தியளவிலான நகர 3Rமத்திற்3   
   ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் 267
அட்டவைண 8.5.2  மத்திய அடர்த்தியுைடய ப3தியளவிலான நகர 3Rமம் -   
   அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள்  268
அட்டவைண 8.6.1  இலக் வலயங்கள் மற்9ம் வலய மண்டல விதி@ைறகள்மத்திய   
   அடர்த்தியுைடய கடற்கைரயின் பின்புறமான 3Rமம் நகர  
   3Rமத்திற்3  ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் 271
அட்டவைண 8.6.2  மத்திய  அடர்த்தியுைடய கடற்கைரயின் பின்புறமான 3Rமம்  
   அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 272
அட்டவைண 8.7.1  3ைற  அடர்த்தியுைடய கடற்கைரயின் பின்புறமான 3Rமத்திற்3   
   ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் 275
அட்டவைண 8.7.2  3ைற  அடர்த்தியுைடய கடற்கைரயின் பின்புறமான 3Rமத்தில்  
   அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 276
அட்டவைண 8.8.1  மிகவும் 3ைற  அடர்த்தியுைடய கடற்கைரயின் பின்புறமான  
   3Rமத்திற்3  ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள் 280
அட்டவைண 8.8.2  மிகவும் 3ைற  அடர்த்தியுைடய கடற்கைரயின் பின்புறமான  
   3Rமத்திற்3  அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள்   281



312

அட்டவைண 8.9.1  அதி உயர்  அடர்த்தி Nற்9லா  3Rமத்திற்3  ெபா#ந்தக்VDய  
   விதி@ைறகள் 284
அட்டவைண 8.9.2  உயர்  அடர்த்தி Nற்9லா  3Rமத்திற்3 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள்  
   மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் r 285
அட்டவைண 8.10.1  3ைற அடர்த்தி Nற்9லா  3Rமத்திற்3 ெபா#ந்தக்VDய விதி@ைறகள்  
   மற்9ம் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள்   289
அட்டவைண 8.10.2  3ைற அடர்த்தி Nற்9லா  3Rமத்தில் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள் 290
அட்டவைண 8.11.1 அWமதிக்கப்பட்ட பயன்பாBகைள நைட@ைறப்பBத்/வதற்3   
   ப்ெபா#ந்/ம் நிபந்தைனகள் 293
அட்டவைண 9.1  கடற்கைர மற்9ம் இட ஒ/க்கீB 300
அட்டவைண 9.2   @ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள “A” தர வதீிகள் 301
அட்டவைண 9.3   @ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள “B” தர வதீிகள் 301
அட்டவைண 9.4   @ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள “C” தர வதீிகள் 302
அட்டவைண 9.5   @ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள வடக்3-ெதற்3 அ]கல் வதீி – I 303
அட்டவைண 9.6   @ன்ெமாழியப்பட்Bள்ள வடக்3-ெதற்3 அ]கல் வதீி – III 303
அட்டவைண 9.7   காணி ெதா3தியின் விஸ்திரணம் 305

அட்டவைண 9.8   கட்Dட உயரங்கள் 305

பின்னிைணப்பு 1  ெசயற்பட்டைறயில் கலந்/ ெகாண்ட பங்3தாரார்கள/ ெபயர்   
   மற்9ம் ெதாைலேபசி இலக்கம்     314
பின்னிைணப்பு 2  ேப#வைள பிரேதசத்தில்  எதிர்கால அபிவி#த்திகLக்3   
   சாத்தியமான காணிகள்  317
பின்னிைணப்பு 3  ெப#வாலா வDவைமப்பு ப3தியில் மன்ீ இறங்3ம் தளங்கள்  318
பின்னிைணப்பு 4 தற்ேபாைதய மற்9ம் @ன்ெமாழிந்த திறந்தெவளி சார் இடவியல்   
   திட்டம் 319
பின்னிைணப்பு 5  திட்டமிடல் ப3தியில் காணப்பBம்  இயற்ைக அனர்த்தங்கள் 324
பின்னிைணப்பு 6  இலக்கியம், சஞ்சிைககள் மற்9ம் ஆராய்ச்சிகைள ஆய்வு ெசய்வதன்   
   ஊடாக இனங்காணப்பட்ட /ைண நகர ைமயங்களின் அபிவி#த்திக்கான 
    3ைறந்தபட்ச வசதிகள் ெதாடர்பான விபரங்கள் 327

இைணப்பு 01   நீர்ப்பாசன ெபாறியாளர் அ>வலகத்தின் அDப்பைடயில்  
   கிைடக்கப்ெபற்ற ெபரிய மற்9ம்சிறிய நீர்ப்பாசன கால்வாய்கள்   
   ெதாடர்பான விபரங்கள் 328
இைணப்பு 02    கால்வாய்க்கான அபிவி#த்தி பணிகள் 329
இைணப்பு 03    கால்வாய் ஒ/க்கீB 333
இைணப்பு 04  பல்ேவ9 3Rமங்களில் அWமதிக்க VDய பயன்பாBகள்  
   வைரவிலக்கணம் 334
இைணப்பு 05    வதீி பட்Dயல் 344
இைணப்பு 06   வலயமண்டல எல்ைலகள் உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம் 01 (ேப#வைள) 363
இைணப்பு 07   வலயமண்டல எல்ைலகள் உயர் அடர்த்தி நகர 3Rமம் 02  
   (அLத்கைம, தர்கா நகர்) 365
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