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gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lk; 2021 - 2030  
 
© efu mgptpUj;jp mjpfhurig - ,yq;if - 2021 
 

KOg; gjpg;Gupikf;Fl;gl;lit. ,t; Mtzj;jpd; vg;gFjpAk; vt;tpj tbtpYk; my;yJ vt;tifapYk; 

kpd;dD my;yJ ,ae;jpuk;, Gifg;gl efy; my;yJ gjpT nra;jy; my;yJ ve;jnthU jfty; Nrkpg;gfk; 
my;yJ kPl;nlLg;G Kiw %ykhfTk; vt;tpj mDkjpAkpd;wp gpujpaply; jilnra;ag;gl;Ls;sJ.  
 
ntspaPL  

efu mgptpUj;jp mjpfhurig - ,yq;if 
6 Mk;, 7 Mk; kw;Wk; 9 Mk; khb, nrj;=gha, gj;juKy;iy, nfhOk;G, ,yq;if. 
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kpd;dQ;ry; :  info@uda.gov.lk 
njh. Ngrp vz; : +94112873637 
ntspaPl;Lj; jpfjp ஆகஸ்ட் 2021 
 
2021 - 2030 Mz;LfSf;Fl;gl;l gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lk; Kjy; kw;Wk; ,uz;lhk; ghfk; njhlu; 
ntspaPl;ilf; nfhz;Ls;sJ. Kjy; ghfk; ,U gFjpfshf gFjp 1 kw;Wk; gFjp 2 vd 
tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ghfk; 1 ,d; gFjp 1 mwpKfk;, G+u;thq;f Ma;Tfs; kw;Wk; mgptpUj;jpj; 
jpl;lj;jpd; Njit Mfpait ,q;F tpgupf;fg;gLfpwJ. gFjp 2 Nehf;fk;, mgptpUj;jpj; jpl;lkply; 
fl;likg;G, jpl;lk; kw;Wk; mjd; tpupthd gFg;gha;T vd;gtw;iw cs;slf;fpAs;sJ. ghfk; 2 ,y; epyk; 
kw;Wk; fl;bl Nkk;ghl;L cf;jpfs;, tya kw;Wk; tya xOq;FKiwfs; kw;Wk; xOq;FKiwg; gFjpfspd; 
fPo; nghJ xOq;FKiwfisf; nfhz;Ls;sJ.  
 
efu mgptpUj;jp mjpfhu rig fk;g`h khtl;l epWtdj;jpd; gq;Fjhu; mikg;Gf;fshd mgptpUj;jpj; 
jpl;lkply; gpupT, Nky; khfhzj;jpd; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpupT, Rw;whly; kw;Wk; [P.I.v]; 
gpupT Nghd;w nghWg;G kpFe;j epWtdq;fs; kw;Wk; gq;Fjhuu; mikg;Gf;fspd; MjuTld; efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rigapd; fk;g`h khtl;l mYtyfj;jhy; Gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lk; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
Neub Nkw;ghu;it :  
 
கலாநிதி ஜகத் முனசிங்க – தலைவர் -ந. அ. அ., பபாறியியளாலர் எஸ்.எஸ்.பி. ரத்நாயக்க - பபொது பணிப்பொளர்-ந.அ.அ., 
டவுன் பிளானர். கக.ஏ.டீ. சந்நிரதா முன்னொள் மமைதிக பபொது பணிப்பொளர் ந.அ.அ., டவுன் பிளானர் டீ.எம்.வீ. ரணத்துங்க 
மமைதிக பபொது பணிப்பொளர் ந.அ.அ., டவுன் பிளானர் எம். பி. ரணத்துங்க பிரதிப் பபொது பணிப்பொளர் ந.அ.அ., டவுன் 
பிளானர் ஜனக் ரணவீர பணிப்பொளர் (அபிவிருத்தித் திட்டமிடல் /ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தித் திலணக்களம்) 

ந.அ.அ., டவுன் பிளானர் லலித் விகஜரத்ந (முன்னொள் பணிப்பொளர் அபிவிருத்தித் திட்டமிடல்) ந.அ.அ., டவுன் பிளானர் 
பவ.ஏ.ஜி.கக. குணதிலக (பணிப்பொளர் மமல் மொகொணம்) ந.அ.அ. 
 
jpl;lkply; FO :  

jpl;lkplyhsu; lGs;A+.V.Mu;.uQ;rdp gpujpg; gzpg;ghsu; (jpl;lkply;), N[. Nrhkrpwp Kd;dhs; gpujpg; 

gzpg;ghsu; (jpl;lkply;), vk;.vy;.vk;.Nafpa Kd;dhs; gpujpg; gzpg;ghsu; (jpl;lkply;), ggru rj;Fkhu cjtp 

gzpg;ghsu; (jpl;lkply;), N[.gp.A.tpkyuj;jpd Kd;dhs; cjtp gzpg;ghsu; (jpl;lkply;), gp.gp.vd;. lGs;A. 

FUNeU cjtp gzpg;ghsu; (jpl;lkply;), it.vg;.Nrdhuj;jpd jpl;lkply; mjpfhup, [p.Mu;.Fkhup jpl;lkply; 

mjpfhup, cjhup n`l;bahuhr;rp efu jpl;lkplyhsu;, `u;rdp n[atu;jd efu jpl;lkplyhsu; - fk;g`h 

khtl;l mYtyfk;: Nky; khfhz gpupT A.b.V, R[ptp kPf`tj;j [p.I.v]; mjpfhup - [p.I.v]; gpupT - 

A.b.V, kdP~h Fkhurpq;f efu jpl;lkplyhsu; %Nyhgha jpl;lkply; gpupT - A.b.V, jpNd~; fkNf 
Rw;Wr;#oy; mjpfhup - Rw;Wr;#oy; kw;Wk; epy msit gpupT - A.b.V     

 
உதவிக் குழு :  
ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டுப் பிரிவு 
அபிவிருத்தித் திட்டமிடல் பிரிவு 
புவியியல் தகவல் முபறபமப் பிரிவு 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலத்கதாற்றப் பிரிவு 
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நன்றியுலர 

பியகம அபிவிருத்தித்திட்டம் 2021-2030 ற்கான கமற்பார்பவபய வழங்குவதற்கான முன்னுரிபமபய கமல்மாகாணச் சபப 
முன்பனடுத்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் கநாக்கமானது பியகம பிரகதசத்தின் பபாளதீகஇ பபாருளாதாரஇ சமூக மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் துபறகபள உள்ளடக்கிய எதிர்கால கமம்பாட்டுப் கபாக்குகபள அபடயாளம் காண்பகத ஆகும். பியகம 
அபிவிருத்தித்திட்டம் 2021-2030ன் துரகநாக்கானது அதிகமதகு ஜனாதிபதி ககாட்டாபய ராஜபக்~வின் பகாள்பககளுக்கு 
அபமவாக “பசழிப்பு மற்றும் அற்புதமான காட்சி வடிவபமப்பப” உருவாக்குவகத ஆகும். 

பியகம அபிவிருத்தித்திட்டம் 2021-2030 இபன 1982 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்கம் திருத்தப்பட்ட 1978 ஆம் ஆண்டின் 04 
சட்டத்தால் ஒப்புதல் அளித்தபமக்கு நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடபமப்பின் அபமச்சர் மாண்புமிகு மகிந்த ராஜபக்~ 
அவர்களுக்கு எங்களது பபருபம கலந்த நன்றி கூற கடபமபட்டுள்களாம். கமலும் இச்பசயற்பாட்டில் உறுதுபணயாக நின்ற 
நகர அபிவிருத்திஇ கடகலார பாதுகாப்புஇ கழிவுப்பபாருள் பவளிகயற்றம் மற்றும் துப்புரவு ஏற்பாட்டு நடவடிக்பககளின் 
இராஜாங்க அபமச்சர் கலாநிதி;.நலக ககாதாககவாவுக்கும்இ நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடபமப்பின் அபமச்சின் பசயலாளர் 
திரு.சிறினிமல் பபகரராவுக்கும் எங்களது நன்றிகபள பதரிவித்துக் பகாள்கின்கறாம்.  

கமலும் இத்திட்டத்திபன சிறப்பாக முடிப்பதற்கு உதவிய பியகம பிரகதச சபபத் தபலவர்இ உறுப்பினர்கள் மற்றும் 
ஊழியர்கள்இ பியபம பிரகதச பசயலக பசயலாளர் மற்றும் ஊழியர்களுக்கும் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப சார்பாக 
சிறப்பான நன்றிகபள பதரிவித்துக் பகாள்கின்கறாம்.  

இத்திட்டத்திபன தயாரிப்பதற்காகு கதவான தரவுகள் மற்றும் வழிமுபறகபள வழங்கியபமக்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகார 
சபப சார்பாக அபனத்து நிறுவன பிரதிநிதிகளுக்கும் இப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் நன்றிகபள பதரிவித்துக் 
பகாள்கின்கறாம்.  

இகதகவபள நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் தபலவர் கட்டிட வடிவபமப்பாளர்.ஹர்~ன் டி சில்வாஇ பணிப்பாளர் 
நாயகம் திட்டமிடலாளர்.என்.பி.கக ரணவீரஇ கமலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் திட்டமிடலாளர் எச்.ஏ.தயானந்தஇ உதவி 
பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்) திட்டமிட்லாளர் எம்.பி.ரணதுங்கஇ கமல் மாகாண பிரிவு பணிப்பாளர் திட்டமிடலாளர் 
என்.ஏ.எஸ்.நிசங்கஇ ஆகலாசகர் (சட்ட) வழக்கறிஞர் சி.ஜயவர்த்தனஇ பணிப்பாளர் (மூகலாபாயத் திட்டம்) திட்டமிட்லாளர் 
பிரியானி நவரத்தனஇ கபான்கறாருக்கு ஒப்பிடமுடியாத பதரியம் மற்றும் வழிகாட்டுதபல வழங்கியபமக்கு எமது மனமார்ந்த 
நன்றிகபள பதரிவித்துக் பகாள்கின்கறாம்.    

இறுதியாக இப்பணிபய பவற்றிகரமாக முடிக்க ஆதரவு வழங்கிய பணிப்பாளர் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நில அளபவ கட்டிட 
வடிவபமப்பாளர்.சி.கக.இ.கலுபஹன மற்றும் ஊழியர்கள்இ பணிப்பாளர் புவியியல் தகவல் அபமப்பு 
திட்டமிடலாளர்.கஜ.பி.எஸ்.கசாமகசகர மற்றும் ஊழியர்கள்இ கம்பஹா மாவட்ட அலுவலகம் மற்றும் அபனத்து பிரிவுகளின் 
ஊழியர்களுக்கும் நன்றி கலந்த பாராட்டுக்கபள திட்டதிட்லாளர் குழு சார்பாக பதரிவித்துக் பகாள்கின்கறாம்.   

இத்திட்டத்திபன தயாரிப்பதற்காகு கதவான தரவுகள் மற்றும் வழிமுபறகபள வழங்கியபமக்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகார 
சபப சார்பாக அபனத்து நிறுவன பிரதிநிதிகளுக்கும் இப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் நன்றிகபள பதரிவித்துக் 
பகாள்கின்கறாம்.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

   பகௌரவ அலமச்சர் அவர்களின் முகவுலர 

 
1978 ஆம் ஆண்டு 41ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் 
சட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப நிருவப்பட்டதுடன், அதனூடாக 
பிரகடணப்படுத்தப்பட்ட நகர அதிகார எல்பலயினுல் முபறயான 
திட்டமிடலிபன கமற்பகாள்ளும் நகர அபிவிருத்திக்காக பதாடர்ச்சியான 
பங்களிப்பிபன இந்த தருனம்வபர வழங்கிக்; பகாண்டுள்ளது. 
நாட்டின் அபிவிருத்தி நடவடிக்பககளுக்கு இலங்பக அபனத்து 
பகுதிகளுக்கும் சமமாக பங்களிக்கும் வபகயில் பபௌதீக வளத்பத திறம்பட 
மற்றும் திறன்படுத்துவபத அடிப்பபடயாக பகாண்டதும்.ஒவ்பவாரு நகர்புறம் 
அபிவிருத்தி பகுதிகளுக்கும் விரிவான கமம்பாட்டு திட்டங்கள் 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

பியகபம நகரம் ஏராளமான மக்களுக்கு கசபவயாற்றுகின்றது அதன்படி, பியகபம பிரகதச சபப அதிகார எல்பல 
திட்டமிடல் பகுதிபய நகரமாக மாற்றும் சாத்தியம் உள்ளது. இது பதாடர்ந்தும் பதாழில்துபறஇ குடியிருப்பு மற்றும் 
வக கசபவகபள வழங்கும். அதன் சுற்றுச்சூழல் அபமப்புக்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் பதாழில்துபற 
தளங்கள் இருப்பதனால் இந்த திறன் கமலும் கமம்படுத்தப் படுகின்றது.இந்த கமம்படுத்தல் திட்டம் மூலம் 
எதிர்பார்ப்பது  பியகபம பகுதியில் அந்த திறபனப் பயன்படுத்தி நகரத்பத அபிவிருத்தி பசய்வதாகும்;. 
 
அதிகமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் பசழிப்பின் பார்பவ பகாள்பக அறிக்பகபய யதார்த்தமாக மாற்றவும் புதிய 
நகரமயமாக்கல் நிகழ்ச்சிதிட்டங்களுடன் வளர்ச்சி திட்டதிபன தயாரிப்பதற்காக பதாழில் வல்லுநர்கள், 
நிபுணத்துவம் பபற்றவர்கள், பங்குதாரர்கள், மற்றும் சமூகங்களுடன் விரிவான ஆகலாசபணயுடன் நவீன 
அணுகுமுபறகள்; மற்றும் விகேட பதாழிநுட்ப வழிமுபறகளுடன் கூடிய புதுவித அணுகுமுபற இதற்காக 
கிபடக்கபபற்றுள்ளது. 
 

அதிகமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் பசழிப்பின் பார்பவ பகாள்பக அறிக்பகபய யதார்த்தமாக மாற்றவும் புதிய 
நகரமயமாக்கல் நிகழ்ச்சிதிட்டங்களுடன் வளர்ச்சி திட்டதிபன தயாரிப்பதற்காக பதாழில் வல்லுநர்கள்ää 
நிபுணத்துவம் பபற்றவர்கள், பங்குதாரர்கள்,  மற்றும் சமூகங்களுடன் விரிவான ஆகலாசபணயுடன் நவீன 
அணுகுமுபறகள்; மற்றும் விகேட பதாழிநுட்ப வழிமுபறகளுடன் கூடிய புதுவித அணுகுமுபற இதற்காக 
கிபடக்கபபற்றுள்ளது. 
 

அதன்படி, நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் தபலவர் பணிப்பாளர் நாயகம், திட்டமிடல் குழு மற்றும் இந்த 
பணியின் பவற்றிக்குபல்கவறு வழிகளில் உதவிகள் வழங்கிய நகர அபிவிருத்தி சபபயின் அதிகாரிகளின் 
கசபவயிபன நான் பாராட்டுவதுடன் கமலும் சம்மந்தப்பட்ட உள்@ராட்சி நிறுவனங்கள் அரச மற்றும் தனியார்துபற 
நிறுவனங்கள் மற்றும் பபாது மக்களின் ஆதரவு மற்றும் பங்களிப்பு மூலம் இபத கமலும் கமம்படுத்தும்.அபிவிருத்தி 
திட்டத்பத பவற்றிகரமாக பசயல்படுத்த வழிவகுக்குபமன நம்புகின்கறன். 
 
அதிகமதகு. மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடபமப்பின் அபமச்சர் 
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பகௌரவ ரொஜொங்க அலமச்சர் அவர்களின் முகவுலர 

 

நவீன நிபலயான வளர்ச்சி இலக்குகபள அபடய இலங்பகயில் ஒரு முன்கனாடி 
நிறுவனமாக நகர அபிவிருத்தி அதிகரசபபக்கு மிகபபரிய பபாறுப்பு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இந்த விடயத்திற்கு பபாறுப்பான பகௌரவ அபமச்சரால் 
பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நகர்புற அபிவிருத்தி அதிகார எல்பலப்பிரகதசம் 1982ஆம் 
ஆண்டின் 04 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் திருத்தச்சட்டத்தின் 
(ஐஐஆம் பிரிவு 8அ (ஐ))ஆம் பிரிவுக்கு அபமய அபிவிருத்தி திட்டங்கபளத் தயாரித்தல் 
அபமச்சின் கநாக்காக  உள்ளது. 

இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூலம், பசழிப்பின் பார்பவபய 
உள்ளடக்கிய முதன்பம கநாக்கங்கலானää உற்பத்தி குடிமகள்ää மகிழ்ச்சியான குடும்பம், நல்பலாழுக்கமுள்ள 
சமூக மற்றும் வளமான நாடு ஆகியவற்பற உருவாக்குவகத முதன்பமகுறிக்ககாள் கமலும் நகர்புற மக்களின் 
நிபலயான பபாருளாதார இடத்பத உருவாக்குவதன் மூலம் முபறயான நகரமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் 
நகர்;புற வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குமுபறகளின் கநாக்கங்கபள அபடய இந்த வளர்ச்சி திட்டம் பபரிதும் உதவும் 
என்று நம்புகிகறன். 

எனகவ, இந்தத் திட்டத்பதத் தயாரிப்பதில் மிகவும் பபாறுப்பான பங்பக பகாண்டிருந்த வடிவபமப்புக் 
குழுவினருக்கும்.மற்றும் பல்கவறு வழிகளில் என்பன ஆதரித்த அபனவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியிபனத் 
பதரிவித்துக்பகாள்கின்கறன்ääநீங்கள் அபனவரும் பசழிப்பின் பார்பவபய உணர பங்களிப்பீர்கள் என்று 
நம்புகின்கறன். 

 

கைொநிதி.நொைக பகொடமேன (பொ.உ) 

ரொஜொங்க அலமச்சர் நகர அபிவிருத்தி, கடமைொர பொதுகொப்பு, கழிவுப்பபொருள் 
பவளிமயற்றம் மற்றும் துப்புரவு ஏற்பொட்டு நடவடிக்லககள் 

 

  



 

VI 
 

 
பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

பகௌரவ தலைவர் அவர்களின் முகவுலர 

நான்கு தசாப்தங்களாக இலங்பகயிகல நகர அபிவிருத்தித் திட்டமிடல் கமம்படுத்தல் 
பதாடர்பான திட்டங்கபள தாயாரித்தல் அந்த திட்டங்கபள பசயல்படுத்தலுக்கு 
அதிகாரம் உபடய பிரதான  நிறுவனம் நகர அபிவிருத்;தி அதிகாரசபப ஆகும். 

நகர அபிவிருத்திதிட்டங்கள் மூலம் உயர்ந்த பயனுள்ள மற்றும் திறபமயான முபறயில் 
நிலங்கபள பயன்படுத்தல் அத்துடன்; சுற்றுச் சூழபல பசுபமயாக  முகாபமச்  பசய்தல் 
அடங்கிய பலவிடயங்கபள ஆவரணப்படுத்துகின்றது.ஒன்றிபனந்த திட்டமிடல்கபள 
தயார்படுத்தல்  நபடமுபறப்படுத்தலின் ஊடாக நகர பிரகதசங்களில் மற்றும்  அங்கு 
வாழும் மக்களின்  பபாது மற்றும் பபாது நலன்கபள ஊக்குவிக்கும்  கநாக்கத்திபன 

இலக்காகபகாண்டு இந்த வளர்ச்சி திட்டத்திபன தயாரித்துள்ளது.   

1982ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் (திருத்தச்சட்டத்தின்)சட்டம் ஐஐஆம் பிரிவு 
8அ (ஐ)ஆம் பிரிவுக்கு அபமய அபமச்சரினால் நகர அபிவிருத்தி பிரகதசமாக பிரகடனம் பசய்யப்பட்டுள்ள 
பிரகதசங்களில் அபிவிருத்தி திட்டங்கபளத் தயாரித்தல். தற்கபாபதய அரசாங்கத்தின்  பகாள்பக அறிக்பகயின்  
அடிப்பபட அபமச்சின் இலக்காக  உள்ளது.  

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயிகல இருக்கும் ஆபணயகத்தின் கருவிகள் மற்றும் உக்திகள் மூலம் அபிவிருத்தி 
திட்டத்பத தயாரிப்பதில் சவால்கபள மிக பவற்றிகரமாக முகம் பகாடுத்து பிரகதசத்தின் பபௌதீக, பபாருளாதார  
சமூக மற்றும் சுற்றுச் சூழல்  விடயங்கபள கருத்தில் பகாண்டு பியகபம பிரகதச சபபயின் அதிகாரம் உபடய 
பிரகதசமாக அபிவிருத்திதிட்டம் 2021 - 2030 ஆண்டுவபர நபடமுபறக்குவர தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன் மூலம் இந்த திட்டமிடபல பவற்றிகரமாக முடிக்க கபடபமயாற்றிய  நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின்  
திட்டமிடல் குழு மற்றும் பல்கவறுவழிகளில் எமக்கு உதவிய அபனவருக்கும் எனது நன்றிகபள பதரிவிப்பகதாடு 
இந்த அபிவிருத்திதிட்டம் தயாரிப்பில் அபனத்து தரப்பினரின் பசயல்பாட்டிபனயும் பங்களிப்பிபனயும்  இந்த 
அபிவிருத்திதிட்டத்திபன பசயற்படுத்த  பதாடர்ந்து எதிர்காலத்தில் எதிர்பார்த்துள்களாம்.  

 

பட்டய கட்டிடக் கலைஞர் ேர்ஷ. டி சில்வொ 

தலைவர் 

நகரஅபிவிருத்தி அதிகொர சலப 
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பிரமதச சலபத் தலைவரின் ஆசியூலர 
 

ehd;F jrhg;jq;fsha; ,yq;if efu;Gw tsu;r;rpapy; Kd;Ndhbaha; tpsq;fpa 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig cs;s+u; mjpfhupfSld; ifNfhu;j;J midj;J 

efu;g;Gwq;fspYk; rupahd epyg;gad;ghl;L KiwAld; tho ey;y efuq;fis 

cUthf;f ,ize;j xd;whFk;. gpafk gpuNjr rig gFjpia 2001 Mk; 

Mz;by; efu;g;Gw Nkk;ghl;Lg; gFjpahf mwptpj;jjd; fhuzkha; ngsjPf, 

nghUshjhu, r%f kw;Wk; Rw;Wr;#oy; Jiwfspy; juk; kw;Wk; tsu;r;rpapd; rkepiyf;F efu 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; Nru;f;fg;gl;Ls;sJ. 2017 epu;thf epWtdkhf ,t; mgptpUj;jpr; 

nraw;ghl;by; gpuNjr rigAk; Kf;fpa gq;if nfhd;Ls;sJld; nghJ kf;fspd; nghJ eyDf;fhf 

jq;fs; nghWg;Gfis KOikaha; epiwNtw;WfpwJ. 

mjd;gb 2021 - 2030 fhyj;jpw;fhd gpafk Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

fk;g`h khtl;l mYtyfj;jhy; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; ,g;gFjpapd; tsu;r;rp rl;l 

fl;likg;gpd; fPo; rpwe;j Kiwapy; ftdk; nrYj;Jfpd;wJ. ,J vjpu;fhy FbapUg;Gr; 

r%fj;ijAk;, md;whl NjitfSf;fhf tUk; efu;g;Gw gaz kf;fisAk; fUj;jpw; nfhz;L 

jw;Nghija tsu;r;rp rhj;jpaq;fs; %yk; nghUshjhu kw;Wk; r%f eyd;fis xUq;fpizf;fpwJ.  

NkYk; gpafk gpuNjr rigapd; nghJ gpujpepjpfSk; ehDk; Nky; khfhzj;jpd; Rw;Wr;#oy; 

el;G njhopy;Jiw efukhfTk; ,t; efu mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; %yk; nry;te;j njhopy;Jiw 

nghUshjhukakhfTk; gpafk gpuNjr rig khw mu;g;gzpj;Js;Nshk;. ,t; ,Wjp ,yf;if gpd; 

njhlu;tjpy; mjd; nghWg;Gf;fisAk; flikfisAk; epiwNtw;w KbAnkd ek;GfpNwhk;. 

 

Mde;j fNdnghy 
jiytu;, 
gpafk gpuNjr rig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

 
பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

முன்னுலர 

 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; 2001 Mk; Mz;by; tu;j;jkhdp mwptpg;G vz; 1771/10 apd; fPo; 
gpafk efu mgptpUj;jp gFjpahf mwptpf;fg;gl;lJ. kw;Wk; gpafik gpuNjr rigahdJ 2017 Mk; 

Mz;bd; 11Mk; jpfjpapl;l 2049/11 Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpapd; fPo; “nkl;Nuh nfhOk;G Nkk;ghl;Lg; 

gpuhe;jpaj;jpd; Kf;fpa gFjpf;F nrhe;jkhdf;fg;gl;Ls;sJ”. mjdbg;gilapy; mtruj;Njitia fUj;jpy; 
nfhz;L xU Gjpa mgptpUj;; jpl;lj;ijj; jahu;f;f ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ.  

mgptpUj;jpj; jpl;j;jpid jahupg;gjw;fhd mbg;gil juTfs; 2011-2019 Nrfupf;fg;gl;l juTfs; kw;Wk; fs 
Ma;tpy; Nrfupf;fg;l;l juTfs; %yk; Kd;ndLf;fg;gl;lJ. Nrfupf;fg;gl;l juTfs; tpQ;Qhd gFg;gha;Tf;F 
cl;gLj;jg;gl;L KbTfs; vLf;fg;gl;ld. Gpafk gpuNjr rigapd; eilKiw mk;rqlfSld; xj;JNghFk; 
tifapy; mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; gy;NtW re;ju;g;gq;fspy; KbTfs; vLf;fg;gl;L Gjpa mgptpUj;jpj; 
jpl;lkhdJ 2021-2030 fhyg;gFjpf;F jahu;f;fg;gl;Ls;sJ. 

mjd;gb 2021 - 2030 fhy fl;lj;jpw;F gpafk Nkk;ghl;Lj;jpl;lk; jahupf;fg;gl;L mJ %d;W jdpj;jdp 
njhFjpfshf ntspaplg;gl;Ls;sJ. ghfk; 1 MdJ mgptpUj;jpj; jpl;j;jpd; gpd;dzp, G+u;thq;f 

fzf;nfLg;G, jpl;lj;jpd; Njit, jpl;lkply; fl;likg;G, tpupthd SWOT gFg;gha;T kw;Wk; jpl;lk; 

vd;gtw;iw cs;slf;fpAs;sJ. gFjp II MdJ 2021-2030 fhyfl;lj;jpw;fhd jpl;lkply; vy;iyf;F cl;gl;l 

fl;bl tpjpKiwfs; kw;Wk; tya tpjpKiwfis nfhz;Ls;sJ. gFjp III MdJ Ms;$WfSldhd tya 
vy;iyfs; kw;Wk; midj;J ,izg;Gf;fisAk; nfhz;Ls;sJ.    

mj;jpahak; 1 apy; tsu;r;rpj; jpl;lj;jpd; gpz;zzpapd; mwpKfk;, jpl;lj;jpd; gq;Fjhuu;fs;, tsu;r;rpj; 

jpl;lj;jpd; Nehf;fk; kw;Wk; jpl;lkply; nrad;Kiw Mfpatw;iw tptupf;fpwJ. mj;jpahak; 2 ,y;  G+u;thq;f 

fzf;nfLg;gpd;; Ma;Tg; gFjpapy;, jpl;lkply; vy;iy, #o;epiy gFg;gha;T kw;Wk; jpl;lkply; vy;iyia 
tiuaWj;jy; vd;gd cs;slq;Fk;. Mj;jpahak; 3 ,y; ,uz;L Kf;fpa jpl;lkply; Njitapid tpQ;Qhd 
uPjpahfTk; ju;f;f uPjpahfTk; ep&gpf;fpd;wJ. mj;jpahak; 4 MdJ jpl;lkply; fl;likg;ig tpgupf;fpwJ. 
,J njhopy; Jiwia Cf;Ftpf;Fk; mNj Ntis mikjpahd njhopy; Jiw efuj;jpd; ghu;itia 

mila Kf;fpakhf <uepy Rw;Wg;Gwr;#oiy ghJfhf;Fk; mNjNtis J}uNehf;F, Fwpf;Nfhs;fs;, 
Nehf;fq;fs; %yk; epiyahd tsu;r;rpg; gFjpia tsq;FfpwJ. Mj;jpahak; 5 MdJ ,U Kf;fpa 

Fwpf;Nfhs;fspd; mbg;gilapy; nra;ag;gl;l RUf;fkhd kw;Wk; tpupthd SWOT gFg;gha;tpid 
cs;slf;fpAs;sJ. 

mj;jpahak; 6 MdJ vjpu;fhy Nehf;if tYg;gLj;Jk; jpl;lj;Jld; cs;sJ. kw;Wk; fUj;Jj; jpl;lk;, 
Kd;nkhopag;gl;l epy gad;ghl;L fl;likg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; %Nyhghaj; Jiwj; jpl;lq;fs; Mfpatw;iw 
tpgupf;fpwJ. ,q;F r%f kw;Wk; ngsjPf cl;fl;likg;G Nkk;ghL, njhopy;Jiwrhu; nghUshjhu kw;Wk; 
Rw;Wr;#oy; Nkyhz;ik kw;Wk; ghJfhg;Gj; jpl;lq;fs; mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; 3 Kf;fpa %Nyhghaj; 
jpl;lq;fshFk;. mjd; fPo; Kd;nkhopag;gl;l %Nyhghaj; jpl;lq;fs; kw;Wk; epWtd mikg;ig tpgupf;fpwJ.  

mNjNghd;W ghfk; 2 ,d;, mj;jpahak; 7 MdJ jpl;lkply; kw;Wk; fl;bl tpjpKiwfis 
cs;slf;fpAs;sJ. Mj;jpahak; 8 MdJ milahsk; fhzg;gl;l tyak; kw;Wk; tyaq;fSf;fhd 
tpjpKiwfis nfhz;Ls;sJ. Mj;jpahak; 9 MdJ Kd;nkhopag;gl;l rhiy mfyk;, fl;bl NfhLfs; 
kw;Wk; tpyf;fp itf;fg;gl;l gFjpfs; vd;gtw;iwf; nfhz;Ls;sJ. 

vdNt mjpfhur; rig kw;Wk; ,yq;if murhq;fj;jpd; Nehf;fkhdJ 2021-2030 fhyg;gFjpapy; gpafik 
mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpid mKy; gLj;JtNj MFk;.   
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அத்தியாயம் 

அபிவிருத்தித் 
திட்டத்தின் பின்ணனி 
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அத்தியொயம் 01 

அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பின்ணனி 

1.1 அறிமுகம்  

1978 Mk; Mz;bd; 41Mk; ,yf;f A.b.V rl;l mikg;gpw;F nghWg;ghd mikr;ruhy; 
mwptpf;fg;gl;l efu;g;Gwq;fspy; xUq;fpize;j jpl;lkpliy Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; Nkk;ghl;Lj; 

jpl;lq;fis jahupj;jy;, xOq;FKiwfs; kw;Wk; mKyhf;fk; Mfpait epWtdj;jpy; mjpf 

Kd;Dupik Njitg;gLk; Kf;fpa eltbf;iffshFk;. vdNt efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rigapd; jpUj;jr; rl;lj;jpd; fPo; efu;g;Gwkhf mwptpf;fg;gl;l midj;J gFjpfSf;Fk; 

xUq;fpize;j tsu;r;rpj; jpl;lq;fis jahupf;f 1982 Mk; Mz;L vz; 04: gFjp ii gpupT 8 

V(I ) fPo; xOq;FKiw mjpfhuj;ij nfhz;Ls;sJ. 

jw;Nghija murhq;fj;jpd; Njrpa mwpf;ifapy; cs;s gj;J Kf;fpa nfhs;ifapd; fPo; 

vl;lhtJ nfhs;ifahf “Njrpa ,lQ;rhule;j mikg;gpaypd; Gjpa mZFKiw” 

tpthjpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; %ykhf efuj;ij kWrPuikg;gjw;F rP tbtpyhd nghUshjhu 
jho;thuj;jpid cUthf;Ftjd; %ykhf ,ilepiy efuq;fs; ,izj;J JiwKfk; kw;Wk; 
tpkhd epiyaq;fSf;fhd mZfiy Jupjg;gLj;Jfpd;wJ. ehd;F gy gupkhz tzpf 

efuq;fspy;, efuq;fis ,izf;Fk;, Njrpa efuq;fs; kw;Wk; nfhj;J efuq;fs;  vd;gtw;wpy; 

nfhOk;G JiwKfj;jpd; nghUshjhu kjpg;igf; nfhz;l xU ,ilepiy efukhf 
milahsk; fhzyhk;. Njrpa mwpf;ifapd; %ykhf ,lQ;rhu;e;j mikg;gpd; Gjpa 

mZFKiwia gad;gLj;jp gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpid tFf;f eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

2020-2024 Mk; Mz;bw;fhd AbVtpd; xj;Jiog;Gj; jpl;lj;jpy; 5 Kf;fpa nfhs;iffis 

nfhz;Ls;sNjhL mtw;wpy; Kjy; %d;W nfhs;iffs; mgptpUj;jpj; jpl;l jahupg;G 
nray;Kiw kw;Wk; mjd; Kf;fpaj;Jtj;Jld; Neubahf ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

,it“ehq;fs; jpl;lkpLfpd;Nwhk; ”, “ehq;fs; nraw;gLj;Jfpd;Nwhk;” kw;Wk; “ehq;fs; 

mKy;gLj;Jfpd;Nwhk;” vd;gJ Kjy; %d;W nfhs;iffshFk;. ,it efu;Gw 

mgptpUj;jpf;fhf Kd;dwptpf;fg;gl;l gFjpapy; gaDs;s kw;Wk; jpwikahd xOq;F 
Kiwfs; kw;Wk; r%f nghUshjhu kw;Wk; %Nyhgha jpl;lq;fs; vd;gtw;iw 

xd;wpizj;Js;sJ. gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lkhdJ AbVtpd; xj;Jiog;G jpl;lj;jpd; 2020-
2024 nfhs;isfspd; fPo; topelj;jg;gl;Ls;sJ. 

1771/10 vDk; tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; fPo; 2001/02/13 md;W gpafk gp.v]; gFjp “efu;g;Gw 

Nkk;ghl;Lg; gFjp” vd;W mwptpf;fg;gl;lJ kw;Wk; jw;Nghija mgptpUj;jp eilKiwfs; 

mtrukhf Njitg;gLk; jpl;lkply; jiyaPl;bw;fhd xU gFjpahf gpafkit milahsk; 
fhz mOj;jk; nfhLj;jdu;. gpafk gp.v]; gFjpf;F tu;j;jkhdp nra;ag;gl;l efu;g;Gw 
Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; vJTkpy;iy. 2017 khu;r; Kjy; %Nyhgha Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; 
jahupf;fg;gl;L ,uz;L Mz;LfSf;Fs; Kbf;fg;gl;Ls;sJ. gpafk Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; 
vd;gJ cs;@u; mstpyhd Nkk;ghl;Lj; jpl;lkhFk;. ,J 2021 - 2030 fhy fl;lj;jpypUe;J 
nry;YgbahFk;. NkYk; ,J rpf;fyhd gpur;rpidfSf;F jPu;T fhzTk; gpafktpd; 
rhj;jpakhd jpwd;fis gad;gLj;jTk; vjpu;ghu;f;fpwJ.  
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1.2 திட்டத்தின் பங்குதொரர்கள்  

gpafk Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; jahupg;gJ midj;J mur kw;Wk; jdpahUf;F nrhe;jkhd mjpfhupfs;, 

njhlu;Gila Kftu; epiyaq;fs;, r%fq;fs; kw;Wk; mtw;wpd; gupe;Jiufs; Mfpatw;wpw;fhd 

nghJthd jskhf miktJld; tsu;r;rpj; jpl;l jahupg;G nray;Kiwf;F jpl;lq;fs; 
Nru;f;fg;gl;ld.  

பிரதொன பங்குதொரர்கள் 

1. gpafk gpuNjr rig  

2. gpafk gpuNjr nrayfk;  

 

பிரதொன ஆமைொசலண முகவர் 

1. இலங்பக முதலீட்டுச் சபப 

2. கமநல கசபவகள் திபணக்களம - gpafk 

3. Vw;Wkjp Tptrha jpizf;fsk; 

4. ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;  

5. kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig  

6. epyg; gad;ghl;Lf; nfhs;is jpl;lkply; mikr;R 

7. Njrpa tPL jpl;lkply; mjpfhu rig 

8. Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig 

9. tPjp kw;Wk; gazpfs; Nghf;Ftuj;J mjpfhu rig 

10. khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh) 

11. ,yq;if kpd;rhu rig / LECO 

12. Gifapuj jpizf;fsk; 

13. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig - fk;g`h 

14. fr;Nrup - fk;g`h 

15. ePu;g;ghrdj; jpizf;fsk; - fk;g`h 

16. tyaf; fy;tp mYtyfk; - fsdp 

17. nghyp]; epiyak; - gpafk / kPf`tj;j 

 

பங்குதொரர் குழுக்கள்  

1. njhopw; rq;fq;fs; - njy;nfhl / fltj;j / khtukz;ba / gpafk 

2. Kr;rf;fu tz;b cupikahsu;fs; rq;fk; - khnfhy / fltj;j 

gpd; ,izg;G ml;ltid 1. gq;Fjhuu; gq;fspg;G - FOthf 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

1.3 அபிவிருத்தித் திட்டமிடைின் மநொக்கம் 

1978 Mk; Mz;bd; 41 Mk; ,yf;f efu mgptpUj;jp mjpfhurig rl;lj;jpd; gb xUq;fpize;j 

jpl;lkply;, mgptpUj;jp jpl;lq;fis jahupj;jy;, efu;g;Gwq;fSf;fhd xOq;FKiwfis 

jahupj;jy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;jy; Mfptw;wpw;F rl;l tpjpfis toq;fps;sJ. 13.02.2002 

,d; 1771/10 vd;w tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; fPo; mjpfhurigahy; mwptpf;fg;gl;lJ. 

nfhOk;Gldhd mgptpUj;jp cwT kw;Wk; mg;gFjpapd; tsu;r;rp jPtpuk; fhuzkhf 2017 Mk; 

Mz;L 11 Mk; jpfjp 2049/11 jpfjpaplg;gl;l tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; fPo; “nkl;Nuh nfhOk;G 

Nkk;ghl;L gpuhe;jpaj;jpd; Kf;fpa gFjp” apy; gpafk gpuNjr rig Nru;f;fg;gl;Ls;sJ. gpafk 

efug;Gw Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;ij ngsjPf, nghUshjhu, Rw;Wr;#oy; kw;Wk; r%fj;Jiwfis 

cs;slf;fpa cs;@u; gFjp Nkk;ghl;Lj; jpl;lkhf mwpKfg;gLj;j vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

jw;Nghija murhq;fj;jpd; nfhs;ifapd; fPo; vl;lhtJ nfhs;ifahf “Njrpa ,lQ;rhule;j 

mikg;gpaypd; Gjpa mZFKiw” %ykhf efuk; kWrPuikf;fg;gLfpd;wJ. “Njrpa 

,lQ;rhule;j mikg;gpaypd; Gjpa mZFKiw” %ykhf ,ilepiy efuq;fs; ,izj;J 

JiwKfk; kw;Wk; tpkhd epiyaq;fSf;fhd mZfiy Jupjg;gLj;Jfpd;wJ. ehd;F gy 

gupkhz tzpf efuq;fspy;, efuq;fis ,izf;Fk;, Njrpa efuq;fs; kw;Wk; nfhj;J efuq;fs;  

vd;gtw;wpy; nfhOk;G JiwKfj;jpd; nghUshjhu kjpg;igf; nfhz;l xU ,ilepiy efukhf 
milahsk; fhzyhk;. Njrpa mwpf;ifapd; %ykhf ,lQ;rhu;e;j mikg;gpd; Gjpa 

mZFKiwia gad;gLj;jp gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpid tFf;f eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

%Nyhgha jpl;lkply; mZFKiw gpafktpd; efu;g;Gw tsu;r;rpia khjpup njhopy; Jiw 
efukhf ikag;gLj;jpaJ. ,J Nky; gpuhe;jpa njhopy; Jiw tsu;r;rpf;fhd ,yl;rpizahf 

,Uf;Fk;. ,J Kf;fpakhf <uepy #oYf;F tpN~l mf;fiw mspf;Fk; kw;Wk; gy;NtW 

njhopy;Jiw NjitfisAk; G+u;j;jp nra;Ak;. Njhopy; Jiw Nkk;ghl;Lj; Njitfis g+u;j;jp 

nra;tjd; %yk; ngsjPf, nghUshjhu kw;Wk; r%f Nkk;ghL kw;Wk; rupahd <uepy 

Kfhikj;Jtk; %yk; Rw;Wr; #oypd; epiyahd tsu;r;rp, cj;Njr njhopy; Jiw nghUshjhu 

jpl;lk; kw;Wk; r%f, ngsjPf cl;fl;likg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; Mfpait njhopy; Jiw 

tsu;r;rpia g+u;j;jp nra;tjw;fhf epyq;fs;, ePu;, kpd;rhuk;, Nghf;Ftuj;J kw;Wk; gpw ngsjPf 

cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;jTk; jpl;lkpl;Ls;sd. Kd;nkhopag;gl;l Nritj;jpl;lk; 
efu;Gw r%fj;jpd; Njitfis toq;FfpwJ. efu;g;Gw NritfSld; rpwpa nfhj;jdpfis 
cUthf;FfpwJ kw;Wk; Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtj; jpl;lKk; Rw;Wr;#oy; 
czu;jpwd; tha;e;j <uepy mikg;ig cUthf;fp mg;gFjpapd; nts;sj;ij nghUj;jkhd 
Kiwapy; fl;LgLj;JtNjhL Rw;Wr;#oypy; vjpu;kiwahd jhf;fkpy;yhky; gpafkit xU 

njhopy; Jiw efukhf mgptpUj;jp nra;Nthk;. 

tpupthd epyg;gad;ghl;L epUthfj;Jld; 10 Mz;Lfis ,yf;F itj;J gpafk gp.v]; 

gFjpia xU njhopy; Jiw efukhf cUthf;f ,t; jdpj;Jiwj; jpl;lq;fs; mDkjpf;fpd;wd. 
cs;@u; mstpyhd #oypy; gpafk Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; nfhj;jzp Nkk;ghl;L mZFKiwia 

tFf;fpwJ. ,J gRik kw;Wk; gOg;G Gytsu;r;rpfis xj;Jirf;Fk; njhopy; Jiw kw;Wk; 
FbapUg;G nfhj;jzpfis Cf;Ftpf;fpwJ. ,e;j njhopy; Jiw Nkk;ghL njhlu;ghd %Nyhgha 
jpl;lq;fs; xU epiyahd efu;g;Gw tbtj;Jld; xU njhopw;Jiw efukhf ePz;lfhy 
ghu;itia vjpu;Nehf;f topfhl;Lk;.  
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1.4 திட்டமிடல் பசயன்முலற  

gpafk tsu;r;rpj; jpl;lk; gpd;tUk; gbfshf %Nyhgha jpl;lkply; nraw;ghl;bd; fPo; 
jahupf;fg;gl;lJ. 

படம் 1.1 : மூகலாபாய திட்டமிடல் பசயன்முபற  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

efu;g;Gw gpur;rpidia fz;lwpjy; : tuyhw;W 
epfo;Tfs; kw;Wk; gupzhk Ma;T kf;fs; 
njhif kw;Wk; tsu;r;rpf; fhuzpfs;, 
nghUshjhu kw;wk; Rw;Wr; #oy;Jiw, 
Ke;ija jpl;lq;fs;, ele;J nfhz;bUf;Fk; 
kw;Wk; Kd; nkhopag;gl;l jpl;lq;fs;, 
Kjd;ik, ,uz;lhk; epiy juT Nrfupg;G 
kw;Wk; gFg;gha;T (fhyk; 2017 khu;r; - 2018 
brk;gu; tiu)   

Ma;tpd; gpd;zdp 

kjpg;gPL nra;jy; 

gFg;gha;T tpguzk;  

J}uNehf;F kw;Wk; ,yf;Ffs;  

kf;fs;, gq;Fjhuu;fs; MNyhridahsu;fs; 
kw;Wk; cs;@u; mjpfhu rigapdu;  

gpujhd jpl;l FOtpw;fhd ,Wjp tiuGj; jpl;lj;ij rku;g;gpj;jy ; 

xg;Gjy; kw;Wk; ntspaPL 

 

gpur;rpid kw;Wk; tsq;fis ,dq;fhzy; 

mgptpUj;jp mOj;j FwpaPL, Rw;Wr; #oy; 
czu;jpwd; FwpaPL vd;.b.tp.I, gpw juTfs; 
kw;Wk; fz;Lgpbg;Gfs; - 2017.11.23 md;W 
toq;fg;gl;l jpl;lj;jpd; ghu;it vd;.tp.Nth 
gFg;gha;T mwpf;if – nghJ gq;Fjhuu;fspd; 
ghu;it  

gpur;rpidfis Muha;jy; kw;Wk; tsq;fs;, 
mgptpUj;jp Nghf;Ffs;, gq;Fjhuu;fspd; 
Nehf;F tsu;r;rp jpiria jPu;khdpj;jy;.  

,yf;F mbg;gilapyhd SWOT gFg;gha;T 
Rw;Wr;#oy; kw;Wk; njhopy;Jiw 
mZFKiwapd; ,U ,yf;Ffs; 

jpl;lj;jpd; cf;jpfs; 

njhopy; Jiw nghUshjhu jpl;lk; r%f 
kw;Wk; ngsjPf cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; 
jpl;lk;  
Rw;Wr;#oy; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 
ghJfhg;Gj; jpl;lk; 

jpl;l xOq;FKiw  
mlu;j;jpahd tyaj; jpl;lk; kw;Wk; fl;bl 
tpjpKiwfs;  

 Nehf;fq;fis cUthf;Fjy;  ,U ,yf;Ffspd; fPo; SWOT apypUe;J 
ngwg;gl;l Fwpf;Nfhs;fs; 

,g;NghJ vq;F ehk; ,Uf;fpNwhk;?  

) 

vq;Nf ehk; Nghf Ntz;Lk;? 
 

vg;gb mq;F ehq;fs; NghtJ? 
 

Kd;nkhopag;gl;l jpl;lk; 2018.09.27 Mk; 
jpfjpad;W gpafk gpuNjr rigapd; kf;fs; 
gpujpepjp FOtpw;F toq;fg;gl;Ls;sJ. 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 
gpafk Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; Nkyhd gpd;zdp Ma;Tfis Nkw;nfhs;tJ gy;NtW mk;rq;fis 

cs;slf;fpaJ. Kjy; kw;Wk; ,uz;lhk; epiy juthdJ gpafktpd; tuyhW, jw;Nghija kf;fs; 

njhif mikg;G kw;Wk; tsu;r;rpf; fhuzpfs;, nghUshjhu kw;Wk; Rw;Wr;#oy; fhuz;fs;,Ke;ija 

jpl;lkply; Kaw;rpfs; kw;Wk; gpuNjrj;jpd; Kd;nkhopag;gl;l jpl;lq;fs; Mfpatw;wpd; 

mbg;gilapy; Nrfupf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; fs Ma;Tfs;, Neu;fhzy;fs;,nraw;iff;Nfhs; 

Gifg;glq;fs;, $fps; tiuglq;fs; kw;Wk; Clf kjpg;Giufs;, gpafk gpuNjr nrayfk; 

jahupj;j ts tpguq;fs;, kf;fs; njhif fzf;nfLg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; Jiwahy; 

jahupf;fg;gl;l fk;g`h khtl;l ifNaL kw;Wk; Muha;r;rp fl;Liufs; ,t; Ma;Tf;F 
gad;gLj;jg;gl;ld. 

NkYk; Ma;Tfspd; fz;Lgpbg;Gfs;, gpafk gFjp njhopy;Jiw tsu;r;rpAld; 

tpupTgLj;jg;gl;Ls;sJ. kw;Wk; Ke;ija jpl;lkply; jiyaPLfs; kw;Wk; Kd;nkhopag;gl;l 
jpl;lq;fSld; NkYk; mgptpUj;jpia Nkk;gLj;jy; Mfpatw;why; mgptpUj;jp 

Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,f; fz;Lgpbg;Gfs; mgptpUj;jp mOj;jf; FwpaPL, ,ay;ghf;fg;gl;l 

NtWghl;L jhtuf; FwpaPL (vd;.b.tp.I),Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; FwpaPL kw;Wk; Kf;fpakhd <uepy 

gFg;gha;T Mfpa 02 Kf;fpa jpl;lkply; NjitfSf;fhf ,af;fg;gl;ld. jpl;lkplyhsu;fspd; 
ghu;itapy; ,dk; fhzg;gl;l gpur;rpizfis tbtikf;fntd ,j; jpl;lj;jpd; Kd;Ndhf;F 
2017.11.23 md;W nghJ gq;Fjhuu;fSf;F toq;fg;gl;lJ. mj;Jld; ,dq;fhzg;gl;l 
gpur;rpizfSf;fhd mtu;fspd; jpl;lq;fis xd;wpizj;jJ.  

gpafk gp.v]; gFjpapd; J}uNehf;F kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fisj; jahupg;gJ vd;.tp.tp.X nkd;nghUs; 
kw;Wk; jpl;lkply; FOtpd; gFg;gha;T fz;Lgpbg;Gf;fisg; gad;gLj;jp nghJ gq;Fjhuu;fspd; 
Nahrizfspd; mbg;gilapy; njhopy;Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;Wr;#oy; Kfhikj;Jtk; 
Mfpa 2 Kf;fpa fUg;nghUl;fspd; fPo; tbtikf;fg;gl;lJ. njhopy;Jiw tsu;r;rp kw;Wk; 
Rw;Wr;#oy; epu;thfj;jpd; Kf;fpa Nahrizfis cs;slf;fpa 02 Fwpf;Nfhs;fspd; 

mbg;gilapy; tpupthd SWOT gFg;gha;T nra;ag;gl;lJ. ,J gpafk gFjpapy; cs;s gyk;, 

tha;g;Gf;fs; Mfpatw;iwg; gad;dLj;jpAk; kw;Wk; gytPdq;fs;, mr;RWj;jy;fis ePf;fp 

,g;gFjpapd; tsu;r;rpf;fhd tha;g;ig cUthf;Fk;.  

njhopy;Jiw nghUshjhu, Rw;Wr;#oy; Kfhikj;Jtk;, r%f kw;Wk; ngsjPf cl;fl;likg;G 

mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; Nghd;w Nkw;$wpa ,yf;Ffis mbg;gilahff; nfhz;L SWOT 

gFg;gha;T %yk; cUthf;fg;gl;l %Nyhghaj; jpl;lq;fs; cs;slq;Fk;. Xt;nthU jpl;lj;jpd; 

%Nyhghaj; jpl;lq;fSld; gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lk; tYg;gLj;jg;gl;L 2021 - 2030 
fhyfl;lj;jpw;fhd tpupthd epyg; gad;ghl;L jpl;lj;jpw;Fs; epu;tfpf;fg;gLk;. mlu;j;jp kz;lyj; 

jpl;lk; kw;Wk; fl;bl tpjpKiwfisj; jahupj;j gpd; nghJkf;fSf;F, gq;Fjhuu;fSf;F, 

MNyhrizahsu;fSf;F kw;Wk; cs;@u; mjpfhu rigf;F 60 ehl;fSf;Fs; jpl;lk; toq;fg;gl;L 

fUj;Jf;fs; ngwg;gl;L, GJg;gpf;fg;gl;L ,Wjp tiuGj; jpl;lk; A.b.Vtpd; tpN~l jpl;lf;FOtpw;F 

rku;g;gpf;fg;gl;L mgptpUj;jpj; jpl;lj;ij ntspapLtjw;fhd xg;Gjiyg; ngw;wJ.  

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 
அத்தியாயம் 

பூர்வொங்க 

பகுப்பொய்
வூ 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

அத்தியொயம் 02 

பூர்வொங்க பகுப்பொய்வூ 

2.1 ஆய்வூப் பகுதி 
gpafk gp.v]; gFjp Nky; gpuhe;jpaj;jpd; fpof;F GwefupYk; nfhOk;gpypUe;J 21 fp.kP njhiytpYk; 

fk;g`htpypUe;J 18 fp.kP njhiytpYk; mike;Js;sJ. gpafk gFjpapd; miktplkhdJ mZFKiw 

mbg;gilapyhd miktplj;jpy; gpafk Njrpa kw;.Wk; gpuhe;jpa tPjp tiyaikg;gpy; xU %Nyhgha 

,Ug;gplj;jpw;F ,ilapy; mike;Js;sJ. NkYk; nfhOk;G - fz;b kw;Wk; Fiwe;j J}ukhf mtprhnty;y 

tPjpfSf;fpilapy; mike;Js;sJ. mit ,yq;ifapd; 07 Kf;fpa tPjpj; jho;thuq;fspy; 02 Kf;fpa tPjpj; 
jho;thuq;fs; MFk;.  

gpafk fsdp Mw;wpd; 20 Jizg; gs;sj;jhf;Ffspy; xd;whFk;. ,J Gtpapay; ,Ug;gplj;jpd; gb <uepy 

kz;lyj;ijr; Nru;e;jJ. gpafk Jiz MWfs; kw;Wk; fhy;tha;fs; mikg;igf; nfhz;L fsdp ejpia 

,izf;fpwJ. czu;jpwd; tha;e;j <uepyq;fs; kw;Wk; ney; tay;fs; 27 ghif nry;rpa]; 

ntg;gepiyiaAk; 2500 kp.kP. kiotPo;r;rpiaAk; gjpT nra;jd. ,izg;G 03 ,t; <uepy tpepNahfj;ijf; 

Fwpf;fpwJ. kpfTk; gutyhd kz; tif nkd;ikahd my;yJ fbdkhd Nyl;liul; nfhz;l rptg;G-

kQ;rs; Nghl;N]hypf; kz;, cUSk; kw;Wk; ePu;j;Jg; NghFk; epyg;gug;G kw;Wk; khup tbfhy; kw;Wk; 

tz;ly; kz;Zld; fsdp ejpf;F gutpaJ. Jl;ilahd epyg;gug;igf; nfhz;lJ.  

,izg;G 4 apd; gb gpafk gpuNjr rig gFjpapy; jw;Nghija epyg;gad;ghL mikg;G 72% gug;gstpy; 

ngsjPff; FbapUg;G, tzpf kw;Wk; njhopy;Jiw vd tsu;r;rpaile;Js;sJ. 19% Rw;wr;#oy; gz;GfSld; 

rJg;Gepyq;fs;, <uepyq;fs; kw;Wk; ney; epyq;fs; kw;Wk; 9% tsu;r;rpailaf;$ba epyq;fs; vd;gd 

,izf;fg;gl;Ls;sd. 

படம் 2.1 : பியகம நகர அபிவிருத்தி பிரகதசத்தின் இடம 

 

ஆதொரம் : திறந்த வீதி வபரபடம் / கம்பஹா திட்டமிடல் குழு, 2021 
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2.2 திட்டமிடல் மற்றும் சூழ்நிலை பதொடர்பு 

gpafktpd; tuyhW ehl;Lg;Gw ghuk;gupak; kw;Wk; ,yq;ifapd; Nghu; tuyhW %yk; ntspg;gLj;jg;gLfpwJ 

kw;Wk; gpafk gFjp rpq;fs ,uhZtj;jpw;F xU ghJfhg;G toq;fpa xU gFjpahfTk; ,Ue;jJ vd;Wk; 

Kjyhk; ,uh[rpq;f kd;ddpd; ,uhZt Kfhk; gpafktpy; mikf;fg;gl;ljhfTk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

Nuhay; muz;kid uf;~ghd ghiw rkntspapy; fl;lg;gl;ljhfTk; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. 1587 Mk; 

Mz;by; Nfhthtpy; ,Ue;J Nghj;Jf;Nfa ,uhZtk; ehl;Lf;F te;j NghJ rpq;fs ,uhZtk; gae;J 

gpd;thq;fpaJ. gpd; “ghfk” MdJ “gpafk” vd miof;fg;gl;lJ. ky;thidf; Nfhl;il 

Nghj;Jf;fPru;fshy; fsdp Mw;wpd; tyJ fiu rPjhthf;if ,uhr;rpaj;jpypUe;J nry;fpwJ. kw;Wk; 1590 

,y; rPjhthf;if ,uhr;rpaj;ij glk; 2.2 fhl;LfpwJ. mt; Neuj;jpy; Nghj;Jf;Nfa ,uhZtj; jiytu; 

mrNtJtpdhy; ky;thidg; gFjp ,Ug;gplj;jpw;fhfTk; jiyikafj;jpw;fhfTk; Nju;e;njLf;fg;gl;lJ. 

lr;Rf; fhyj;jpy; ky;thidf; Nfhl;il gilapdupd; ghJfhg;gpw;fhfTk; 04 ngupa fl;blq;fs; 
fsQ;rpaq;fshf gad;gLj;jg;gl;ljhf $wg;gLfpwJ.  

படம் 2.2 : மல்வாபனக் ககாட்பட 

ஆதொரம் : அகமசிங் லங்கா வபலத் தளம்,2021 
 

fle;j fhy jfty; gFg;gha;T tuyhw;wpypUe;J ,uhr;rpaq;fSf;F jk; Kjd;ik jahupg;Gfis toq;Fk; 

gy ghuk;gupa njhopy;fs; gpafk gFjp KOtJk; gpugykhf cs;sd. NkYk; mg; gFjpapd; ngau;fs; 

$l mjw;Nfw;g miof;fg;gLfpd;wd. tpwfpw;fhf judfk, jq;fk; kw;Wk; nts;spf;F n`a;ae;Jt, 

MAjq;fSf;F aguYt, fspkz; njhopYf;F gpugykhd khgpk kw;Wk; gl;btpy Nghd;w ,lq;fs; 

gpugy;akhf ,Ue;jd vd;gijr; rpwg;ghf Fwpg;gpl Ntz;Lk;. ,JNghy; %jhijau; r%fk; gpafk fspkz; 

njhopYf;fhd khgpk gFjpapYk; ,yq;if Kjy; fspkz; mUq;fhl;rpafKk; gapw;rp ikaKk; ,g;gFjp 

mike;Js;sJ.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

fhyzpj;Jt rfhg;jj;jpw;F gpwF ehl;bd; r%f, murpay; kw;Wk; nghUshjhug; gpz;zdp gpafk gFjpapy; 

muR ,aq;Fk; cw;gj;jp epWtdq;fis fz;Lgpbf;f KbT nra;jJ. Kjy; Kaw;rp 1955 Mk; Mz;by; 

jy;tl;l gFjpapy; J}a ghdq;fspd; (NfhNfh Nfhyh) cs;@u; Nghj;jy; njhopw;rhiy mikf;fg;gl;lJ. 

1969Mk; Mz;by; rGf];fe;j Rj;jpfupg;G epiyak; ,yq;ifapd; Kjy; vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyakhf 

epWtg;gl;lJ. ,J Kjypy; xU ehisf;F 38,000 gPg;gha;fs; nfhs;ssTld; tbtikf;fg;gl;lJ. gpd; 

1979apy; xU ehisf;F 50,000 gPg;gha; tiu mjpfupj;jJ.  

1982 Mk; Mz;by; fLnty ghyj;jpd; fl;Lkhdk; gpafk - nfhOk;G tPjpf;Fk; fPo; kl;l tPjpf;Fk; 

,ilapy; xU gpizg;ig cUthf;fpaJ. ,J “Gjpa fz;b jho;thuk;” vd;w Gjpa tPjpj; jho;thuj;ij 

cUthf;fpaJ. mJ gYk;k`hu re;jpapypUe;J KLq;Nfhl topahf fz;b tPjp V(1) cld; ,izfpwJ. 

,t; tPjpapd; tpisthf fLntytpy; jw;NghJ ePl;bf;fg;gl;bUf;Fk; kw;Wk; nfhOk;G - gpafk rhiyia 

xU Gjpa tzpf jho;thjhukhf fhzyhk;. Rpwe;j tu;j;jf Mizf;FO ([p.,.rp.rp – gpe;ija gp.X.I) 

fl;ba rKu;j;jp khtj;ij Kf;fpa JiwKf ,izg;G tPjp jho;thuk; fpupgj;nfhl topahf ,g;gFjpapd; 

eLg;gFjp topahf mike;Js;sJ. rKu;j;jp khtj;ijapd; fl;LkhdkhdJ ,g;gFjpapd; njhopy;Jiw 

KjyPl;bd; ftu;r;rpia mjpfupj;jJ kl;Lkd;wp gy njhopy;Jiw gFjpfSf;F rpwe;j topfisf; 

nfhz;Ls;sJ. NkYk; rGf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G ikak; kw;Wk; gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G 

ikaj;jpw;Fk; ,ilNa Neub njhlu;G cUthf;fg;gl;lJ. gpafk gp.v]; gFjpapd; gpujhd kw;Wk; cs; 

tPjp tiyaikg;Gfs; ,izg;G 05 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

jpwe;j nghUshjhuj;Jld; njhopy;Jiwf;fhd jdpahu; Jiw jiyaPl;il tYg;gLj;jpajd; fhuzkhf 

1985 Mk; Mz;by; ,uz;lhtJ Vw;Wkjp nrayhf;f tyak; gpafktpy; epWtg;gl;lJld; rPuhd gpuhe;ja 

tsu;r;rpf;fhd jilaw;w tu;j;jf tya tsu;r;rpf;F topfhl;ba rp.vk;.Mu;.v];.gp rpwpa mstpyhd tzpf 

Jiz efuq;fs; re;jpfs; Vw;Wkjp nrayhf;f tyaj;ij ikakhff; nfhz;L gug;gg;gl;ld. NkYk; ,g; 

gFjpapy; cl;fl;likg;G Nkk;ghl;Lld; epyj;jpd; kjpg;G mjpfupf;fg;gl;Ls;sJ. Ntiytha;g;G 

mbg;gilapyhd cw;gj;jpj; njhopy; tpupthf;fk; kw;Wk; Ntiy tha;g;Gf;fshy; <u;f;fg;gl;l r%fk; 

fhuzkhf jw;fhypf FbapUg;ghsu;fs; cl;gl xU ngupa FbapUg;Gg; gFjp Nru;f;fg;gl;lJ.  

படம் 2.3 : பியகம ஏற்றுமதி பசயலாக்க வலயம் 

ஆதொரம் : Bloomberg Getty Images, 2015  
 

rp.vk;.Mu;.v];.gp ,d; ,izg;G 06 ,d; gb gpafk xU efu;g;Gw gFjpahf fUjg;gLfpwJ. ,J njhopy;Jiw 

epWtdq;fspd; mjpfupg;G kw;Wk; Ntiytha;g;Gfis <u;g;gjd; %yk; fzprkhf ghjpf;fg;gl;lJ. ,j; jpl;lk; 

gpafkit fk;g`h khtl;lj;jpd; “tsu;r;rp ikaj;jpy;” xd;whf milahsk; fz;Ls;sJ. njhopy;Jiw 

epy gad;ghl;il 40% Cf;Ftpf;fTk; FbapUg;G epy gad;ghl;il 15% tiu Fiwf;fTk; 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. ,j; jpl;lk; 2010 ,w;Fs; 285,000 rdj;njhif kjpg;gPl;il vjpu;ghu;f;fpwJ. (,izg;G 

glk; 01. rpvk;Mu;v];gp-1998).  
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,Ug;gpDk; rdj;njhif fzf;nfLg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; elhj;jpa 2011 rdj;njhif 

fzf;nfLg;gpd; gb gpuNjr nrayfj;jpy; gjpTnra;ag;gl;l rdj;njhif 186,862 MfTk; 2017 Mk; Mz;by; 

,J 192,000 MfTk; mjpfupj;Js;sJ. ,e;j rdj;;njhifapy; 92% - rpq;fstu;fs;, 7% - K];ypk;fs;, 1% - 

,yq;if jkpo; kw;Wk; gpw ehl;ltu;fis Fwpf;fpd;wJ. gpafktpy; 47,636 tPl;L myFld; nkhj;j 

FLk;gq;fspd; vz;zpf;if 48,151 MFk;. nfhOk;G - fz;b gpujhd tPjpAld; neUf;fkhf ,Uf;Fk; 

rGf];fz;lh, khnfhy ,`y, Nfhdty Nkw;F, gKDtpy kw;Wk; khtukz;ba Mfpa fpuhk Nrtfu; 

gpupTfspd; tPLfspd; mlu;j;jp ,e;j gFjpapd; kw;w fpuhk Nrtfu; gpupTfSld; xg;gpLk; NghJ mjpfkhf 

cs;sJ.  

jw;Nghija ,aw;if rdj;njhif tsu;r;rp tpfpjk; 1.4% MFk;. ,e;j tsu;r;rp njhlu;e;jhy; nkhj;j 

FbapUg;G rdj;njhif 2030 apy; Rkhu; 247,000 ia vl;Lk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 1981-1999 

fhyfl;lj;jpy; gpafktpy; Vw;gl;l njhopy;Jiw mgptpUj;jp Nghf;Ffspd; mbg;gilapy; rdj;njhif 

tsu;r;rp tpfpjk; 2.08% Mf gjpthfpAs;sJ. jw;Nghija rdj;njhif gb rdj;njhif mlu;j;jp xU 

n`f;NlaUf;F 32 Ngu;fs; kw;Wk; njhopy;Jiw epWtdq;fspd; Neubj; jhf;fj;jhy; gpuhe;jpaj;jpy; Rkhu; 

150,000 kf;fs; jpdKk; gazpf;fpd;wdu;. 2011 fzf;nfLg;gpd; gb fpuhk Nrtfu; gpupT  rdj;njhif 

mlu;j;jp  ,izg;G 07 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

படம் 2.4 : பபான்கடரா தயாரிப்பு நிபலயம்                          படம் 2.5 : டீகமா - வாகன பட்டபற        
 

ஆதொரம் : பபான்கடரா ஸ்கடாரி, பபான்கடரா வபலத்தள - 2017  ஆதொரம் :: டீகமா லங்கா வபலத்தளம் - 2018    

,lk;rhu; epiyapy; gpafktpy; 03 jdpj;Jtkhd njhopy;Jiw nfhj;jzpfs; cs;sd. mjhtJ gpafk 

,.gp.nrl;, rGf];fz;l ypz;ly; ifj;njhopy; Ngl;il, BNkh kw;Wk; gpw ifj;njhopy; epWtdq;fspd; 

nfhj;jzp kw;Wk; njhopy; Jiw tpepNahf mlu;j;jp ,izg;G 08 apy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 1995 Mk; Mz;by; 

ypz;nly; ifj;njhopy; Ngl;ilia epWTjy; jpul;lg;gl;l vz;nza; Rj;jpfupg;G Miy Njrpa cw;gj;jp 

epWtdq;fSf;F tpUg;gkhd ,lkhf gpafk ,Ue;jJ. cjhuzkhf 1995 - nghd;Nluh gpuhd;l; yq;fh 

tiuaWf;fg;gl;l jdpahu; fk;gdp, 1996 - BNkh tu;j;jf thfd gl;liw, yad; kJghdk; Nghd;wit.  

,e;j njhopy;Jiwapd; tsu;r;rpAld; nr];kh jpl;lk; gpafkit ifj;njhopy; mgptpUj;jp gFjpahf 

milahsk; fz;Ls;sJ kw;Wk; cs;tisa efu; FbapUg;GfSk; Nruf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j jpl;lk; 

,izg;G 9apy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

jw;Nghija njhopy; Jiw Nghf;FfSld; etPd Nghf;Ftuj;J Jiwapy; Vw;gl;l khw;wq;fs; gpafk gFjp 

Clhf ntspg;Gw Rw;Wtl;l neLQ;rhiy kw;Wk; fLnty kw;Wk; fltj;j gupkhw;w ikaq;fs; fhuzkhf 

ifj;njhopy; Jiwapy; mjpf kjpg;igg; ngw;Ws;sJ. nfhOk;G tlf;F ePu;j; Njitf;fpzq;f gpafk 

gFjpapy; gl;btpytpy; cs;s fsdp ejp tyJ fiu ePu; Rj;jpfupg;G epiyaKk; tPjp tiyaikg;G 

cs;spl;l cl;fl;likg;gpd; kjpg;G mjpfupg;gjw;F gq;fspj;Js;sJ. 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

படம் 2.6 :  பவளிப்புற சுற்றுவட்ட பநடுஞ்சாபல                           படம் 2.7 : களனி நதி வலது கபர நீர் சுத்திகரிப்பு நிபலயம் 
 

ஆதொரம் : Trip to Lanka வபலத்தளம் - 2017                              ஆதொரம் : NWSDB -2018 
 

NkYk; njhopEl;g Kd;Ndw;wq;fspd; tUifAld;, Gjpa njhopy;Jiw cl;fl;likg;G trjpAld; 

,g;gFjpiar; Rw;wp rpW tuj;jf khjpupAld; njhopy; Jiw G+q;fhf;fs; eilngWk; Nghf;F cs;sJ. ,r; 

#o;epiyapy; ifj;njhopy; Jiw fle;j fhyq;fspy; gpafk gFjpapd; r%f, nghUshjhu kw;Wk; ngsjPf 

tsu;r;rpapy; ngUk; jhf;fj;ij Vw;gLj;jpaJ. NkYk; ,J gpafk ifj;njhopy; Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; 
tsu;r;rp cUkhw;w nrad;Kiw Mfpatw;wpd; jdpj;Jtkhd xOq;if gpd;tUkhW topelj;jpaJ. 

glk; 2.8. njhopy;Jiw Nghf;Ffspd; tupir kw;Wk; gFjp khw;Wk;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mjhuk; : fk;g`h jpl;lkp;ly; FO, 2021 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  • மாபிம, பட்டிவில – களி , தரணகம - 
விறகு , பஹயன்துடுவ - தங்கம், 
பவள்ளி,  யபரலுவ - ஆயுதங்கள் 

• 1969 - சபுகஸ்கந்த எண்பணய் 
சுத்திகரிப்பு நிபலயம் நிறுவுதல் 

•  

பொரம்பரிய 
பதொழில்து
லற 
கிரொமங்க

ஏற்றுமதி 
பசயைொக்

 
உப- நகர  

கட்டம்  

கிரொமபுற  

கட்டம் 

நகர கட்டம 

ஒரு சிறு 
வர்த்தக 
மொதிரியுடன் 
லகத்பதொழில் 

• 2010 ஆம் ஆண்டில் ரன்முதுகல - கடவத்பத 
பிளிந்த் பகத்பதாழில் பூங்கா நிறுவப்பட்டது.  

• 1985 ஆம் ஆண்டில் துபறமுகத்பத இபணக்க வீதி 
அபமக்கும் பியகம முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வலயத்பத 
நிறுவுதல் 

• 1995 ஆம் ஆண்டில் சபுகஸ்கண்ட லிண்படல் பகத்பதாழில் துபற 
வலயத்பத நிறுவியது. மற்றும் பன்னாட்டு உற்பத்தித் 
துபறகபள அதிக அளவில் ஈர்த்தது. 

 

பபரிய 
அளவிைொன 
தனியொர் 
லகத்பதொழில் 
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2.3 வலரயறுக்கப்பட்ட திட்டமிடல் எல்லை  

 

jpl;lkply; vy;iyia tiuaWg;gJ gpafk kw;Wk; Rw;Wg;Gwq;fspd; fz;Lgpbg;Gf;fSld; Muk;g kw;Wk; 

tpupthd jpl;lkply; gFjpfshf khWgl;Ls;sJ. njhopyhsu;fis mbg;gilahff; nfhz;l ,uz;lhtJ 

ngupa Rje;jpu tu;j;jf tya gFjpapd; Kf;fpaj;JtkhdJ gy; Njrpa cw;gj;jpg; Ngl;il kw;Wk; cl; 

gpuhe;jpa Nghf;Ftuj;J jho;thuq;fspy; cs;s mDFKiwapyhd ,Ug;gplk; Mfpatw;wpd; fhuzkhf ,g; 

gFjpapd; Kf;fpaj;Jtk; gpafkit Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa #oYld; fUj;jpy; nfhs;s cjTfpwJ. 

vdNt Muk;g Ma;Tg; gFjp juT Nrfupg;G kw;Wk; xg;gPl;Lld; gue;j mstpy; ,Ue;jJ.  

 

gbepiy Kiw mbg;gilapyhd mgptpUj;jp kw;Wk; vt; Kf;fpa efu ikaKk; gpafk gp.v]; ,d; 

,aw;if kw;Wk; epu;thf vy;iyf;Fs; mg;ghw;gl;l tpupthd Ma;T gFjpia tiuaWf;ftpy;iy. gpafk 

gp.v]; vy;iyapd; tpspk;gpy; mike;Js;s fLnty, fltj;ij kw;Wk; fpupgj;nfhltpd; 03 Kf;fpa efu 

ikaq;fs; nray;ghl;L vy;iyia milahsk; fhz Kbe;jJ. ntspg;Gw efu ikaq;fspd; mgptpUj;jp 

mOj;jk; epu;thf tuk;Gfis kPwp gpafktpd; rpy gFjpfis fzf;Ffspy; cs;slf;fpaJ. vdNt 

gpafktpd; rpy gFjpfs; ntsp efu ikaq;fspd; EiothapiyAk; cs;slf;fpaJ. ,izg;Gg; gFg;gha;T, 

ifj;njhopy; jho;thjhuq;fspd; ,Ug;gplq;fs; kw;Wk; rpwpa re;jpfspd; tiyaikg;G Mfpad fUj;jpy; 

nfhs;Sk; fhuzpfs; tpupthd Ma;Tg; gFjpia nray;ghl;L mk;rj;Jld; nrk;ikg;gLj;Jfpd;wd.  

 
gpafk gp.v]; gFjpapd; jw;NghJs;s njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs; ePu;top mk;rq;fspd; ,aw;if 

Gtpapay; vy;iyfSld; tiuaWf;fg;gl;Ls;sd. fsdp ejp kw;Wk; kyhtd ePNuhilfs;, khfu kw;Wk; 

fsdp gp.v]; vy;iyfs; KiwNa tl kw;Wk; Nky; vy;iyfis tiuaWf;fpd;wd.  

 

epu;thf vy;iyapd; gupzhkj;ij fUj;jpw; nfhz;L jw;Nghija gpafk gp.v]; gFjp 1977 tiu fsdpa 

gpuNjr nrayfj;jpd; fPo; ,Ue;jJ. gpd; ,J ,yq;ifapd; ,uz;lhk; Vw;Wkjp nrayhf;f tyak; epWTjy; 

njhlu;ghf tpN~l nfhOk;G nghUshjhu Mizafj;jpdhy; (gpd;du; gp.X.I.) 1985 ,y; epu;tfpf;fg;gl;lJ. 

1978 Mk; Mz;bd; tpN~l nfhOk;G nghUshjhu Mizafr; rl;lk; vz; 04 ,y; 20, 21, 22 Mfpa 

gpupTfspd; fPo; kw;Wk; “rp” ml;ltizr; rl;lq;fspd; fPo; gpafk gp.v]; gFjpia tpN~l nfhOk;G 

nghUshjhu Mizafj;jpw;Fs; nfhz;L tu fhuzkhfpaJ. ,t; mjpfhuf; FOtpw;Fg; gpwF efuhl;rp 

kd;w fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; I, II, III, IX, X, XI & XIV Mfpa gpupTfisf; jtpu midj;J mgptpUj;jp 

eltbf;iffSk; nra;ag;gl;ld.  

 

1995.04.02 Mk; Mz;by; 877/27 vd;w tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; fPo; gpafk gpuNjr nrayfg; gFjpf;Fs; 

gpafk gpuNjr rigia mikj;jJ. MfNt 1995.06.01 Kjy; ,yq;if KjyPl;Lr; rigapdhy; gpafk 

gpuNjr rigf;F midj;J mjpfhuq;fSk; nraw;ghLfSk; toq;fg;gl;lJ.  

 

tpiuthd ngsjPf kw;Wk; efu;g;Gw tsu;r;rpiaf; fUj;jpw; nfhz;L 1771/10 vd;w tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; 

fPo; 2001.02.13 md;W gpafk gp.v]; gFjp efu;g;Gw mgptpUj;jpg; gFjpahf mwptpf;fg;gl;lJ kl;Lkd;wp 

2017.12.11 tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; fPo; 2049/11 gpafk gp.v]; ,y; nkl;Nuh nfhOk;G mgptpUj;jpg; 

gpuhe;jpaj;jpd; ikag; gFjp ,izf;fg;gl;lJ. jw;NghJ gpafk gp.v]; gFjpapy; 192,000 kf;fs; 60.2 

rJu fp.kP. epyg;gug;gpy; tho;fpd;wdu;. ,J 49 fpuhk Nrtfu; gpupTfisf; nfhz;Ls;sJ.  

 

jw;Nghija epu;thf vy;iy tpsf;fj;jpd; gupzhkj;jpd; gb 1977 Kjy; ,g; gFjpf;Fs; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp Nkk;ghl;bw;fhd Fwpg;gplg;gl;l fhuzj;ij tpgupf;fpwJ. jw;Nghija #oypy; epu;thf 

tuk;GfSf;F mg;ghw;gl;l nraw;ghl;L vy;iy ,Ue;jNghjpYk; ,f; Fwpg;gpl;l epu;thf vy;iy tpsf;fKk; 

mJ Nru;f;fg;gl;l fhuzKk; jzpg;gLj;j KbahJ. vdNt epu;thf trjpf;fhfTk; Njrpa Nky; gpuhe;jpa 

jpl;lkply; juyaPLfspd; mbg;gilapYk; 60.2 rJu fp.kP nkhj;j epyg;gug;igAk; 49 fpuhk Nrtfu; 

gpupTfisAk; cs;slf;fp gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lk; jahupf;fg;gl;Ls;sJ.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

வலரபடம் 2.1 : திட்டமிடப்பட்ட பகுதி 
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அத்தியாயம் 

அபிவிருத்தித் 
திட்டத்தின்  

மதலவகள் 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

அத்தியொயம் 03 

அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் மதலவகள் 

3.1 சுற்றுசூழல் உணர்திறன் மற்றும் தற்மபொலதய லகத்பதொழில் 
வளர்ச்சிக்கு இலடயிைொன    மமொதல்  
gpafk gp.v]; gFjpapd; epyg; gad;ghl;Lf; fyit 13% cw;gj;jp tptrha <uepyq;fs; kw;Wk; 6% rJg;G 

epyk; vd;gd ePu;epiyfSld; fyf;fpwJ. ,izg;G 04 gpafk gp.v]; gFjpapd; epy gad;ghl;L tiuglj;jpy; 

njspthf Rl;bf; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

gpafk efu;Gw mgptpUj;jp gFjpf;fhd ,yf;if epy kPl;G kw;Wk; mgptpUj;jpf; fofj;jpd; <uepy 

tifg;ghl;bd; gb 47% <uepyq;fs; <uepy ghJfhg;G tyaj;ijAk; 42% <uepyq;fs; tpN~l ney; 

Ntshz;ik tyaj;ijAk; cs;slf;fpaJ. <uepy tptrha tyaj;jpd; fPo; tUk; <uepyq;fspy; 8% ,g; 

gFjpapy; 1% (nly;Nfhlh tay;epyk;) kl;LNk xU jho;thd cfe;j mgptpUj;jp tyakhf milahsk; 

fhzg;gl;Ls;sJ. NkYk; ,t; mikg;G gpafk gp.v]; gFjp xU Kf;fpakhd <uepy #oiy kuGupikahff; 
nfhz;Ls;sJ vdf; Fwpg;gpLfpwJ.  

படம் : 3.1 ஈரநிலக் கலபவ – SLLRDC அடிப்பபடயிலான வபககள் 
 

 

 

 

 

ஆதொரம் : ஈரநிலம் -  SLLDC (இலங்பக நிலமீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம்) 
 

jw;Nghija ifj;njhopy; tsu;r;rpfspd; mjpfupg;Gld; Fiwe;j kjpg;Gs;s epyq;fSf;fhd Njit 

mjpfupj;Js;sJ. NkYk; ,g; gFjpapy; Fiwe;j epyq;fis G+uzg;gLj;j ,J Vw;gLj;jg;gl;lJ. ,jd; 

tpisthf ePu; Xl;lj;jpy; jlq;fy;, iftplg;gl;l ney; tay;fspd; mjpfupg;G kw;Wk; nts;sg;ngUf;F Mfpa 

gy gpur;rpizfs; Vw;gl;ld.     

Gpafktpd; tptrha Nritfs; mYtyfj;jpd; Gs;sptpguq;fspd; gb 965.81 n`f;lau; nkhj;j epyj;jpy; 

455.91 n`f;lau; iftplg;gl;l tay; epyq;fs; MFk;. ,J 47% MfTk; mtw;wpy; 306.08 n`f;lau; epyk; 

mgptpUj;jp Nkk;ghl;bw;F cfe;j epykhf milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. mj;jifa iftplg;gl;l tay; 

epyq;fspy; NtW ve;j cw;gj;jp tptrha eltbf;iffSf;Fk; gad;gLj;j KbahJs;sJ. ,izg;G 10 

,y; ,g; gFg;gha;T fhl;lg;gl;Ls;sJ. mjpy; cw;gj;jp tptrha epyq;fs; gbg;gbahf rpijtile;jpUg;gij 

cWjpg;gLj;JfpwJ.  

தொழ்வொன உகந்த 
அபிவிருத்தி வையம்

tpN~l பநல் மவளொண்லம 
வையம்

ஈரநிை விவசொய வையம்

ஈரநிை பொதுகொப்பு வையம்

நீர் நிலைகள்

9.39 பேக்டயர் 
தொழ்வொன உகந்த அபிவிருத்தி வையம் 

  

467.58 பேக்டயர் 

tpN~l பநல் மவளொண்லம வையம் 

  

84.53 பேக்டயர் 

ஈரநிை விவசொய வையம் 

509.83 பேக்டயர் 

ஈரநிை பொதுகொப்பு வையம் 

23.89 பேக்டயர் 

நீர் நிலைகள் 
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,r; #o;epiyapy; ,g;gFjpapd; gr;ir mlu;j;jpg; gFg;gha;T nra;ag;gl;;Ls;sJ. (,iaghf;fg;gl;l 

NtWgLj;jg;gl;l jhtuf; FwpaPL - vd;.b.tp.I) kw;Wk; gFg;gha;tpy; ntt;NtW fhyq;fspy; khw;wg;gl;l 

gr;urj; jpl;LfisAk; gFjp tsu;r;rpapd; khw;wj;ijAk; fhl;LfpwJ. 

படம் 3.2 : NDVI மதிப்பீடு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              ஆதொரம் : கலன்பசட் பசய்மதிப் படம், 1992/2004/2015/2018 
 

 

glk; 3.2 apd; gb rGf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G ikak; kw;Wk; gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tyak; 

cs;spl;l ypd;ly; ifj;njhopy; Ngl;il ,ay;ghf;fg;gl;l NtWghl;L jhtuf; FwpaPL (vd;.b.tp.I) Clhf 

,U Kf;fpa ifj;njhopy; Jiwf; nfhj;jdpfshf milahsq; fhzgl;Ls;sd. gpd; 2004 - 2015 fhyj;jpd; 

nraw;iff;Nfhs; glq;fs; mt;tpuz;L nfhj;jzpfSk; Vida ifj;njhopy;Jiw epWtdq;fSld; vt;thW 

tpuptile;jd vd;Wk; 2014apy; OCH tsu;r;rpia vt;thW NDVI njspthf; fhl;bAs;sd vd;gij 

tpsf;Ffpd;wd. jw;NghJ tPjp jho;thuq;fs; cjhuzkhf fz;b jho;thuk;, Gjpa fz;b jho;thuk;, rKu;j;jp 

khtj;ij kw;Wk; khnfhy, ky;thid FbapUg;Gfspd; mgptpUj;jp Nghd;wtw;iw 2018 nraw;iff;Nfhs; 

glq;fspy; milahsk; fhzyhk;.  

 

 

1992 2004 

முயற்சிகத்தின் விரிவாக்கம் சபுகஸ்கந்த எண்பணய் சுத்திகரிப்பு நிபலயம் / பியகம 
ஏற்றுமதி பசயலாக்க வலயம் பகத்பதாழில் 

2015 2018 

வீதித் தாழ்வாரம் / குடியிருப்பு - பகத்பதாழில்   அபிவிருத்தி பவளிப்புற சுற்றுவட்டப் பாபத        
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

NkYk; juTfspd; gFg;gha;T, mtjhdpg;Gfs; kw;Wk; rkfhyg; Nghf;Ffs; Mfpatw;iw fUj;jpw;nfhz;L 

kNfd gl;btpy kw;Wk; khgpk Nghd;w gFjpfspy; njhopy;fs; njhlu;ghd eltbf;iffs; 

Nrfupf;fg;gl;Ls;sd vd;gJ milahsq;fhzg;gl;Ls;sJ. Rw;wpAs;s gFjpfspYs;s ngUk;ghyhd 

<uepyq;fs; ,aw;if <uepyg; ghJfhg;G tyaj;jpd; fPo;tUtjhf ,yq;if epykPl;G kw;Wk; mgptpUj;jp 

fofk; milahsq; fz;Ls;sJ. kw;w Kf;fpakhd epju;rdk; vd;dntd;why; fsdp Mw;wpd; fpis ejpahd 

uhf`tj;ij fhy;tha; ,g;gFjpf;Fs ; tUfpwJ. mk;gj;jNy kw;Wk; fsdpejp tyJ fiu ePu;r;Rj;jpfupg;G 

epiyaq;fspd; ePNuhl;lj;jpw;F vjpuhf mike;Js;s uhf`tj;ij fhy;tha; topahf fsdp Mw;wpd; 

ifj;njhopy;Jiw fopTfs; ntspNaw;wg;gLfpwJ.  

“Nkhrkhd kpfTk; tpUk;gj;jfhj Rw;Wr;#oy; epiy khjpup Ma;tpd; NghJ Muhag;gl;L khRgl;l 

ifj;njhopy;Jiw fopTfs; uhf`tj;ij fhy;thAld; fyf;fg;gLfpwJ. gy msTNfhiy itj;J 

nkhj;jkhf fzpf;fg;gLk; fhyg;gFjpfspy; Fwpg;gpl;l mstpypUe;j  ifj;njhopy;Jiw fopTfs; kpjkpQ;rp 

fhzg;gLfpwJ.” 

ஆதொரம் : மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபப, 2014 

gq;Nfw;G jpl;lkply; mZFKiwapd; %yk; mgptpUj;jp jpl;lj;ij jahupg;gjw;fhd gupe;Jiufs; kw;Wk; 

Nahridfis ngWtjw;fhf eilngWk; nghJ gq;Fjhuh; $l;lj;jpypUe;J ePu; khRghL njhlu;ghd 

gpur;rpidfs; vOg;gg;gl;ld Rw;Wr;#oy; jug;gpypUe;J uhf`tj;ij fhy;thapy; kPd; ,we;j rk;gtq;fs; 

kw;Wk; fsdp Mw;wpd; ePupd; juj;ij Nfs;tpf;Fwp Mf;fpAs;sJ vd;W Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. fsdp Mw;iw 

Rw;wpAs;s ifj;njhopy;fs; Ntfkhf tsu;e;J tUtjhy; Mw;wpy; fopTePu; fyj;jy; mjpfupj;Js;sJ. tl 

nfhOk;gpYs;s kf;fspd; vjpu;fhy ePu; Efu;T Fwpj;Jk; mg;gFjpapd; Rw;Wr;#oy; kjpg;Gfs; Fwpj;Jk; 

mjpf ftdk; Njitnad typAWj;jg;gLfpwJ. 

 

fsdp ejpapd; tbepyk; kw;Wk; Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; FwpaPl;bw;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l gy;NtW 

Rw;Wr;#oy; Muha;r;rp KbTfspd; gb, jw;Nghija ifj;njhopy;Jiw Nkk;ghl;L Nghf;Ffs; kw;Wk; 

Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; Mfpatw;wpw;fhd rpwe;j epu;thfj;jpy; %Nyhgha jpirapy; ftdk; nrYj;jg;gl 

Ntz;Lk; vd typAWj;jpaJ. gpafk gFjpapy; Kf;fpakhd Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; gFjpfis 

milahsq;fhz gy;NtW Rw;Wr;#oy; fhuzpfs; kw;Wk; rkfhy nts;sj;jfty;fs; 

gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. NkYk; ,izg;G 11 me;j KbTfis Fwpf;fpwJ. Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; 

FwpaPl;bd; (,.v];.I) KbTfs; tlf;Fg; gFjpAld; xg;gpLk; NghJ ,g;gFjpapd; njw;Fg;gFjp mjpf 

czu;jpwd;kpf;f <uepyq;fis nfhz;Ls;sJ. mNj Neuj;jpy; jw;Nghija njhopy;Jiw Nghf;Ffs; kw;Wk; 

tpupthf;fKk; xNu jpirapy; ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. vdNt njhopy;Jiw khRghL, <uepyq;fis 

kPl;gJ, jpBu; nts;sg;ngUf;F, fhy;tha;fs; rpijtiljy;, tay; epyq;fspypUe;J fopTePiu mfw;Wjy;, 

epyj;jb ePu; gFjpfs; ghjpg;giljy; Nghd;w gy Jiz gpur;rpidfs; cs;sd. ,e;j fhuzq;fshy; 

Nkw;F gpuhe;jpaj;jpYk;, gpafktpYk; vjpu;fhyj;jpy; ePu; Efu;T gw;whf;Fiw Vw;gLk; #o;epiyahfptpl;lJ.  

 

Rw;whly; njhlu;ghd neUf;fkhd gpur;rpidfis jLf;f cupa eltbf;if vLg;gjw;fhd Njit gpafk 

gp.v]; apd; jpl;lkply; gpuptpd; cldb nghWg;G MFk;. Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;Tfs; %yk; ,J NkYk; 

typAWj;jg;gLfpwJ. vjpu;fhy jpl;lkply; Kaw;rpfspy; ,g;gFjpapd; ifj;njhopy;Jiw tsu;r;rp kw;Wk; 

Rw;Wr;#oy; epUthfj;jpd; rkepiyia typAWj;JfpwJ. 
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3.2 களனி நதி பவள்ளப்பபருக்கொல் ஏற்படும் சமூக 
பபொருளொதொர தொக்கம்   

     
gpafk gp.v]; gFjp vjpu;nfhs;Sk; kw;WnkhU Kf;fpa gpur;rpid tUlhe;jk; Vw;gLk; fsdp Mw;wpd; 

nts;sj;jpdhy; r%f nghUshjhu jhf;fk; Vw;gLfpd;wd. Nkyjpf ePNuhilfSf;F mjpfstpyhd 

kiotPo;r;rp ,Ug;gjdhy; fsdp ejp mjd; nfhs;ssit jhz;b ePiu jf;fitf;fpwJ. Nkyjpf ePu; 

fiufspy; epuk;gp topfpwJ. NkYk; ky;thidapd; Jiz ejpfshd uhf`tj;ij topahf mUfpYs;s 

jho;thd epyq;fSf;F XLfpwJ. epyg;gad;ghl;L mikg;gpy; 13% tay;epyq;fshFk; mit mUfpYs;s 

jho;thd epyq;fshFk;. ,e; epyik 2016 brk;gu; khjk; Vw;gl;l nts;sj;jhy; %o;fpa gFjpfspy; njspthf 

milahsk; fhz KbAk;.  

 

,g;gFjpapd; fle;j fhy kw;Wk; rkfhy nts;s epiyikfSld; xg;gpLk; NghJ ejp ,lxJf;fPl;bw;Fs; 

mq;fPfupf;fg;glhj fl;Lkhzk; kw;Wk; <uepyq;fis %Ltjhy; ghjpf;fg;gl;l kf;fspd; jhf;fk; mjpfupj;J 

tUfpwJ. ,e; epiyik Nk 2016apy; Vw;gl;l nts;s epiyikapd; Ma;it fUjyhk;. juT kw;Wk; 

Gs;sptpguq;fspd; gb kw;iwa fpuhk Nrtfu; gpupTfSld; xg;gpLk; NghJ ky;thid, aguYt, nthy;Nyfy 

kw;Wk; khgpk gFjpfs; nts;sj;jhy; fLikahf ghjpf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJ epUtpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

 

 

படம் 3.3 :  2016 பவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் - கிராம கசவகர் பிரிவு 

 

 

               

ஆதொரம் : பியகம பிரகதச பசயலகம் , 2016 

 
2016 Nk khjj;jpy; Vw;gl;l nts;sk; Rkhu; 4 - 7 ehl;fs; jhz;bAk; ghjpf;fg;gl;l gFjpfs; ehSf;F ehs; 

khw;wkile;jd. ,lu; Kfhikj;Jt ikaj;jpd; nraw;ifNfhs; glq;fs; Nk 16Mk; jpfjp 9 rJu fpNyh 

kPw;wu; nts;sk; Vw;gl;ljhf mwptpj;Js;sd. NkYk; ,J Nk 19Mk; jpfjpf;Fs; 12 rJu fpNyh kPw;wu; 

tiu mjpfupj;jJ gpd;du; gbg;gbahff; Fiwe;jJ. tpupthd SWOT gFg;gha;tpd; mj;jpahak; 06apy; ,e;j 

cz;ik NkYk; gytPdk; vd tpgupf;fg;gl;Ls;sJ 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

படம் 3.4 : மாபிம மற்றும் பியகம பதற்குப் பகுதி - பதாழில்துபற மற்றும் வாழ்வாதாரத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்பு 
  

 

ஆதொரம் : DailyMirror பத்திரிபக, 2016 
 

படம் 3.5 : பண்டாரவத்த சந்தி வீதி வபலயபமப்பப தடுத்து ஏற்பட்ட பவள்ளப்பபருக்கு 2018/05/23 

ஆதொரம் : Dailynews வபலத்தளம், 2018/05/23 
 
gpafk gpuNjr nrayfj;jpd; juT gjpTfspd; gb Rkhu; 1100 FLk;gq;fs; fsdp ejpf;fhf xJf;fplg;gl;l 

gFjpfspy; mq;fPfupf;fg;glhj fl;Lkhdq;fis fl;bAs;sdu;. ,e;j nts;s #o;epiyf;F mq;fPfupf;fg;glhj 

epy epug;Gjy;, tbfhyikg;G ,y;yhik, vy;iyr; Rtu;fshy; %lg;gl;bUj;jy;. ky;thid cs;spl;l rpy 

gFjpfspy; rpW kioapy; $l nts;sg;ngUf;F Vw;gLfpd;wJ. 2016 nts;s #o;epiyapy; Gjpa fz;b tPjp, 

ky;thid - nlfld tPjpia ,izf;Fk; gpujhd re;jpfs; jilg;gl;lJ. ,J ,izg;G 13,y; 
fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
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,g;gFjpapd; nts;sepiyik fhuzkhf Vw;gLk; jilfs; njhopy;JiwiaAk; kf;fspd; 

tho;thjhuj;ijAk; Neubahf ghjpf;fpwJ. ,e;j epiyik njhopw;rhiyfspYs;s Copau;fisAk; 

ntspapypUe;J tUk; gy njhopyhsu;fisAk; ghjpf;fpwJ. ifj;njhopy; cw;gj;jp kw;Wk; 

%yg;nghUl;fspd; Nghf;Ftuj;J Kiwik ghjpf;fg;gl;ljhy; ifj;njhopy; nghUshjhuk; rPu;Fiye;J 

ifj;njhopy;Jiw nghUshjhuj;ij Neubahf ghjpj;Js;sJ.  

Nkw;$wpa nghUshjhu ,og;G “Nk - 2016apy; ,yq;ifapd; nts;sk; kw;Wk; epyr;rupT Mgj;J 

cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. kjpg;gPl;bd; mbg;gilapy; mdu;j;jj;jpw;F gpd;duhd kjpg;gPL” Nk - 2016apy; 

nts;s epiyikia mbg;gilahff; nfhz;L jahupf;fg;gl;lJ. mwpf;ifapd;gb fk;g`h khtl;lk; MW 

Kf;fpa NguopTfSf;Fs;shd khtl;lq;fSf;Fs; tUfpwJ kw;Wk; njhopy;, tu;j;jfk;, tpahghuk; kw;Wk; 

Nritfs; Mfpa %d;W Kf;fpa Jiwfspd; Nrjq;fs; kw;Wk; ,og;Gfs; gw;wpa gFg;gha;T. 2016Mk; 

Mz;by; gpafk gpuNjr nrayfj;jpy; %d;W Kf;fpa gFjpfspy; Kiw rhuh tzpfq;fs; kw;Wk; Nrit 

tupfshy; Vw;gl;l Nrjk; gpd;tUkhW: 

அட்டவபண 3.1 : முபறசாரா வணிக மற்றும் கசபவத் துபறக்கான இழப்பு மற்றும் கசத பகுப்பாய்வு 
 

gpafk 
gpuNjr 
nrayfg; 
gpupT 

Nrjk; (SL Rs. Mn) ,og;G (SL Rs. Mn) 
ifj;njhopy; kw;Wk; 
tu;j;jfk; 

thzpgk; Nrit ifj;njhopy; 
kw;Wk; tu;j;jfk; 

thzpgk; Nrit 

19.65 33.23 30.62 14.73 24.92 5.51 

 

ஆதாரம் : இலங்பகயின் பவள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஆபத்து கம 2016 - கபரழிவுக்குப் பிந்திய கதபவகளின் மதிப்பீடு 
 
“[{iy 2016 ,d; ,Wjpapy; gpafktpw;F gp.b.vd;.V FOtpd; fsg;gazk; %yk; cl;fl;likg;G, Nrkpg;G 

kw;Wk; cw;gj;jp cs;sPLfSf;F fLikahd Nrjk; Vw;gl;ljd; fhuzkhf gy epWtdq;fs; njhlu;e;J 

%lg;gl;bUg;gJ njupa te;jJ. Ntiytha;g;G ,og;Gfs; njhlu;ghd KO tpguKk; ,d;Dk; 

fpilf;ftpy;iy vd;whYk; cz;ikj; jd;ikiaf; fz;lwpAk; gzpfspy; Kiwahd JiwapYk; 

Fwpg;gplj;jf;f ,og;Gf;fis vjpu;ghu;f;fpwJ.”  

NkYk; ,lxjpf;fPL kw;Wk; mjd; mUfpYs;s ngUk;ghyhdtu;fs; jq;fs; epyq;fis tpLtpg;gjw;Fk; kPs; 

FbNaw;wk; nra;tjw;Fk; fhuzkhf cs;sdu;. Vnddpy; mtu;fspd; tho;thjhuk; kiwKfkhf njhopy; 

tha;g;Gf;fs; kw;Wk; ifj;njhopy;Jiw nghUshjhuj;jpd; ed;ikfSld; xd;NwhL xd;W 

,izf;fg;gl;Ls;sJ.  

“khgpk fpof;F fp.Nr. gpupT, gl;btpy njw;F fp.Nr. gpupT, ky;thid fp.Nr. gpupT,  cjkgpjpfk fp.Nr. gpupT 

Mfpad rpwe;j epyg; ghJfhg;G eltbf;iffSld; jk; nrhe;j epyj;jpy; Gduikf;f Ntz;bajd; 

mtrpaj;ij ntspg;gLj;jpAs;sd. ,q;fpUf;Fk; FLk;gq;fspy; gyu; tPl;Lj; Njhl;lj;jpy; <LgLfpd;wdu;. 

kw;Wk; rpyu; gpafk Rje;jpu tu;j;jf tyaj;jpy; gzp Gupfpd;wdu;. vdNt epyj;Jld; ,izf;fg;gl;l 

tho;thjhu tha;g;GfSld; xd;wpize;j ,k; kf;fs; ,lk;ngau tpUg;gkpy;yhJ cs;sdu;.” 

ஆதாரம் : இலங்பகயின் பவள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஆபத்து கம 2016 - கபரழிவுக்குப் பிந்திய கதபவகளின் மதிப்பீடு 

tUlhe;j nts;s epiyik fhuzkhf njhopy;Jiw KjyPl;L tha;g;Gfs; ,of;fg;gLtijAk; NkYs;s 

kjpg;gPl;L mwpf;if Rl;bf;fhl;bAs;sJ. Nk 2016 ,y; Vw;g;gl;l nts;sj;jpw;Fg; gpd; fl;lzf; Nfhupf;iffs; 

njhlu;ghd jftypd; gb mtu;fspy; 61% Ngu; cw;gj;jpj; Jiwapy; cs;sdu;. ,j; njhopy;fspy; 

ngUk;ghNdhu; nfhOk;G kw;Wk; fk;g`h khtl;lq;fisr; Nru;e;jtu;fs; Mtu;.   
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

  “nts;sj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;l epWtdq;fshd nfhOk;G (nfhyd;dht kw;Wk; fLnty) 

kw;Wk; fk;g`h khtl;lk; (gpafk) jho;thd gFjpfs; fhg;gPl;by; ,Ue;jd. mJ ifj;njhopy; Jiwapy; 

cau; ghJfhg;ghf ,Uf;fyhk;.”  

  ஆதாரம் : இலங்பகயின் பவள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஆபத்து கம 2016 - கபரழிவுக்குப் பிந்திய கதபவகளின் 

மதிப்பீடு 

 Nkw;$wg;gl;l juT kw;Wk; gFg;gha;tpd; mbg;gilapy; fsdp Mw;wpy; Mz;LNjhWk; Vw;gLk; 

nts;sg;ngUf;fhy; nghUshjhu kw;Wk; r%f mk;rq;fspd; mbg;gilapy; vjpu;kuwahd jhf;fq;fis 

rkhspf;f gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jp gFjpf;F Kiwahd Rw;Wr;#oy; epu;thfj;Jld; jpl;lkply; jiyaPL 

Njitg;gLfpwJ. 

  இப்படியாக இரண்டு பிரதான பிரச்சிபனகபள கநாக்கும்கபாது 2017.11.23ம் திகதி பியகமா நகரத்தின் அபிவிருத்தி 

திட்டம் பதாடர்பாக பபாறுப்பாகவுள்ள அரச மற்றும் தனியார் துபறகளில் பபாது உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தில் 
பிரச்சிபனகளும் அதற்கான தீர்வுகளும் கவனத்தில் பகாள்ளப்பட்டது. அங்கு NVIVO பமன்பபாருள் பாவித்து ( Word Cloud 

Analysis) ஆய்வு பசய்த அறிக்பக திருத்தம்14 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் உள்ளடக்கிய தீர்வு 

கமற்குறிப்பிட்ட  பிரச்சிபனபய தீர்த்து எதிர்கால பியகம திட்டத்பத முன்கநாக்கி பகாண்டு பசல்ல வழி வகுத்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் 

திட்டத்தின் 

கட்டலமப்பு 

 



 

24 
 

 
பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

அத்தியொயம் 04 

திட்டமிடல் கட்டலமப்பு 

4.1 தூரமநொக்கு  

 

“mikjpahd ifj;njhopy;Jiw efuk;” 

“gy;NtW njhopy;Jiw Njitfisg; G+u;j;jp 
nra;tjw;fhf xU ftu;r;rpahd ,lj;ij 

toq;Ftjd; %yk; Nkw;F muq;fpd; gRikahd 

njhopy;Jiw efu jzpj;Jtj;ij Vw;gLj;jy;” 
 

“The Tranquilized Industrial City” 

“A Greenscape Industrial City Idol of Western arena 
by hosting an interaction space to cater a variety of 

industrial needs” 

 

 

4.2 தூரமநொக்கு அறிக்லக  
 

gpafktpd; vjpu;fhy mgptpUj;jpg; ghijapy; cUthf;fg;gl;l J}uNehf;fhdJ Rw;Wr;#oy; kw;Wk; 

ifj;njhopy;Jiw nghUshjhu tsu;r;rpapd; ,uz;L Kf;fpa fUg;nghUl;fisAk; mg;gFjpapy; 

Ma;T nra;ag;gl;l Kf;fpa gpur;rpidfisAk; nfhz;Ls;sJ. mikjpahd nrhy; gpafk 

czu;jpwd; kpf;f gr;ir <uepyq;fs; kw;Wk; ePu;topfisf; nfhz;l mw;Gjkhd epyg;gug;ig 

epu;tfpj;jiy Fwpf;fpwJ. ,r; nrhw;fspd; %yk; xU ifj;njhopy;Jiw efuj;ij cUthf;f 

ek;gg;gLfpwJ. mq;F vjpu;fhy gOg;G Gy tsu;r;rpfs; mjd; gRikahd <uepyq;fSld; 

xj;jpirf;fpwJ. ,zf;fkhd epyg; gad;ghLfspd; xUq;fpize;j rkfhy epiyahd mgptpUj;jp 

eilKiwfs; %yk; vjpu;kiwahd epfo;Tfisf; Fiwf;f Nky; gpuhe;jpaj;jpw;fhd 

ifj;njhopy;Jiw efu jzpj;Jtj;jpw;F toptFf;Fk;.  

cw;gj;jpf; fhuzpfshy; ifj;njhopy;Jiw KjyPLfSf;F tpUg;gkhd ,lkhfTk; xU 

ifj;njhopy;Jiw efupd; jzpj;JtkhfTk; gpafk ,Uf;Fk;. ehl;bd; r%f - nghUshjhu #oy;, 

epiyahd jd;ikapd; mDFKiw kw;Wk; #oy; nfhs;isfs; eilKiwapd; fPo; ,J 

,yq;ifapd; midj;J ifj;njhopy;Jiw efuq;fSf;Fk; topfhl;Lk;. ,J gy;NtW 

ifj;njhopy;Jiw Njitfis G+u;j;jp nra;fpwJ. kl;Lkd;wp ehl;bd; nghUshjhuj;ij Nkk;gLj;j 

gq;fspf;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

“mikjpahd ifj;njhopy;Jiw efuk;” vd;gjd; Kf;fpa Nahriz njhopy;Jiw efuj;jpd; 

jzpj;Jtj;jd;ikia cUthf;Ftjd; %yk; r%f - Rw;Wr;#oy; mikg;Gf;fspd; gpd;dilit 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd Kaw;rpahFk;.; rkfhy njhopy;Jiw nghUshjhu tsu;r;rpAldhd rkr;rPuhd 

Rw;Wr;#oy; kw;Wk; gRikahd epyg;gug;ig Kfhikg;gLj;jy; Nghd;w mDgtj;jpd; Clhf 

vjpu;fhy gpafkit cUthf;fyhk;.  
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4.3 குறிக்மகொள்கள்  

 

 

 

Nkw;Fwpg;gpl;l Kjy; Fwpf;Nfhs; njhopy;Jiwapd; Njitfs; kw;Wk; Njitfis G+u;j;jpnra;Ak; gy;NtW 

njhopy;Jiw Nritfspd; nfhj;jzpfis cUthf;FtJk; ,g;gFjpapy; mbg;gil cw;gj;jp fhuzpfSld; 

njhopy;Jiw KjyPLfis <u;g;gJk; Nehf;fkhFk;. gpafk gp.v]; gFjp mbg;gilapy; xU njhopy;Jiw 

efukhf mgptpUj;jp nra;jy; mjd; Fwpf;NfhshFk;. mjhtJ gy;Jiw nfhj;jzp vd;gJ 

ifj;njhopy;Jiw nfhj;jzpfspy; fpilf;Fk; ntt;NtW ifj;njhopy;Jiw Nritfis mbg;gilahff; 

nfhz;lJ. ngsjPf cl;fl;likg;G tsu;r;rp %yk; njhopy;Jiw tsu;r;rpia Cf;Ftpg;gJk; gaz kw;Wk; 

FbapUg;G kf;fis ,yf;fhff; nfhz;L efu;g;Gw Nritf; nfhj;jzpfis epWTjy; ,jd; Nehf;fkhFk;.  

 

 

mikjpahd ifj;njhopy;Jiw efukhd gpafk efu;g;gFjp neUf;fkhd gRik <uepy tiyaikg;ig 

cUthf;fp gOg;G Gy tsu;r;rpiaj; njhlUk; vd vjpu;ghu;f;fpwJ. ,J gpafk #oYld; epiyahd 

njhopy;Jiw tsu;r;rpia Nkk;gLj;JtNjhL neUf;fkhf ,izf;fg;gl;Ls;sJ. mjpu;r;rpA+l;Lk; efuj;jpd; 

Njhw;wj;ijf; fl;Lg;gLj;jy; vd;gJ epiyahd Rw;Wr;#oy; kw;Wk; r%f topKiwfspd; mbg;gilapy; 

vjpu;kiwahd jhf;fq;fSf;F Kd;dhy; xOq;fw;w kw;Wk; Kiwrhuh efu;g;Gw tsu;r;rpiaf; fl;Lg;gLj;Jk; 

epiyahd Rw;Wr;#oy; r%f cf;jpfisf; nfhz;l efu;g;Gw tsu;r;rp MFk;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xUq;fpize;j ifj;njhopy;Jiw nghUshjhu Njitfis Cf;Ftpf;Fk; 
NghJ gd;Kf nfhj;jzpfis cUthf;Fjy;. 

vjpu;kiwahd #oy; kw;Wk; r%f #o;epiyfSld; mjpu;r;rpA+l;Lk; 
efuj;jpd; Njhw;wj;ijf; fl;Lg;gLj;jy;. 

01 

02 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

4.4 மநொக்கங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

xUq;fpize;j ifj;njhopy;Jiw nghUshjhu Njitfis 
Cf;Ftpf;Fk; NghJ gd;Kf nfhj;jzpfis cUthf;Fjy;. 

vjpu;kiwahd #oy; kw;Wk; r%f #o;epiyfSld; mjpu;r;rpA+l;Lk; 
efuj;jpd; Njhw;wj;ijf; fl;Lg;gLj;jy;. 

 

1. 2030 ,w;Fs; ,g;gFjpapd; Nkyjpf nts;s ePiu jf;f 

itf;ff;$ba Kf;fpakhd <uepyq;fis 100% ghJfhj;jy;.  

2. 2030 ,w;Fs; 130 n`f;lau; iftplg;gl;l tptrha 

<uepyq;fSf;F rp.,.MUld; <uepyf; fz;fhzpg;ghsu;fis 

mwpKfg;gLj;Jjy;.  

3. 2025 Mk; Mz;bd; ,Wjpf;Fs; nts;s ghJfhg;G kWrPuikg;G 

kw;Wk; rpfpr;irg; gFjpfshy; nts;s ghjpg;igf; Fiwj;jy;.  

 

01 

1. 2030 ,w;Fs; njhopy;Jiw KjyPl;bw;fhd njhFf;fg;gl;l rhiy 

Kiw %yk; nkhj;j epyg;gug;gpypUe;J 13% jpwf;f Ntz;Lk;.  

2. 2025 ,w;Fs; kj;jpa KjyPl;Lf; nfhj;jzpiar; Rw;wp 

njhopy;Jiw rhu;e;j tzpf tyaj;ij Nkk;gLj;jy;. 

3. 2030 ,Wjpf;Fs; cw;gj;jpj;Jiw Ntiytha;g;G gq;fspg;gpy; 30% 

trjpia Vw;gLj;jy;. 

4. 2030 ,w;Fs; 3 gy;tif Kbr;Rf;fshyhd mUfpYs;s 

nfhj;jzpfis vspjhf;fy;.   

 

02 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

அத்தியொயம் 05 

SWOT பகுப்பொய்வு 
 

5.1 SWOT பகுப்பொய்வின் சொரம்சம் 
 

,yf;F 01 : xUq;fpize;j ifj;njhopy;Jiw nghUshjhu Njitfis Cf;Ftpf;Fk; NghJ 
gd;Kff; nfhj;jzpfis cUthf;Fjy;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 epyk;, %yjdk;, njhopyhsu; 
Kaw;rpahz;ik Nghd;w mbg;gil 
cw;gj;jp fhuzpfis 
nfhz;bUj;jy;.  
(ml;ltiz 5.1 ghu;f;fTk;) 
 

 njhopy;Jiw nghUe;jf;$ba 
FwpaPL nkhj;j epy mstpypUe;J 

84% njhopy;Jiw KjyPl;L 
Nkk;ghl;bw;fhd cau; kw;Wk; 
kpjkhf nghUe;jf;$ba msitf; 
fhl;LfpwJ.   
 
 

 Jiz efuq;fs; kw;Wk; 
Kidfspd; mbg;gilapyhd 
,lk;rhu; mikg;G. 
 

 tpiuthd tzpf tsu;r;rpapy; 69% 

gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 

S W 
 gpafk ,.gp.,rl; epyg;gug;gpy; 98% 

nfhz;L nry;Yk; jpwid mile;jJ. 
 

 ,g;gFjpapy; 70% tPjpfs; FWfpa 
cs;@u; tPjpfshFk;. 
 

 fsdp ejp gUtfhy nts;sg;ngUf;F 
7 Kf;fpa Nghf;Ftuj;J Kidfis 
jLj;jJ. 
 
 

 njhopy;rhu;e;j tzpf kw;Wk; 
epjpg;gFjp ,y;yhik. 
 

 Nrit tup guhkupg;gpw;F ,lq;fs; 
xJf;fg;gltpy;iy. 
 
 

 FbapUg;G kw;Wk; gazpf;Fk; kf;fs; 
njhif njhlu;ghf NghJkhd Rfhjhu 
trjpfs; ,y;iy. 
 

 tPl;L tiffspypUe;J 7% Kiwaw;w 
kw;Wk; Kiwrhuh njhlu; tPLfis 
Fwpf;fpwJ. 
 

 njy;nfhl efupy; efu;g;Gw Nrit 
kw;Wk; gad;ghLfSf;F gad;gLj;jf; 
$ba xU jpz;kf;fopT 
tifg;gLj;jy; ikaj;ij gpujhd 
,lj;jpy; guhkupj;jy;. 
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 Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa mstpyhd 
jpl;lkply; topfhl;ly;. 
  

 CMRSP kw;Wk; CESMA jpl;lq;fs; 
%yk; njhopy;Jiw tsu;r;rpia 
typAWj;jy;. 
 
 

 CRIP - DBIP apd; tutpUf;Fk; 
nts;sj; jzpg;Gj; jpl;lq;fs;. 
 

 njy;nfhil kw;Wk; ky;thid efu 
ikaq;fis cUthf;f 3Nf gFjp 
jpl;lk; Kd;nkhopag;gl;lJ. 
 
 

 rpwpa mstpyhd gy;Fj;jifjhuu; 
tzpf khjpup njhopy;Jiw 
g+q;fhf;fis epWTtjw;fhd Nghf;F. 
 

 gp.x.I My; fl;likf;fg;gl;l, 

Kd;nkhopag;gl;l jpl;lq;fspypUe;J 
cw;gj;jpj;Jiw KjyPl;L 
tha;g;Gfs;. 
 
 

 mLj;J tutpUf;Fk; Nghf;Ftuj;J 
Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs;(gpafk - 

nfh];fk uapy; jpl;lk; / fltj;j 
,yF uapy; jpl;lk;) 
 

 rupahd mstpyhd jho;thuk;/ 
mwptpay; kw;Wk; njhopEl;g efu 
Nkk;ghl;bw;fhd ngUefu 
fl;lisfs;. 

 

O T 

 ruf;Fg; Nghf;Ftuj;ij Cf;fg;gLj;Jk; 
gpujhd JiwKf tPjp topfs; 

- fpupgj;nfhl efu ikaj;jpy; 
Vw;gLk; Nghf;Ftuj;J neupry; 

- ngypanfhl 4tJ iky; fy;ypd; 
Gifapuj ghyk; 3.5kPw;wu; 
cauj;jpw;F 3.5kPw;wu; 
thfdq;fis fl;Lg;gLj;JfpwJ.  
 

 fSj;Jiw khtl;lj;jpy; 780 Vf;fu; 
gug;gstpy; kpy;yht njhopy; Ngl;il 
Kd;nkhopag;gl;lJ. 
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,yf;F 02 : vjpu;kiwahd #oy; kw;Wk; r%f #o;epiyfSld; mjpu;r;rp Cl;Lk; efuj;jpd; 
Njhw;wj;ij fl;Lg;gLj;jy;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 epyg;gad;ghl;Lf; fyitapy; 6% 
Rw;Wr;#oy; mk;rq;fSf;Fr; 
nrhe;jkhdJ. (370.7 n`f;lau; - 
rJg;G epyq;fs;/ ePu; epiyfs;/ Gju; 
epyk;)  
 

 cw;gj;jp tptrha <uepyq;fspy; 

13% ,aw;if ,ilaf 
tyaq;fshfTk; ePu;j;jf;fitg;G 
gFjpfshfTk; nraw;gLfpd;wd. 
 
 

 vspjpy; fpilf;ff;$ba 11.7 
n`f;lau; gug;gstpy; nghJ kw;Wk; 
jdpahu; jpwe;j ntspfs;. 
 

 rpwpa nts;sg;ghJfhg;G 
fl;likg;Gfspd; jd;ik. 

 

S W 
 jw;Nghija njhopy;Jiw 

epWtdq;fs; Kf;fpakhd 
<uepyq;fSf;F mUfpy; 
tpepNahfpf;fg;gLfpd;wd. 
 

 gpafk Jiz tbepyq;fspd; A,B 

kw;Wk; C tiffspypUe;J 73 
njhopy;fs; gjpthfpAs;sd. ,jd; 

khRgLj;Jk; jpwd; KiwNa 14,58 
kw;Wk; 1   
 

 ,g;gFjpapd; njd;gFjpapy; 
tpepNahfpf;fg;gLk; nkhj;j 

ney;epyq;fspy; 47% iftplg;gl;l 
ney;epyq;fshFk;. 
  

 1100 FLk;gq;fs; fsdp ejpf;fiu 
xJf;fPL kw;Wk; fhy;tha; 
fiufis mj;JkPwy;fSld; 
Mf;fpukpj;jjhf gjpT 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 
 

 Vwj;jho 20,000 Ngu; 
Mz;LNjhWk; nts;sj;jhy; 
ghjpf;fg;gLfpd;wdu;. fhyk; 4-7 
ehl;fshf khWgLk;.  
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 Nkw;Fg; gpuhe;jpa fl;likg;G 

jpl;lk; - 2030, fsdp Mw;wpd; 
FWf;Nf 100kPw;wu; ,ilafj;jpd; 
Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G tyakhf 
milahsk; fz;lJ. 
 

 CRIP –DBIP apd;tutpWf;Fk; 
nts;sj;jzpg;Gj; jpl;lq;fs;  
 

 Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G njhlu;ghd 
tpjpKiwfs; 
 

 jw;Nghija njhopy;Jiw 
nfhs;if kw;Wk; epiyahd 
mZFKiw. 

 

O T 

 fsdpejp tbepyj;jpy; 2842 
njhopy;fs; ntt;NtW khRgLj;Jk; 
jpwd;fSld; gjpTnra;ag;gl;Ls;sd.  
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5.2 SWOT பகுப்பொய்வின் விபரணம் 

 

 

 

         

gyq;fs; - ,yf;F 01  

1. epyk;, %yjdk;, njhopyhsu; Kaw;rpahz;ik Nghd;w mbg;gil cw;gj;jp 
fhuzpfis nfhz;bUj;jy;. 

அட்டவலண 5.1 : உற்பத்திக் காரணிகளுக்கான விரிவான காரண விளக்கங்கள 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 
Kjy; Fwpf;Nfhs; nfhj;jzp mgptpUj;jp mZFKiwAld; xUq;fpize;j njhopy;Jiw nghUshjhu 

Njitfis Nkk;gLj;Jtij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. gpd;tUk; tpthjpf;fg;gl;l cz;ikfs; kw;Wk; 

Gs;sptpguq;fs; njhopy;Jiw tsu;r;rpapd; jpwd;fis cw;gj;jpf; fhuzpfspd; fPo; tYg;gLj;jpd. ,it 

NkNy cs;s ml;ltiz 5.1 ,y; gl;bayplg;gl;Ls;sJ.  

Kaw;rpahz;ik 

- jw;Nghija njhopw; Jiw epWtdq;fs; 
kw;Wk; tsu;r;rp 

- njhopy;Jiw KjyPLfspd; gy;Njrpa 
tiyaikg;G  

- guk;giu njhopy;Jiw jsk; kw;Wk; 
fpuhk mbg;gilapyhd etPd rpwpa 
mstpyhd njhopy;Jiw Nghf;Ffs;. 

 

- fly; JiwKfk; kw;Wk; tpkhd 
epiyaj;jpw;F mUfpYs;s %Nyhgha 
,Ug;gplj;ij xU kzp Neuj;jpw;Fs; 
milayhk;. 

- ntspg;Gw Rw;Wtl;l neLQ;rhiy 
,g;gFjp topahf mike;Js;sJ kw;Wk; 
,U ,ilgupkhw;wq;fis nfhz;Ls;sJ. 
(fltj;ij / fLnty) 

- ,U Kf;fpa ,il - gpuhe;jpa 
Nghf;Ftuj;J jho;thuq;fSf;F ,ilapy; 
mike;Js;sJ. 

- Njrpa vz;nza; rf;jp kw;Wk; thAtpw;F 
nghUj;jkhd ,lkhf mike;js;sJ. 

- 3.3% ,wf;Fkjpr; ruf;F kw;Wk; 2.8% 
Vw;Wkjpr; ruf;F trjpfs; cs;sd. 

- xU ehisf;F 360,000 fd.kP jpwd; 
nfhz;l fl;likg;gpy; tbtikf;fg;gl;l 
ePu; Rj;jpfupg;G epiyak; 

- gpafk kw;Wk; rGf];fe;j rl;lf Jiz 
kpd; epiyaq;fs; 

- gpafk ,.gp.,rl; epWtdj;jpy; gy;Nehf;F 
fhkh fjpu;tPr;R (vk;.[p.I.vg;) trjp 

epyk;  

- njhopy;Jiw KjyPl;il cUthf;ff; 
$ba kw;Wk; nghUj;jkhd epyj;jpy; 9% 
fpilf;fg;ngwy;. 

- nfhOk;G kw;Wk; mUfpYs;s 
gFjpfSld; xg;gpLk;NghJ Fiwe;j epy 
kjpg;G xU Vf;fUf;F &. 100,000 Kjy; 

&. 400,000 MFk;.  

 

ciog;G 

- 1985apw;Fg; gpwF njhopyhsu; rf;jpapd; 
Fwpg;gpj;jf;f tsu;r;rpia gjpT 
nra;jJ. 

- Ntiytha;g;G JiwfspypUe;J 23% 
cw;gj;jp njhopy;fSf;F Neubahf 
gq;fspg;G nra;fpwhu;fs;. 

- Ntiytha;g;G JiwfspypUe;J 12% 
MNdhu; jq;Fkplk; kw;Wk; 
czTg;nghUl;fSf;F Neubahf 
gq;fspf;fpd;wdu;. 

- nkhj;j kf;fs; njhifapypUe;J 
ciof;Fk; taJ kf;fs; njhif 66% 
MFk;. 

- 150,000 gazpf;Fk; kf;fs; njhif 
gjpTnra;ag;gl;L Ntiytha;g;G 
cUthf;Fk; ikakhf 
milahsq;fhzg;gl;lJ.  

%yjdk; 

 

xUq;fpize;j ifj;njhopy;Jiw nghUshjhu Njitfis Cf;Ftpf;Fk; NghJ 
gd;Kff; nfhj;jzpfis cUthf;Fjy;. 

,yf;F 01  
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epyj;jpd; cw;gj;jpapd; mbg;gilf; fhuzp, epyg; gad;ghl;L mikg;gpypUe;J 72% epyq;fs; fl;likf;fg;gl;l 

epyq;fshf milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. NkYk; Rw;Wr;#oy; mk;rq;fisj; jtpu;j;J 9% gpafktpw;Fs; 

fpilf;ff;$ba, mgptpUj;jp nra;af;$ba epyg;gug;G MFk;. ,izg;G 15 gpafk gFjpapd; epy kjpg;gPLfs; 

xg;gPl;lstpy; kpff; Fiwe;j khWghl;ilf; fhl;bd. Mit njhopy;Jiw KjyPLfis <u;g;gjw;F rhjfkhd 

jhf;fj;ij Vw;gLj;jpd.   

%yjdkhdJ kdpjdhy; cUthf;fg;gl;l midj;J tsq;fisAk; cs;slf;fpaJ. vdNt jw;Nghija 

cl;fl;likg;G trjpfs; %yjd fhuzpfSf;Fs; Nru;f;fg;gl;Ls;sd. Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ,af;ff; fhuzp, 

fly; JiwKfk; kw;Wk; tpkhd epiya mZfy; Mfpait xU ehl;bd; njhopy;Jiw tsu;r;rpapd; 

mbg;gilj; Njitfs; MFk;. vdNt fz;b kw;Wk; Fiwe;j kl;lq;fSf;F ,ilapyhd gpuhe;jpa 

Nghf;Ftuj;J jho;thuq;fs; kw;Wk; jw;Nghija mjpNtf neLQ;rhiy mgptpUj;jp Mfpaitf;F ,ilapy; 

mike;Js;sJ. gpafktpd; %Nyhgha ,Ug;gplj;ij mjpfupf;fpwJ. Gjpa fz;b tPjp kw;Wk; nfhOk;G 

fz;b tPjp (V 01) ehL KOtJk; ,izf;fg;gl;l jho;thukhf fhzg;gLfpwJ. ntspg;Gw Rw;Wtl;l 

neLQ;rhiy gFjp kw;Wk; jw;Nghija mjpNtf neLQ;rhiy topahf mike;Js;sJ. NkYk; fLnty 

kw;Wk; fltj;ij mjpNtf neLQ;rhiyfs; 02k; gpafk gpuNjr rigg; gFjpf;Fs; mike;Js;sd. ,J 

nfhl;lhitapypUe;J njw;F mjpNtf tiyaikg;Gld; ,izfpwJ. ,J ehl;bd; njd; gFjpia xU 

kzp Neuj;jpw;Fs; ,izf;fpwJ. fl;Lehaf;f mjpNtf neLQrhiyAld; ,izf;Fk; futyg;gpba 

Nehf;fpa (OCH) ,d; %d;whk; fl;lk; 15 - 30 epkplq;fSf;Fs; fl;Lefaf;f ru;tNjr tpkhd epiya 

khw;WtPjpia toq;FfpwJ. fltj;ij khw;WtPjp vd;gJ kj;jpa mjpNtf neLQ;rhiyapd; 

EiothapyhFk;. ,J fz;bia 1 - 2 kzp Neuj;jpw;Fs; ,izf;fpwJ. gpafk rpwe;j Nghf;Ftuj;J 

,izg;Gfisf; nfhz;Ls;sJ. ,J njhopy;Jiw tsu;r;rpapd; fzprkhd Gs;spahf khWk;.  

,yq;ifapd; nfhOk;G mUNf mike;Js;s xNu xU vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyakhd rg;Gf];fe;j 

vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyak; Mz;bw;F Rkhu; 2.12 kpy;ypad; nkl;upf; njhd; (my;yJ xU ehisf;F 

52,500 gPg;gha;fs;) Rj;jpfupf;Fk; jpwd; nfhz;lJ. ,J Njrpa vz;nza; rf;jp kw;Wk; thAtpd; 

nghUj;jkhd ,lj;ij Rl;bf;fhl;LfpwJ. ,wf;Fkjp ruf;Ffspy; 3.3% kw;Wk; Vw;Wkjp ruf;F trjpfs; 

2.8% fpilg;gJ gpafk xUq;fpizg;gpd; fhuzkhd jw;Nghija nghUj;jkhd trjpfis Fwpf;fpwJ.   

360000 fz kP. tbtikf;fg;gl;l fsdp ejp tyJ fiu gl;btpy ePu; Rj;jpfupg;G epiyak; fsdp Mw;wpd; 

tyJ fiuapy; mike;Js;sJ. ,J Nky; khfhzj;jpd; tl gFjpapd; ePu;j; Njitia G+u;j;jp nra;jJ. 

,J gpafk, fsdpa, fpupgj;nfhl, fltj;ij, uhfik, tj;jiy, fe;jd, [h-vy, rPJt kw;Wk; fNzKy;iy 

gFjpfspd; 1 kpy;ypad; Efu;Nthiu cs;slf;fpaJ kw;Wk; jw;Nghija cw;gj;jp (fz kPw;wu;/ehs;) 175,000 

MFk;.  

kpd;tpepNahfj;jpd; gb rGf];fe;jtpy; 220 fpNyh thw;W kpd;tpepNahf Jiz epiyaKk;, 132 fpNyh 

thy;w;W kpd;tpepNahf Jiz epiyaKk; nfhz;l gpafktpy; fpNyh thy;w;W gupkhw;Wk; tiyaikg;Gld; 

ypz;Nly; ifj;njhopy; Ngl;il - yf;jdhtp tiuaWf;fg;gl;l epWtdk; (21 nkfh thy;w;W) kw;Wk; Mrpa 

rf;jp jdpahu; tiuaWf;fg;gl;l epWtdk; (51 nkfh thy;w;W) Mfpa 02 kpd; cw;gj;jp Miyfis gpafk 

gpuNjr rig nfhz;Ls;sJ. kl;Lkd;wp gpafk Ve;Wkjp nrayhf;f tyak; gy;Nehf;F fhkh fjpy;tPr;R 

(MGIF) trjpiaf; nfhz;bUe;jJ. ,J kUe;J, ,urhaz kw;Wk; czT cw;gj;jp MiyfSf;F Jiz 

GupfpwJ. njhopy;Jiw rhu;e;j cl;fl;likg;G mgptpUj;jp gpafkit njhopy;Jiw nghUshjhu 

Njitfisf; nfhz;l efuhf khw;w KbAk; vd;gij ,J ep&gpf;fpwJ.  
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njhopyhsu; fhuzpapd; fPo; gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tyak; mwpKfg;gLj;jg;gl;l gpd; kpf cau;e;j 

njhopy;Jiw njhopyhsu; xUq;fpizg;G fhuzkhf gpafk Fwpg;gplj;jf;f tsu;r;rpiag; gjpT nra;jJ. 

1981-2001 fhyg;gFjpapypUe;J 2.08% kf;fs; njhif tsu;r;rp tpfpjk; gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f 

tyaj;jpd; Ntiytha;g;G <u;g;ghy; gjpT nra;ag;gl;lJ. ,t; cz;ik gpuNjr nrayf thupahf 

njhopy;Jiw epWtdq;fs; kw;Wk; ciog;G xg;gPl;L mbg;gilapy; ,izg;G 16 ,y; epUgpf;fg;gl;Ls;sJ. 

,izg;G 17 ,y; cs;s nghUshjhuj; Jiw thupahf Ntiytha;g;Gf;fspd; gb 23% Ntiytha;g;Gj;Jiw 

Neubahf gpafktpd; cw;gj;jpj; njhopy;fSf;Fk;, 12% Neubahf jq;Fkplk; kw;Wk; czT cw;gj;jpg; 

gzpfSf;Fk; gq;fspg;Gr; nra;fpwJ. gpd;tUk; glk; 5.1 ,d; gb gpafk gpuNjr rig gFjp nkhj;j kf;fs; 

njhifapy; ,Ue;J 66% ciof;Fk; tajpdiuf; nfhz;Ls;sJld; xU ehisf;F 150,000 gazpf;Fk; 

kf;fs; njhifiag; gjpT nra;J Ntiytha;g;ig cUthf;Fk; ikakhf milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ.  

 படம் 5.1 : பியகம பிரகதச சபபக்குட்பட்ட வயதுக் கட்டபமப்பு – 2017 

 

 
 

 

 

ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட புள்ளவிபரக் பககயடு, 2017 
 
cw;gj;jpapd; ,Wjpf; fhuzpahd Kaw;rpahz;ik jw;Nghija epWtdq;fSld; tpthjpj;J 

njhopy;Jiwapd; tsu;r;rp kw;Wk; Kjyhtjhf ,g;gFjp guk;giu njhopy;Jiw jsj;Jld; $ba cs;ehl;L 

njhopy;fshf milahsk; fhzg;glyhk;. mj;Jld; ,g;gFjpapd; gy;Njrpa njhopyJiw epWtdq;fspd; 

tiyaikg;Gf; fhuzkhf tYthd kw;Wk; kjpg;Gkpf;f ru;tNjr ,izg;Gf;fisf; nfhz;Ls;sJ. 

vLj;Jf;fhl;lhf: mq;fu;-nghd;Nluh epWtdk;, yad; kJghd epWtdk; (rpNyhd;) kw;Wk; Nfhfh Nfhyh 

tiuaWf;fg;gl;l epWtdk; vd;gd MFk;.  

njhopy;Jiw epWtdq;fspd; ,lk; rhu;e;j tpepNahf Kiwf;F Vw;g ,g;gFjpapy; 03 njhopyJiw 

nfhj;jzpfisf; fhz KbAk;. mJ ,izg;G 08 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f 

tyak;, rGf];fe;j ypz;nly; njhopy;Jiw Ngl;il kw;Wk; BNkh gad;ghl;L thfd gl;liw kw;Wk; 

Rw;wpAs;s njhopy;fs; Mfpad milahsk; fhzg;gl;l Kf;fpa nfhj;jzpfs; MFk;.  
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1995 Mk; Mz;by; 125 Vf;fu; gug;gstpy; rGf];fe;jtpy; ypz;nly; njhopw; Ngl;il epWtg;gl;lJ. ,J 

KjyhtJ ,yq;if jdpahUf;Fr; nrhe;jkhd njhopy;Jiw G+q;fhthFk;. ,J ,yq;ifapd; njhopy;Jiw 

tsu;r;rpapy; Fwpg;gplj;jf;f khw;wkhFk;. njhopy;Jiw Nghf;fhdJ Fj;jiff;F tplf;$ba epyk; kw;Wk; 

njhopy;fSf;fhd fl;blq;fSld; $l;L epWtdq;fshf khw;wg;gl;lJ kl;Lkd;wp 100 Vf;fu; Fj;jiff;F 

tplf;$ba epyq;fspy; Rkhu; 90 Vf;fu; Vw;fdNt ed;F mwpag;gl;l njhopy;fshy; Mf;fpukpf;fg;gl;Ls;sJ. 

mtw;wpy; 05 ifj;njhopy;Jiwfs; 500 epWtsq;fSld; $l;L Kaw;rpfspy; <LgLfpd;wd. ypz;nly; 

,yq;if KjyPl;Lr; rigapy; xU jdpahu; epWtdk; MFk;. mjd; gq;Ffspy; 49% DFCC tq;fpAk;, 2% 

yq;fh ntd;ru;]; tiuaWf;fg;gl;l epWtdKk;, kPjKs;s ,yq;if jpiuNrupiaAk; itj;jpUf;fpd;wd.  

jhuhskakhf;fypd; ,t; ,uz;lhtJ miy 1995 Mk; Mz;by; nghz;Nluh yq;fh tiuaWf;fg;gl;l 

epWtdk;, 1996 ,y; yad; kJghd rpNyhd; jdpahu; tiuaWf;fg;gl;l epWtdk; kw;Wk; BNkh rpak;gyhNg 

tzpf thfd gl;liwfs; Mfpatw;iw <u;f;f toptFj;jJ. ,t; tsu;r;rpg; Nghf;Ffs;  NkYk; 

cWjpg;gLj;jg;gl;l kw;Wk; vjpu;ghu;f;fg;gl;l G+u;thq;f jpl;lkply; mDkjpfs; xU tUlj;jpw;Fs; 

mwptpf;fg;gl;Ls;sd. jw;NghJ jdpahu; gz;lfrhiyis epu;khdpf;Fk; Nghf;F cs;sJld; jfTf;Fg; 

nghUj;jkhd trjpfSf;fhf kNfd kw;Wk; khgpk tPjpfs; topahf fld; toq;Ftijf; fhzyhk;.  

Mz;LNjhWk; njhopy;Jiw tiffspd; Gs;sptpgu xg;gPl;L uPjpahf ghu;f;Fk; NghJ gpafk gpuNjr 

rigf;Fs; mbg;gil cNyhfj; njhopy;fs;, gpw cw;gj;jp kw;Wk; Mguzk;, Mil kw;Wk; Njhy; Mfpa 

Jiw rhu; njhopy;fspd; tpiuthd mjpfupg;igf; fhl;LfpwJ. Mguz kw;Wk; Milj; Jiw ehl;bd; Neub 

KjyPLfSf;F kpf cau;e;j gq;fspg;ghFk;. NkYk; gpafktpy; tpiuthf mjpfupf;Fk; Jiw Mguz kw;Wk; 

Milj; JiwahFk;. me;f tifapy; njhopyJiw tiffspd; mjpfupg;Gg; Nghf;F Neu;kiwahd Kiwapy; 

Njrpa gq;fspg;Gld; xj;Jg;NghfpwJ.  

              படம் 5.2 : பகத்பதாழில் வளர்ச்சி மற்றும் வபககளின் ஒப்பீடு 2016 -2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட புள்ளிவிபரக் பககயடு, 2017 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

tuyhw;Wr; rhd;Wfspd; gb gpafk njhopy;Jiw mgptpUj;jp elubf;iffSf;Fg; Gjpjy;y. ,q;F guk;giu 

njhopy;Jiw fpuhkq;fs; ,Ue;jd. tuyhw;Wj; njhopy;Jiw efukhf fspkz; njhopy; ngUk;ghYk; fsdp 

ejpf;F kpf neUf;fkhd gFjpfshd khgpk, gl;btpy, nghy;Nyfy kw;Wk; aguYt Nghd;w ,lq;fspy; 

gutpaJ. jq;fk; kw;Wk; nts;sp gzpfs; gpad;tpy, ktukz;ba, kPf`tj;ij, rpak;gyhNg kw;Wk; 

n`ae;JLt gFjpfspy; gutpaJ. gpj;jis fsQ;rpaj;jpw;F kNfhyTk;, fe;Jnghl, aguYt kw;Wk; 

n`a;ae;JLt Mfpa ,lq;fs; fpuidl; cw;gj;jpfSf;F gpugykhditahFk;.  

jw;NghJ ,g;gFjp Gjpa njhopEl;gj;Jld; fye;j cs;ehl;Lj; njhopy;fSld; tsu;r;rpaile;Js;sd. 

vLj;Jf;fhl;lhf: gKDtpy gFjp gl;lhRj; njhopYf;Fk; ,ug;gu; fyit RUs; njhopYf;F tpad;tpy 

gFjpAk; kNfhy, fk;ky;tj;ij kw;Wk; n`a;ae;JLt gFjpfs; mYkpdpa NtiyfSf;Fk; rpak;gyhNg 

tlf;F mr;rpLk; njhopYf;Fk; gpughykhdJ. kPf`tj;ij kw;Wk; njy;nfhl gFjpfs; cl;Jiw 

NtiyfSf;Fk; thfdq;fSf;fhd F~dpq; gzpfSf;Fk; ed;F gpugy;akhdJ.  

2. njhopy;Jiw nghUe;jf;$ba kjpg;gPL nkhj;j epyg;gug;gpy; ,Ue;J 84%  njhopy;Jiw KjyPl;L 

mgptpUj;jpf;fhd cau; kw;Wk; kpjkhf nghUe;jf;$ba msitf; Fwpf;fpwJ.  

vjpu;fhy KjyPLfSf;F kpfTk; nghUj;jkhd #oy;fis milahsk; fhz ngsjPf, Rw;Wr;#oy; kw;Wk; 

r%fj; juTj; njhFg;Gf;fspypUe;J juitg; gad;gLj;jp njhopy;Jiwf;Fg; nghUj;jkhd gFjpfspd; 

gFg;gha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. gFg;gha;T KbTfs; rKu;j;jp khtj;ij, BNkh re;jp, n`a;ae;JLt, 

ty;fk kw;Wk; ky;thid Mfpait kpfTk; nghUj;jkhd gFjpfshFk;. ,J ,izg;G 18 ,y; 

Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

3. Jiz efuq;fs; kw;Wk; Kidfspd; mbg;gilapyhd ,lk;rhu; mikg;G  

gpafk xU Kid mbg;gilapyhd ,lk;rhu; mikg;igf; nfhz;Ls;sJ. ,J mg; gFjpapd; ntt;NtW 

njhopy;Jiw nfhj;jzpfis ,izf;fpwJ. glk; 5.3 ,d; gb nfgp tiyaikg;Gg; gFg;gha;T 

nkd;nghUisg; gad;dLj;jp ,j; Jiz nfhj;jzpf; fyit njhFjp tiff; fUtp %yk; milahsk; 

fhzg;gLfpwJ. ,t; ntspaPl;bd; %yk; gpafk gpuNjr rig gFjp ,izg;Gf;fspd; mbg;gilapy; 06 

nfhj;jzpfshf gpupf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; ,J rpwg;G epyg; gad;ghl;by; gpupf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijAk; 

03 njhopy;Jiw nfhj;jzpfs; kw;Wk; 03 efu;g;Gw Nritf; nfhj;jzpfis cs;slf;fpaJ vd;gijAk; 

cWjpg;gLj;jpAs;sJ. Jiz efuq;fs; kw;Wk; Kidfspd; gbepiy tupiriaf; nfhz;l mj; jpl;lkply; 

gFjpapd; gb mg; gFjpapd; kpfTk; ,izf;fg;gl;l Kidfis ,izg;G 19 %yk; ep&gpf;f KbAk;. 

படம் 5.3 : துபண பகாத்தணிக் குடியிருப்புக்களின் வபலயபமப்பு மதிப்பீடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modularity Class: 
Decomposition of Sub clusters 

ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு ,2021 
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4. tpiuthd tzpf tsu;r;rpapy; 69% gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.  

njhopyJiw kw;Wk; epWtd tsu;r;rp xNu Neuj;jpy; tzpf ,lq;fis mjpfupf;f nry;thf;Fr; 

nrYj;JfpwJ. kw;Wk; njhopy;Jiw njhj;jzp FbapUg;G Eiothapiyr; Rw;wp tzpf Kidfis 

cUthf;f toptFf;fpwJ. ,izg;G 20 ,d; gb rpak;gyhg;Ng re;jpapd; 2004 Kjy; 2017 tiuahd 

nraw;iff;Nfhs; glq;fs; mf; fhl;rpia ep&gpf;fpd;wd.   

,izg;G 21 ,y; tsu;r;rp mOj;jf; FwpaPLk; ,e; epyikia ep&gpj;jJ. NkYk; fltj;ij, kNfhy, 

ky;thid, NfhdN`d kw;Wk; ktukz;ba gFjpfs; tsu;r;rpapd; cau; mOj;jkhf milahsk; 

fhzg;gl;lJ. fk;g`h khtl;l ifNal;by; tzpf ml gjpNtl;Lg; gjpTfspd; gb 2017, 2016Mk; Mz;Lfs; 

njhlu;ghd tzpf ,lq;fis tpiuthfg; gjpT nra;jJ.   

படம் 5.4 : பதிவு பசய்யப்பட்ட வணிக இடங்களின் ஒப்பீடு 2016-2017 

 

   ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட புள்ளிவிபரக் பககயடு-2016/2017 
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gytPdq;fs; - ,yf;F 01  

 

1. gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tyak; epyg;gug;gpy; 98% nfhz;L nry;Yk; (carrying capacity)  

jpwid ,yf;if mile;jJ.  

180 Vf;fu; epyg;gug;gpy; gue;jpUf;Fk; gpafk Vw;Wkjp mgptpUj;jp tyaj;jpy; 57 njhope;rhiyfs; jw;NghJ 

nraw;gl;L tUfpd;wJ. gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tyaj;jpy; Gjpa njhopw;rhiyfSf;F ,lq;fs; ,y;iy 

vd;Wk; mJ mjpfgl;rkhf guhkupf;Fk; jpwid vl;bAs;sJ vdTk; gq;Fjhuu; $l;lj;jpd; njhopy;Jiw 

kw;Wk; tu;j;jff; FO Fwpg;gpl;Ls;sJ. ,yq;if KjyPl;Lr; rig - gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tyaj;jpd; 

fPo; nraw;gLk; 25 cw;gj;jpj; njhopy;fs; tyaj;jpw;F ntspNa epWtg;gl;Ls;sd. Mdhy; gpuNjr nrayf 

vy;iyf;Fs; cs;sd.  

glk; 5.5 ,yq;if KjyPl;Lr; rig mbg;gilapyhd njhopy;Jiw epWtdq;fspd; gpuNjr nrayf 

thupahd xg;gPL  

 

ஆதொரம் : மனித உரிபமகள் பிரிவு - பியகம ஏற்றுமதி பசயலாக்க வலயம், இலங்பக முதலீட்டுச் சபப, 2018 

 

2. ,g; gFjpapy; 70% tPjpfs; FWfpa cs;@u; tPjpfs; MFk;.  

nfhOk;gpd; gpujhd capu;ehbia ,izf;Fk; cs; tPjpfspd; mfyk; - fz;b tPjp, Gjpa fz;b tPjp 

kw;Wk; rKu;j;jp khtj;ij 9 kPw;wUf;Fk; FiwthfTk; tPjp tisTfs; tPjpg; Nghf;Ftuj;ij 

Cf;fg;gLj;JfpwJ. ,izg;G 22 ,d; gb gpafktpd; cs; tPjp tiyaikg;Gf;fspd; Fiwe;j tPjp 

mfyq;fs; Gjpa njhopy;Jiw KjyPLfSf;F vjpu;kiwahd jhf;fj;ij Vw;gLj;JtJld; xg;Gjiy 

epuhfupf;fpd;wJ. ,r; #oy; tpz;ntsp njhlupay; ,lk;rhu;e;j xUq;fpizg;G gFg;gha;T %yk; Ma;T 

nra;ag;gl;Ls;sJld; mit ,izg;G 23 ,y; Rl;bf;fhl;lg;gLfpwJ.  
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3. fsdp ejp gUtfhy nts;sg;ngUf;F 07 Kf;fpa Nghf;Ftuj;J Kidfisj; jLj;jJ.  

nts;sk; Vw;gl;lJk;, mjd; fhy mtfhrk; ,g;gFjpapd; Nghf;Ftuj;J Kiwf;Fk;, Gjpa fz;b tPjp, 

nfhOk;G-gpafk tPjp kw;Wk; ky;thid njfld tPjp Mfpatw;wpd; Kf;fpa re;jpg;Gf;fSf;Fk; ,ila+W 

tpistpf;f fhuzkhfpwJ.  

,izg;G 13 ,y; fhl;lg;gLk; xt;nthU nts;s epfo;Tfshy; te;jhutj;ij, ehf`Ky;iy, rpagyhg;Ng, 

ky;thid, gl;btpy kw;Wk; khgpk re;jpfs; ghjpf;fg;gl;ld. ,t; nts;sg;ngUf;fpdhy; Ng&e;Jg; gazpfs; 

ngupJk; ghjpf;fg;gl;ldu;. mg; Ng&e;J topfshtd: ghde;Jiw - fz;b (17), fuhGf]; re;jp - Nfhl;il 

Ng&e;Jg; ghij (356), njfld - Nfhl;il (226), G+nfhl - nfhOk;G (224), ky;thid - nfhOk;G (225), 

fk;g`h - fLnty (228), fpupgj;nfhil - Gwf;Nfhl;il (230) vd;gdthFk;.  

படம் 5.6 : பவள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள  பகானாபவல – 2018   படம் 5.7 : பவள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள பட்டிவில - 2018     

ஆதொரம் : படப்பிடிப்பு உதாரி பகட்டியாராச்சி - 2018.05.26              ஆதொரம் : படப்பிடிப்பு உதாரி பகட்டியாராச்சி - 2018.05.26 

 

4. njhopy;Jiw rhu;e;j tzpf kw;Wk; epjpg;GFjp ,y;yhik 

gpafk jpl;lkply; vy;iyapd; njd; gFjp xU njhopy;Jiw Ntiytha;g;G ikakhf 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;jpdhYk; epjp kw;Wk; tq;fp Nehf;fq;fSf;nfd jdpahd gFjp my;yJ ikak; ,y;iy. 

tq;fp kw;Wk; epjp trjpfs; njhlu;ghd kf;fspd; NjitfisAk; tpUg;gq;fisAk; G+u;j;jp nra;a kf;fs; 

Jiz efu;g;Gw ikaq;fSf;Fg; gazpf;f Ntz;Lk;. NkYk; ,j; Jiz efuq;fs; tzpf tq;fpfspd; 

tifia xUq;fpizf;ftpy;iy.  

5. Nritj; njhlu; guhkupg;Gf;F ,lq;fs; xJf;fg;gltpy;iy.  

gq;Fjhuu;fspd; $l;lj;jpy; cl;fl;likg;G njhlu;ghd xU ngUk; gpur;rpid vd;dntdpy;  tPjpapd; ,U 

GwKk; cs;s Nritf;fhd ,ltrjp NghjhikahFk;. ,jd; tpistha; gy re;ju;g;gq;fspy; tPjpfs; 

cilf;fg;gl;L gy;NtW epWtdq;fshy; tPjp tiyaikg;G ghjpf;fg;gl;lJ vd;gJ rpwg;gk;rkhFk;.  
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6. FbapUg;G kw;Wk; gazpf;Fk; kf;fs; njhif njhlu;gpy; NghJkhd Rfhjhu trjpfs; ,y;iy.  

gpafk gpuNjr rig tif rp gpuNjr itj;jparhiyiaf; nfhz;lJ. Mdhy; njhopy;Jiw epWtdq;fs; 

kw;Wk; njhopyhsu; gq;fspg;gpd; mbg;gilapy; ,uz;lhtJ ngupa Vw;Wkjp nrayhf;f tyak; ,Ug;gjd; 

fhuzkhf njhopyhsu; xUq;fpizg;gpd; xU gFjpahf Nkk;gl;l Rfhjhu trjpfspd; Njitia vLj;Jf; 

fhl;lfpwJ. ru;tNjr juj;jpd; gb 1000 NgUf;F 04 itj;jparhiy gLf;iffs; Njit vd;gJld; ,jw;F 

gpafk gpuNjr rog gFjp Muk;g kf;fs; njhifAld; fzf;fpl KbahJ vd;gij ep&gpf;fpwJ kw;Wk; 

gpd;tUk; juT ml;ltiz Rw;wpAs;s kUj;JtkidfSld; xg;gpLtij tptupf;fpwJ.  

அட்டவலண 5.2 : பவத்தியசாபலகளின் வபககள் மற்றும் படுக்பககளின் ஒப்பீடு 

itj;jparhiy/tiffs;  gLf;iffspd; 

vz;zpf;if 

gpuNjr nrayf 

uPjpahd 

rdj;njhif 

gpafk tif rp - gpuNjr 
itj;jparhiy 

33 192,000 

fpupgj;nfhl tif tp - Mjhu 
itj;jparhiy  

100 112,797 

njhk;Ng tif V - gpuNjr 
itj;jparhiy 

104 158,493 

cLg;gpy tif rp - gpuNjr 
itj;jparhiy 

24 213,837 

ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட புள்ளிவிபரக் பககயடு,  2017 

7. tPl;L tiffspypUe;J 7% Kiwaw;w kw;Wk; Kiwrhuh njhlu; tPLfisf; Fwpf;fpwJ.  

பியகம வலய ஊழியர்களுக்கு தங்குமிட வசதிகபள வழங்குவது உள்;ர் சமூகத்தின் முக்கிய வருமான ஆதாரங்களில் 

ஒன்றாகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாபக கணக்பகடுப்பின் படி பதிவு பசய்யப்பட்ட வீட்டுத் தரவுகளில் மல்வாபனஇ 

வல்கமஇ யசரலுவஇ சியம்பலாகபஇ யதிகஹன பகுதியில் உள்ள பபரும்பாலான தங்குமிடங்கள் முபறயற்ற மற்றும் 

முபறசாரா பதாடர் வீடுகளாக அபமந்துள்ளன. பியகம வடக்கு மற்றும் வல்கம கிழக்கு கிராம கசவகர் பிரிவுகள் முபறகய 718 

மற்றும் 731 வீடுகபள விநிகயாகித்தன. பதாடர் வீடுகளின் அடர்த்தி இபணப்பு 24 இல் காட்டப்படுகிறது.  

படம் 5.8 : பியகம ஏற்றுமதி பசயலாக்கத்பதச் சுற்றியுள்ள பதாடர் வீடுகள 

 

 

 

 

 

ஆதொரம் : Sundaytimes பத்திரிபக,  2009 
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8. njy;nfhl efupy; efu;g;Gw Nrit kw;Wk; gad;ghLfSf;F gad;gLj;jf; $ba xU 
jpz;kf;fopT tifg;gLj;jy; ikaj;ij gpujhd ,lj;jpy; guhkupj;jy;. 

பியகம பிரகதச சபபப் பகுதியின் திண்மக் கழிவு வபகப்படுத்தல் பகுதி தற்கபாதுள்ள பதல்பகாட கபரூந்து 

நிபலயத்திற்கு அருகில் அதிக வணிக அபமப்பில் அபமந்துள்ளது. இந்த கபரூந்து முபனயம் கநரடியாக 

பதல்பகாட சந்தியுடன் இபணக்கப்படவில்பல என்றும் இந்த கபரூந்து முபனயத்திற்கு அருகிலுள்ள 

திண்மக்கழிவு வபகப்படுத்தல் பகுதி நகர்ப்புற நிலங்களின் உகந்த பயன்பாட்படக் குபறக்கவும் மிக உயர்ந்த 

மற்றும் சிறந்த பயன்பாட்டிற்கு தாக்கத்பத ஏற்படுத்தவும் காரணமாகிறது. தற்கபாது கபரூந்து நிறுத்துமிடத்திற்கு 

மட்டுகம பயன்படுத்தப்படும் இப் கபரூந்து முபனயம் மற்றும் கட்டிடத்தின் வணிக இடங்கள் பசயல்படவில்பல. 

படம் 5.9 : திண்மக்கழிவு வபகப்படுத்தல் பகுதி – பதல்பகாட 

 

    ஆதொரம் : படப்பிடிப்பு உதாரி பகட்டியாராச்சி - 2018.01.08                          
  
படம் 5.10 :  பவற்றிடமாக உள்ள வணிக இடங்கள் மற்றும் பதல்பகாட கபரூந்து முபனயம் 
 

    

   

ஆதொரம் : படப்பிடிப்பு உதாரி பகட்டியாராச்சி - 2018.01.08                         
 

  

 



 

42 
 

 
பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

tha;g;Gf;fs; - ,yf;F 01  

1. Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa epiy jpl;lkply; topfhl;ly;. 

Njrpa ngsjPfj; jpl;lk; 2030 ,d; gb gpafk gpuNjr rigg; gFjp fpof;F - Nkw;F nghUshjhu 

jho;thuj;jpy; mike;Js;sJ. ,J 20 - 25% kf;fs; njhifia mjpfupf;f Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. Njrpa 

kl;lj;jpypUe;J jpl;lkply; top Vw;fdNt nghUshjhu tsu;r;rpia top elj;jpaJ kw;Wk; typAWj;jpaJ. 

vdNt fpof;F - Nkw;F nghUshjhu jho;thuj;jpd; xU gFjpahf njhopy;Jiw topahf Njrpa 

nghUshjhuj;jpw;Fg; gq;fspf;f KbAk;. ,r; #oypd; Kf;fpa fhuzpahf gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tyak; 

Njrpa nghUshjhuj;jpy; Fwpg;gplj;jf;f gq;fspg;ghsuhf cs;sJ. Vw;Wkjp kjpg;G &. 134 gpy;ypad; ($ 

849 kpy;ypad;) kw;Wk; ,wf;Fkjp 2017 Mk; Mz;by; &. 58 gpy;ypad; ($ 368 kpy;ypad;) kjpg;Gs;s 

%yg;nghUl;fs; fhzg;gLfpd;wJ.  

Nkw;Fg; gpuhe;jpa fl;likg;Gj; jpl;lk; - 2030 gpafk gFjpia njhopy;Jiwf;F rhj;jpakhd gFjp vd;Wk; 

gpuhe;jpa mstpyhd jpl;lkply; ghij njhopy;Jiw tsu;r;rpia typAWj;jpaJ. ,r; rkfhhy Njrpa 

kw;Wk; gpuhe;jpa jpl;lkply; KbTfspd; gb ,g;gFjpapd; vjpu;fhy njhopy;Jiw tsu;r;rpf;F Kf;fpa 

tha;g;ghf ,Uf;Fk;.  

படம் 5.11 : கதசிய பபௌதீக திட்டமிடலினால் முன்பமாழியப்பட்ட வர்த்தக பகாத்தணி குடியிருப்புகள் 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ஆதொரம் : கதசிய பபௌதீக திட்டமிடல் திபணக்களம், 2017 
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படம் 5.12 :  கமல் பிராந்திய கட்டபமப்புத் திட்ட வபரபு - 2030   

ஆதொரம் : மாகாண பிரிவு, நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப - 2017 

2. CMRSP kw;Wk; CESMA jpl;lq;fs; %yk; njhopy;Jiw tsu;r;rpia typAWj;jy;. 

1998 Mk; Mz;by; CMRSP gpafkit fk;g`h khtl;lj;jpy; “tsu;r;rp ikaj;jpy;” xd;whf milahsk; 

fz;lJ. njhopy;Jiw epyg;gad;ghl;il 40% Cf;Ftpf;fTk; FbapUg;G epyg; gad;ghl;il 15% tiu 

Fiwf;fTk; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. ,j; jpl;lk; 2010 ,w;Fs; 285,000 kf;fs; njhifia kjpg;gPl;il 

vjpu;ghu;f;fpwJ. ,J ,izg;G 06 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 2004 Mk; Mz;by; CESMA jpl;lk; gpafkit xU 

njhopyJiw mgptpUj;jpg; gFjpfshf milahsk; fz;L Nky; gpuhe;jpaj;jpy; cs; tisa efuj;jpy; 

Nru;f;fg;gl;Ls;sJ.   

3. CRIP - DBIP apd; tutpUf;Fk; nts;sj; jzpg;Gj; jpl;lq;fs;. 

ejp thapypUe;J `q;nty;y tiu nts;sj;ij jzpf;Fk; RtUf;F ePu;g;ghrdj;Jiwpd; fhyepiy kPs; 

Nkk;ghl;Lj;jpl;lk; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ,e;j Rtu; %yk; fsdp Mw;wpdhy; Vw;gLk; nts;sg;ghjpg;G 

Fiwf;fg;glLk;. NkYk; ,J ,g; gFjpapd; ngsjPf tsu;r;rpf;F tha;g;ghf mikfpwJ.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

4. njy;nfhil kw;Wk; ky;thid efu ikaq;fis cUthf;f 3K gFjp jpl;lk; Kd;nkhopag;gl;lJ. 

3K gFjpj;jpl;lj;jpypUe;J (nfhl;lht, fLnty kw;Wk; fltj;j) gpafk gpuNjr rigg; gFjp fLnty kw;Wk; 

fltj;j tyaq;fSf;F nrhe;jkhdJ. 3K jpl;lg;gFjp ,izg;G 25 apy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. njy;nfhl 

kw;Wk; ky;thidia rpWefu ikaq;fshf kWtbtikf;f Kd;nkhopag;gl;lJ.   

5. rpwpa mstpyhd gy;Fj;jifjhuu; tzpf khjpup njhopy;Jiw g+q;fhf;fis epWTtjw;fhd 

Nghf;F. 

njhopy;Jiw tsu;r;rpapd; rkfhy Nghf;F, rpwpastpyhd tzpf khjpup njhopy;Jiw g+q;fhf;fis 

epWTtjhFk;. ,J gy;NtW mikg;Gfspd; gy;NtW Njitfis g+u;j;jp nra;fpwJ. midj;J 

Fj;jifjhuu;fspd; NjitfisAk; Nkk;gl;l ghJfhg;igAk; g+u;j;jp nra;Ak; xU kj;jpa gy;Fj;jifjhuu; 

Nritafk; mikf;fg;gLtjdhy; cau;kl;l Nrit fpilg;gJ. mtu;fspd; gzpfs;, Kf;fpakhf cw;gj;jp 

nrad;Kiwfs; kw;Wk; tzpfj;njhlu;r;rpia cWjp nra;tjpy; Vw;gLk; ,ila+Wfspd; jhf;fj;ij 

Fiwf;fpwJ. NkYk; cau; njhopEl;g gad;ghL mtu;fspd; tzpf khjpupapd; Kf;fpakhd msTNfhyhf 

,Ug;gJld; fhgd; Rtl;il Fiwf;f KbAk;. $Ljyhf ,J g+q;fhtpd; Fj;jifjhuu; epWtdq;fshy; 

gad;gLj;jg;gLk; Nritafq;fspd; nray;jpwidAk; mij Nkk;gLj;jf;$ba vspikahd jsj;ijAk; mJ 

cUthf;FfpwJ.  

,t;tifahd tzpf khjpupapd; jw;Nghija cjhuzk; gpd;tUk; Gs;sptpguq;fspd;gb 5.13 glj;jpy; 

fltj;ijapYs;s uz;KJfy Ngl;il - gpype; ifj;njhopy;Jiw g+q;fhthFk;. VNuhnrd;];, Nfgps; 

nrhypa+rd;];, fhu;d]; nrhypa+]d;];, jukhd jsq;fs; (Quality Flows), Nftp ^y;, Rntl; yq;fh kw;Wk; 

nkly; nfhk;nghdd;l; ru;tp]; Nghd;w cw;gj;jp kw;Wk; cyfpd; gy;NtW gFjpfSf;F Vw;Wkjp nra;tjpy; 

Kjd;ikahf <Lgl;Ls;s 8 epWtdq;fs; 10 Vf;fu; tiuapyhd g+q;fhtpd; gug;ig tpupTgLj;jjy;.  

படம் 5.13 : ரண்முதுகல கபட்பட - பிலிந் பகத்பதாழில்துபற பூங்கா 

ஆதொரம் : Cablesoul    வபவத்தளம் 
 

6. ,yq;if KjyPl;Lr; rigahy; fl;likf;fg;gl;l, Kd;nkhopag;gl;l 
jpl;lq;fspypUe;J cw;gj;jpj;Jiw KjyPl;L tha;g;Gfs;. 

2017Mk; Mz;by; ,yq;if KjyPl;Lr; rig jpl;l Kd;nkhopTfspd; gb ,J cw;gj;jpj; Jiw jpl;lq;fshf 

milahsq; fhzg;gl;Ls;sJ : Rfhjhug; nghUl;fs; / xg;gidg; nghUl;fs; / kjpg;gPL $ba ,wg;gu; 

njhopy;, Mil ghfq;fs; / nea;j Jzp cw;gj;jp Miy nfhj;jzpfs;. ,t; milahsq;fs; gpafk gpuNjr 

rig gFjp epyq;fSf;fhd <u;g;G KjyPl;L tha;g;GfSf;F Kf;fpak; mspf;fpwJ.  
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7. mLj;J tutpUf;Fk; Nghf;Ftuj;J Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs;(gpafk - nfh];fk uapy; jpl;lk; / 

fltj;j ,yF uapy; jpl;lk;) 

Kd;nkhopag;gl;l gpafk - nfh];fk uapy; jpl;lk;, ,yF uapy; Nghf;Ftuj;J mgptpUj;jpfs; kw;Wk; 

fltj;j ,yF uapy; Nghf;Ftuj;J epiyak;, Nfutygpl;ba khw;Wtopa+lhf OCH %d;whk; fl;l tsu;r;rp, 

kj;jpa mjpNtf neLQ;rhiy mgptpUj;jp kw;Wk; fltj;j gupkhw;wk; Mfpait tutpUf;Fk; Nghf;Ftuj;J 

mgptpUj;jp jpl;l mDFKiwf;F fz;b xU Eiothapyhf khWfpd;wJ. ,yq;ifapy; vjpu;fhy mj;pNtf 

neLQ;rhiy tsu;r;rp ,izg;G 26 ,d; gb ntsp Rw;Wtl;l neLQ;fhiyapd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; 

vjpu;fhyj;jpy; njhopy;Jiw mgptpUj;jp njhlu;ghd njhlu;GfisAk; fhl;LfpwJ.  

8. rupahd mstpyhd jho;thuk;/ mwptpay; kw;Wk; njhopEl;g efu Nkk;ghl;bw;fhd ngUefu 

fl;lisfs;. 

Nky; gpuhe;jpa ngUefu fl;likg;Gj; jpl;lk; NgypanfhltpypUe;J fl;Lehaf;f tiu xU mikg;G kw;Wk; 

jpl;lkply; njhlu;ghd jho;thuj;ij Kd;nkhope;jJ. ,J njhopy;fSf;fhd mikg;G kw;Wk; jpl;lkply; 

njhlu;ghd trjpfSf;F $Ljy; ed;ikahf ,Uf;Fk;. NkYk; gpd;tUk; glk; 5.14 ,t; Kd;nkhopag;gl;l 

jho;thjhuq;fis Fwpf;fpwJ. mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;g efu mgptpUj;jp cw;gj;jp njhopy;Jiwapy; 

jpwikahd njhopyhsu;fSf;F kiwKf tha;g;Gk; gpd;tUk; vz;zpf;if 5.15 ngUefu cj;juTfis 

jpl;lkply; gFjp gpupTfSld; fhl;LfpwJ.  

படம் 5.14 : முன்பமாழியப்பட்ட அபமப்பு தாழ்வாதாரம் – WRMP  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ஆதொரம் : கபலியபகாட அபிவிருத்தித் திட்ட வபரபு, 2017 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

mr;RWj;jy;fs; - ,yf;F 01 

 

1. ruf;Fg; Nghf;Ftuj;ij Cf;fg;gLj;Jk; gpujhd JiwKf tPjp topfs; (fpupgj;nfhl efu ikaj;jpy; 

Vw;gLk; Nghf;Ftuj;J neupry;/ ngypanfhl 4tJ iky; fy;ypd; Gifapuj ghyk; 3.5kPw;wu; cauj;jpw;F 

thfdq;fis fl;Lg;gLj;JfpwJ.) 

rKu;j;jp khtj;ij kw;Wk; nfhOk;G - gpafk tPjpfs; ,g;gFjpapd; Kf;fpa JiwKf EioT tPjpj; 

jho;thuq;fs; MFk;. ruhrupj; J}uk; kw;Wk; Neuj;Jld; JiwKf ,izg;Gfs; njhopy;fis fz;Lgpbj;J 

KjyPL nra;tjpy; Kf;fpa mf;fiw nfhz;Ls;sd. Mdhy; ,q;F ,e;j ,uz;L Kf;fpa JiwKf 

topj;jho;thuq;fs; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; cauf;fl;Lg;ghL fhuzkhf ruf;F Nghf;Ftuj;ij 

Cf;fg;gLj;JfpwJ. fpupgj;nfhl topahf rKu;j;jp khtj;ij vd;gJ JiwKfj;jpw;fhd Fiwe;jgl;r J}u 

tPjpahFk; Mdhy; fpupgj;nfhl efuikak; Kf;fpa gpuhe;jpa Nghf;Ftuj;J jho;thuj;jpy; mike;Js;sJ. 

,J ngUk;ghYk; ngUthupahd Nghf;Ftuj;J neupriy Vw;gLj;JfpwJ. gpd;tUk; vz;zpf;if 5.16apd; 

gb fpupgj;nfhl gFjpapd; ruhrup gaz Ntfk; cr;r Neuq;fspy; Rkhu; 10 - 15 fpkP/kzp MFk;. 

படம் 5.15 : கபாக்குவரத்து பநரிசல் - கிரிபத்பகாட 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதொரம் : Google Maps, 2017   
 

gpafk - nfhOk;G tPjp (B214) vd;gJ fz;bj; jho;thuj;Jld; xg;gpLk; NghJ Nghf;Ftuj;J ,y;yhj 

tPjpj; jho;thukhFk;. Mdhy gpd;tUk; glk; 5.17apd; gb fsdpg; gs;sj;jhf;F Gifapujg; ghyk; fhuzkhf 

cau fl;Lg;ghl;Lj; jilia nfhz;l fz;bj; jho;thuj;Jld; (4tJ iky; fy;) ,izf;Fk; tPjpahFk;. 

nfhs;fyd; ruf;Fg; Nghf;Ftuj;J mt;tplj;jpypUe;J jilnra;ag;gLfpwJ. vdNt JiwKfj;ij mZf 

fz;b jho;thuj;ij ,izf;f tunfhl tPjp kw;Wk; ];Nlrd; tPjpf;F jpUk;g Ntz;Lk;.  
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படம் 5.16 :  உயர கட்டுப்பாட்டுப்பகுதி 4வது பமல்கல் 

 

 

ஆதொரம் : Google Earth Streetview, 2017  

2. fSj;Jiw khtl;lj;jpy; 780 Vf;fu; gug;gstpy; kpy;yht njhopy; Ngl;il Kd;nkhopag;gl;lJ. 

jw;NghJ fSj;Jiw khtl;lj;jpd; n`huztpy; 780 Vf;fu; gug;gpy; Kd;nkhopag;gl;l kpy;yt ifj;njhopy; 

Ngl;ilapd; cl;fl;likg;G trjpfspd; mgptpUj;jp efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

Nkw;ghu;itapYs;sJ. Kd;nkhopag;gl;l njhopy;Jiw KjyPLfSf;fhd ngupa epyg;gug;G kw;Wk; 

njhopy;Jiw nghUshjhu Njitfs; njhlu;ghd ,yf;F 1apd; fPo; ,e;j Gjpa njhopy; Jiw Ngl;il 

ngupastpyhd njhopy;Jiw KjyPLfis gpafk gpuNjr rig gFjpia <u;f;Fk; mr;RWj;jyhf 

milahsk; fhzg;gLfpwJ. 

படம் 5.17 : மில்லவ பதாழில்துபற கபட்படயில் பதாழில்துபற முதலீடுகளுக்கான நிலங்கள 

ஆதொரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப - முதலீட்டு சாத்திய உச்சி மாநாடு , 2017 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

 

 

gyq;fs; - ,yf;F 02 

 

1. epyg;gad;ghl;Lf; fyitapy; 6% Rw;Wr;#oy; mk;rq;fSf;Fr; nrhe;jkhd rJg;G epyq;fs;/ ePu; 
epiyfs;/ Gju; epyk; (365 n`f;lau;) 
 

2. cw;gj;jp tptrha <uepyq;fspy; 13% ,aw;if ,ilaf tyaq;fshfTk; ePu;j;jf;fitg;G 
gFjpfshfTk; nraw;gLfpd;wd. 

gpafk  gpuNjr rig vy;iyapd; njd;gFjp ngUk;ghyhd Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; nfhz;l <uepyq;fs; 

kw;Wk; fsdp ejpAld; neUf;fkhf ,ize;j fpis ejpfis nfhz;Ls;sJ. ,r;Rw;Wr;#oy; mk;rq;fspd; 

ePu;j; jf;fitj;jy; jpwd; nts;sePu; Kfhikj;Jtj;jpw;F JizGupfpwJ. uhf`tj;ij, ky;thid - 

rk;ghnty, gl;btpy kw;Wk; gFU Xahit jpl;lkply; gFjpapd; Jiz ejpfs; kw;Wk; fhy;tha;fs; vd 

milahsk; fhzyhk;. fe;Jnghl - ajpn`d, nfhl;Ld kw;Wk; n`ynjdpa Njf;fq;fs;; ,g;gFjpapd; ePu; 

tskhFk;. epyg; gad;ghl;L Kiwf;Nfw;g jw;NghJs;s Rw;Wr;#oy; kw;Wk; tptrha mk;rq;fis 

gpd;tUkhW gl;bayplyhk;. ,izg;G 04 ,ypUe;J jpl;lkply; gFjpapd; gr;ir kw;Wk; ePy Rw;Wr;#oy; 

mk;rq;fshFk;. 

அட்டவலண 5.3 : நிலப்பயன்பாட்டுக் கலபவயிலிருந்து பச்பச மற்றும் நீல பவளிகள 

 

ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 
13% epyg;gug;G 811.63 n`f;lau; ney; epyq;fSk;, 523.4 n`f;lau; ney; epyq;fSk; gpafktpd; tptrha 

Gs;sptpguq;fspd; gb njhlu;e;J gapuplg;gLtijf; Fwpf;fpwJ. ,t; cw;gj;jp ney; epyq;fs; ,g;gFjpapd; 

Rw;Wr;#oy; rkepiyia Mjupf;fpd;wd. NkYk; ,t; tptrha <uepyq;fs; FbapUg;Gg; gFjpfSf;F 

,aw;ifahd ,ilafq;fis cUthf;FtJld; njhopy;Jiw epy gad;ghLfSldhd Nkhjiyf; 

Fiwf;fpd;wd.  

 

gpujhd tif  Jiz tif  
gFjp 

(n`f;lau;) % 

Rw;Wr;#oy; mk;rq;fs; rJg;G epyk;  / ePu;epiyfs;  / 
Gju;fs;  365.75 6 

tptrha epyq;fs;  

tay; epyk;  811.63 13 
tu;j;jfg; gapu;  

(njd;id/,ug;gu;)) 265.38 4 

NtW jhtuq;fs;   295.35 5 

mgptpUj;jpaile;j 
epyq;fs; 

FbapUg;G  3470.29 58 

ifj;njhopy; 385.84 7 
tzpfk;  87.41 2 

nghJg; gad;ghL 113.71 2 
tPjp kw;Wk; Nghf;Ftuj;J  224.88 3 

nkhj;jk;  6020.24 100% 

vjpu;kiwahd #oy; kw;Wk; r%f #o;epiyfSld; mjpu;r;rp Cl;Lk; efuj;jpd; 
Njhw;wj;ij fl;Lg;gLj;jy;. 

,yf;F 02  
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படம் 5.18 : யடிகஹன கதக்கம் மற்றும் அபத சூழவுள்ள 

வயல்நிலங்களும்  

 

 

 

 

  
 ஆதொரம் : படப்பிடிப்பு உதாரி பகட்டியாராச்சி - 2017.12.30                        

 
3. vspjpy; fpilf;ff;$ba 11.7 n`f;lau; gug;gstpy; nghJ kw;Wk; jdpahu; jpwe;j ntspfs;. 

,aw;ifahd kw;Wk; nraw;if #oYld; ,izf;Fk; nghJ kw;Wk; jdpahu; jpwe;jntspfisf; nfhz;l 

gpafk gpuNjr rig Gs;sptpguq;fspd; gb 18 tpisahl;L ikjhdq;fs;, 6 fug;ge;jhl;l ikjhdq;fs; 

kw;Wk; rpagyhNg eilghijapd; 02 nghJ G+q;fhf;fs;, my; Kghuf; rpWtu; G+q;fh Mfpad ky;thidapy; 

cs;sd. jdpahUf;Fr; nrhe;jkhd 02 Xa;Tg; G+q;fhf;fs; cs;sd. mit Nthl;lu; Nty;l; kw;Wk; 

nuapd;Ngh guil]; MFk;. nghJ kw;Wk; jdpahu; jpwe;jntspfspd; ,Ug;gplq;fs; ,izg;G 27 ,y; 

fhl;lg;gLfpd;wJ.  

4.  rpwpa nts;sg;ghJfhg;gpd; 08 fl;likg;Gfspd; jd;ik. 

fsdp Mw;wpd; Kf;fpa ePu;epiyfspd; ,izf;fg;gl;l ePu;topfs; fhuzkhf ePu;g;ghrd jpizf;fsj;jhy; 

ngwg;gl;l rpwpa nts;sg; ghJfhg;G fl;likg;Gfs; kw;Wk; ,izg;G 28 ,y; fhl;lg;gl;Ls;s mf; 

fl;likg;Gf;fspd; ,lq;fs; cs;sd. gpd;tUk; ml;ltiz 5.4 ,d; gb rpwpa nts;s ghJfhg;G 

fl;likg;Gfs; fpilg;gJ mg;gFjpapd; nts;s ghjpg;igf; Fwpf;fpwJ. 

அட்டவலண 5.4:  பியகம பிரகதச சபப பகுதியின் சிறிய பவள்ளப் பாதுகாப்பு கட்டபமப்புகள  
 

 

             ஆதொரம் : JICA திட்டமிடல் குழு, 2009 
 

,lk;  fjT tif     ghJfhg;Gg; gFjp (n`f;lau;) 

aguYt kly; fjT  80.2 

fFyhty cau;j;Jk; fjT  75.3 

uhf`tj;ij kly; fjT 22.1 

gl;btpy kly; fjT /  cau;j;Jk; 
fjT 111.4 

nghy;Nyfy - 
ngytj;ij kly; fjT 8.5 

rPjhnty  kly; fjT - 
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gytPdq;fs; - ,yf;F 02 

 

1. jw;Nghija njhopy;Jiw epWtdq;fs; Kf;fpakhd <uepyq;fSf;F mUfpy; 

tpepNahfpf;fg;gLfpd;wd. 

gpafk gpuNjr rig gFjpapd; njd;gFjp Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; <uepyq;fs; kw;Wk; njhopy;Jiw 

nfhj;jzpfisf; nfhz;Ls;sJ. mq;F jho;thd epyq;fis epug;Gjy;, njhopy;Jiw jpz;kf; fopTfisf; 

nfhl;Ljy;, fopT ePu; ntspNaw;wk; Nghd;w Rw;Wr;#oy; njhlu;ghd gpur;rpizfs; Vw;gLfpd;wd. ,r; #oy; 

,izg;G 29 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. kw;Wk; jpl;lkply; gFjpf;Fs; Kf;fpakhd <uepyq;fis milahsk; 

fhz;gJ njhlu;ghd gFg;gha;tpd; tpisthf ,izg;G 30 fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

2. gpafk Jiz tbepyq;fspd; A,B kw;Wk; C tiffspypUe;J 73 njhopy;fs; gjpthfpAs;sd. ,jd; 

khRgLj;Jk; jpwd; KiwNa 14 , 58 kw;Wk; 1   

Rw;Wr;#oy; khR fl;Lg;ghl;Lg;gpupT kw;Wk; kj;jpa Rw;Wr;#oy; mjpfhurigapd; Muha;r;rp kw;Wk; 

mgptpUj;jp gpupT Mfpatw;wpd; gb Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G cupkq;fspd; nray;ghl;by; <Lgl;Ls;s fk;g`h 

khtl;lj;jpy; nkhj;j njhopy;fspy; 4520I milahsk; fz;Ls;sJ. mtw;wpy; 10% my;yJ 418 gpafk 

gpuNjr rigf;FupaJ. A, B kw;Wk; C tiffspd; khRgLj;Jk; rhj;jpaf;$Wfspd; fPo; KiwNa 113, 119 

kw;Wk; 176 vd gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

NkYk; fsdp ejp gpafk Jizg;gLifapd; ,aw;if ts tpguf;Fwpg;G KiwNa 14, 58 kw;Wk; 1 Mfpa 

khRgLj;Jk; Mw;wiyf; nfhz;l nkhj;j A, B kw;Wk; C tiffspy; 73 gjpTnra;Js;sJ. mtu;fspd; 

Ma;Tfspd; gb uhf`tj;jtpYs;s khjpupj;jsk; gpafk njhopy;Jiw tyaj;jpypUe;J mRj;jkhd 

njhopy;Jiw fopTePiu ngWfpwJ. fle;j %d;W Mz;Lfspy; ePupd; vLNfhs; kPbwd; COD (36% klq;F), 

BOD (7% klq;F), fiue;j xl;rprd; (27% klq;F) kw;Wk; ghu cNyhfq;fs; (7% klq;F). 

ntt;NtW nghWg;ghd epWtdq;fspd; gpd;tUk; Muha;r;rp KbTfs; fhuzkhf ,r;#o;epiyfs; kw;Wk; 

rk;gtq;fis Vw;Wf;nfhs;s Kbe;jJ. “,yq;ifapd; fsdp Mw;wpy; ePu;j;ju khWghl;bd; gFg;gha;T” vd;w 

ru;tNjr ,jo;, fsdp Mw;wpd; FWf;Nf 8 fp.kP ePsKs;s gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd 7 khjpup jsq;fis 

kl;LNk ftdj;jpy; vLj;jJ. juitg; gad;gLj;jp 6 vLNfhs;fs; %yk; gupNrhjpf;fg;gl;l ,e;j 7 khjpupfs; 

fzpj khjpupfs; %yk; ePupd; juf;FwpaPl;il mstpLfpd;wd. NkYk; fPNo ml;ltiz 5.5apy; 

fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

gpafktpYs;s ePu;r;Rj;jpfupg;G epiyaj;jpw;F mUfpy; kpf cau;e;j WQI (72.90) gjpthfpAs;sJ. mNj 

Neuj;jpy; mk;gj;jNytpYs;s ePu; gk;g; epiyakUNf kpff; Fiwe;j WQI (62.98) milag;gl;lJ. Ie;J 

khjpupfspd; ePupd; juk; ey;y jukhd epiyapy; ,Ue;jd kw;w ,U khjpupfs; eLj;ju ju epiyapy; 

,Ue;jd.  
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      அட்டவலண 5.5 : நீர்த் தரச் சுட்டி 

vLNfhs; 

khjpupj; js ,Ug;gplq;fs; 

1 
n`y 
Milj; 
njhopw; 
rhiyf;
F 
mUfpy;  

2 
mk;gj; 
jNy ePu;r; 
Rj;jpfupg;G 
epiaj;jpw;
F mUfpy; 

3 
gl;btp
y 
gFjp 

4 
fsdp 
ejp 
tyJ 
fiuf;F 
mUfpy; 
(gpafk) 

5 
fLnty 
neLQ;rhi
y 
khw;Wtop 
mUfpy; 

6 
yad; 
kJghd 
njhopw;rhi
y mUfpy; 

7 
ky;thid 
gFjp 

fiue;Js;s 
xl;rprd; 
Dissolved Oxygen 
(% sat) 

19.63 19.91 34.47 41.45 36.61 27.47 29.77 

pH ngWkhdk; 5.95 6.07 6.34 6.52 6.68 6.62 6.52 
fyq;fpa ePu; 
Turbidity (NTU) 8.13 4.54 9.27 9.41 6.16 11.84 9.31 

ntg;gepiy  
(0C - nry;rpa];) 28.32 28.28 28.44 28.36 26.14 27.96 26.66 

nghRNgw;W 
ngWkhdk; 
Total Phosphate 
(mg/L) 

0.09 0.36 0.08 0.17 0.46 0.34 0.09 

iejiuw;W 
ngWkhdk; 
Nitrate (mg/L) 

0.7 1.28 0.58 0.6 0.46 0.34 0.56 

ePu;j;jur; Rl;b 
(WQI) 

65.24 62.98 70.40 72.90 70.22 70.03 70.37 

       

ஆதொரம் : இலங்பகயின் களனி நதியின் நீர்த்தர மாறுபாட்டின் பகுப்பாய்வு - என்.எம்.டி.ஏ.   அகபசிங்க மற்றும் 
எம்.பி சமரககான் , 2017 
 

3. ,g;gFjpapd; njd;gFjpapy; tpepNahfpf;fg;gLk; nkhj;j ney;epyq;fspy; 47% 

iftplg;gl;l ney;epyq;fshFk;.  

gpafdk gpuNjr rig gFjpapd; njd; gFjpf;Fs; tpepNahfpf;fg;gLk; ngUk;ghyhd tay;epyq;fs; 

iftplg;gl;Ls;sd. gpafk tptrhaj; jpizf;fs Gs;sptpguq;fspd; gb nkhj;j ney; mstpy; 965.81 

n`f;nlaupypUe;J 455.91 n`f;lau; iftplg;gl;l tay;epyq;fs; kw;Wk; rjtPj mbg;gilapy; 47% MFk;. 

iftplg;gl;l 306.08 n`f;lau; tay; epyq;fspypUe;J (nkhj;j tay; epyq;fspy; 32%) rhj;jpakhd 

tsu;r;rpf;F Cf;Ftpf;Fk; epyq;fshf milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. mit NtW ve;j cw;gj;jp 

tptrhaf;fpw;Fk; gad;gLj;j KbahJ. Mifahy; cw;gj;jp nra;Ak; tptrha <uepyq;fs; Fiwe;J 

tUtJld; ,e; epiyik ,izg;G 31 ,y; fhl;lg;gLfpwJ.  
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4. 1100 FLk;gq;fs; fsdp ejpf;fiu xJf;fPL kw;Wk; fhy;tha; fiufis mj;JkPwy;fSld; 

Mf;fpukpj;jjhf gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

gpafk gpuNjr nrayfk; jahupj;j rk;gj; gjpfl Gs;sptpguq;fspd; gb 15 kPw;wu; ejp ,l xjpf;fPl;bw;Fs; 

1100 FLk;gq;fs; gjpT nra;ag;gl;Ls;sd. 6.5 kPw;wu; Jiz ejp ,lq;fSk; Mf;fpukpf;fg;gl;Ls;sd. NkYk; 

,r; rl;ltpNuhj fl;Lkhdq;fs; nts;sg;ghjpg;ig Nkhrkhf;Ffpd;wd. ,t ejp xJf;fPL kw;Wk; fhy;tha; 

fiufs; Mf;fpukpg;Gfs; ngUk;ghYk; khgpk, nfhy;Nyfy kw;Wk; ky;thid gFjpfspy; guTfpd;wd. 

 படம் 5.19 : சம்பாபவல கால்வாய் முன் பகுதிகளின் அத்துமீறல்கள்  

 
     ஆதொரம் : படப்பிடிப்பு உதாரி பகட்டியாராச்சி – 2018/ 06/21   
 

 படம் 5.20 : களனி நதி இட ஒதுக்கீடு - மல்வாபன                      
   

     ஆதொரம் :   படப்பிடிப்பு உதாரி பகட்டியாராச்சி – 2018/ 06/21                        
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5. Vwj;jho 20,000 Ngu; Mz;LNjhWk; nts;sj;jhy; ghjpf;fg;gLfpd;wdu;. fhyk; 4-7 ehl;fshf 

khWgLk;.  

gpafk gpuNjr nrayfj;jpYs;s mdu;j;j fs mYtyfuplkpUe;J 2016 Mk; Mz;by; nts;sj;jhy; 

ghjpf;fg;gl;l kf;fspd; Gs;sptpguq;fspd; gb ky;thid, aguYt, nghy;Nyfy kw;Wk; khgpk Mfpatw;wpy; 

mjpf jhf;fk; gjpT nra;g;gl;Ls;sJ. 2016 nts;s epfo;tpy; ePupy %o;Fk; fhyk; 4 - 7 ehl;fSf;F 

khWgLk; kw;Wk; ehSf;F ehs; ghjpf;fg;gLfpd;w gFjpfSk; khWgLk;. fsdp ejp gUtfhy nts;sk; 

20000 kf;fspd; tho;thjhuj;ijg; ghjpj;jJld; njhopy;Jiw njhlu;ghd eltbf;ifspy; ghjpg;igAk; 

Vw;gLj;jpaJ.  

   படம் 5.21 : 2016 பவள்ள நிபலபமயின் கபாது ஏற்பட்ட இட ரீதியான மாறுபாடு 

 

   ஆதொரம் : அனர்த்த முகாபமத்துவ நிபலயம், 2016 
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tha;g;Gfs; - ,yf;F 02 

1. Rw;Wr;#oy; njhopy;Jiw tyaq;fs; %yk; Njrpa mwpf;if topfhl;ly; 

nropg;G kw;Wk; rpwg;ghd ghu;itia Nehf;fp – mj;jpahak; (epiyahd Rw;wr;#oy; nfhs;if) ahdJ 

njhopy;Jiw gw;wpf; Fwpg;gpl;Ls;sJ. ,jd; %ykhf gRik nghUshjhuj;jpw;F toptFf;fpd;wJ. 

“cw;gj;jpahsu;fs; jw;NghJs;s %yg;nghUl;fisg; gad;gLj;jp nghUl;fis cw;gj;jp nra;J fopTfis 

mg;Gwg;gLj;Jk; Neupay; nghUshjhuk; kPs;Rw;wpaikg;G nghUshjhukhf khw;wg;gLk;. ,jpy; xU njhopypd; 

fopthdJ kw;nwhU njhopypd; %yg;nghUl;fshf gad;gLj;jyhk; (kPs; gad;ghL, kW Row;rp, kPs; 

Nehf;fk;) ,jd; %ykhf Rw;Wr;#oy; njhopy; kz;lyq;fs; gRik nghUshjhuj;jpw;F toptFf;Fk;” 

“topkz;lyk;” kw;Wk; “capu; gd;Kfj;jd;ik” gpuptpd; fPo; gpd;tUkhW Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

“fhgd; ntspNw;wk; kw;Wk; gpw tifahd fhw;W khRghl;ilf; Fiwf;fTk; fl;Lg;gLj;jTk; topfhl;Ljy;fs; 

toq;fg;gLk;. kuq;fis eLjy;, efu;Gw fhLfs;, gRikahd ghijfs;, gRik $iufs; kw;Wk; Ntshz; 

tdtpay; Mfpatw;iw epWtdq;fs; Cf;Ftpg;G eltbf;iffis Kd;ndLj;jy;” 

“efu;Gw kw;Wk; miu efu;Gwq;fspy; G+q;fhf;fs; epWTtjd; %yk; Njrpa tdg;gFjpia mjpfupf;f 

eltbf;iffs; vLf;fg;gLk;, mjpNtf neLQ;rhiyfspy; kuq;fs; eLtjy; kw;Wk; ku eLif 

nray;jpl;lq;fis njhopy; Jiw tshfj;jpy; epWTjy;; (gf;fk; 62-64)” 

glk; 5.22 njhopy;fs;-Njrpa mwpf;if topfhl;ly; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதொரம் : ,yq;if nghJ[d nguKd mwpf;if – Mq;fpyk;, 2019 
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2. Nkw;Fg; gpuhe;jpa fl;likg;G jpl;lk; - 2030, fsdp Mw;wpd; FWf;Nf 100kPw;wu; ,ilafj;jpd; 

Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G tyakhf milahsk; fz;lJ. 

Nky; gpuhe;jpa fl;likg;Gj; jpl;lk; - 2030 ,y; milahsk; fhzg;gl;l 100 kPw;wu; ,ilafj;jpy; 

Kd;nkhopag;gl;l Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G tyak; ,g;gFjpf;F Rw;Wr;#oy; czu;Tf;fhd tha;g;ghf 

mikAk;. ,j; jukhd tsu;r;rp fsdp Mw;wpy; Vw;gLk; ghjfkhd jhf;fq;fis Fiwf;f cjTtNjhL 

nts;s epiyikiaf; Fiwf;f xU ey;y tha;g;ghf mikAk;. fk;g`h kw;Wk; nfhOk;G khtl;lq;fspd; 

epu;thf vy;iyahf fUjg;gLk; fsdp ejp kw;Wk; ,j; jpl;lk; ePu; Kd; njhlu;ghd nghJ jpwe;jntspiaAk; 

tpN~l mgptpUj;jp jpl;lq;fSf;fhd KjyPLfisAk; cUthf;Ftjw;fhd rpwe;j tha;g;ghf mikAk;.  

3. CRIP –DBIP apd;tutpWf;Fk; nts;sj;jzpg;Gj; jpl;lq;fs;  

ePu;g;ghrdj; Jiwapd; cyf tq;fp epjpapd; fPo; fhyepiy kPs; mgptpUj;jpj; jpl;lk; fsdp ejp thapypUe;J 

`q;nty;y tiu nts;sj;ijf; Fiwf;Fk; Rtiu Kd;nkhope;jJ. ,r; Rtu; %yk; fsdp Mw;wpypUe;J 

tUk; nts;sg; ghjpg;G jzpf;fg;gLk;. NkYk; ,g;gFjpapd; ngsjPf tsu;r;rpf;F $Ljy; tha;g;ghf mikAk;. 

,j; jpl;lk; fsdp ejpapd; Jizejpfshf fUjg;gLtjhy; ky;thid kw;Wk; uhf`tj;ij fhy;tha;fSk; 

,jpy; mlq;Fk;.  

  படம் 5.23 :  பவள்ளத் தணிப்பு சுவரின் முன்பமாழியப்பட்ட குறுக்குபவட்டு முகம் 

 

ஆதொரம் : பவள்ளத்திலிருந்து களனி நதிப் படுபகயின் பாதுகாப்பு வீடிகயா காட்சி - CRIP , 2018 
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4. Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G njhlu;ghd tpjpKiwfs; 

epy kPl;G kw;Wk; Nkk;ghL (vz; 1662/17 - 2010 [_iy 14 - gFjp 1: gpupT 1) 

,yq;if epy kPl;G kw;Wk; mgptpUj;jp $l;Lj;jhgd 1968 Mk; Mz;bd; 15Mk; jpfjpa  1976 Mk; Mz;bd; 

27 Mk; ,yf;f jpUj;jr; rl;lk;, 1982 Mk; Mz;bd; 52 Mk; vz; kw;Wk; ,yq;if epy kPl;G mgptpUj;jpf; 

fof 2016Mk; Mz;bd; 35Mk; ,yf;f jpUj;jr; rl;lk;. 

“fhy;thapd; Nkw;gug;G mfyk; kw;Wk; fhy;tha; fiuapd; ,l xJf;fPL Mfpait ,r;rl;lj;jpd; fPo; 

mwptpf;fg;gLfpd;wd. NkYk; vt;tpjkhd fl;blNkh my;yJ epug;GjNyh ,r;rl;lj;jpd; fPo; 

jilnra;ag;gLfpwJ.” 

 fsdp - 15 kPw;wu; xJf;fg;gl;l gFjp/ uhf`tj;ij kw;Wk; ky;thid ePNuhilfs; - 6.5 kPw;wu; 

xJf;fg;gl;l gFjpfs;   

 1979 Mk; Mz;L 58Mk; ,yf;f tptrha Nritfs; rl;lk; 

 62 Mk; ,yf;f thf;fpaj;jpd; fPo; - tptrha Nritfs; Mizahsupd; mDkjpapd;wp tay; 

epyq;fis epug;g mDkjpf;ff; $lhJ.  

 12.4 ,yf;f thf;fpaj;jpd; fPo; - tyaj; jpl;lj;jpd; gb tpjpKiwfs; kPwg;gl;lhy; tay; epyq;fspy; 

nra;ag;gLk; mgptpUj;jp eltbf;iffis epWj;j KbAk;. 

5. jw;Nghija njhopy;Jiw nfhs;if kw;Wk; epiyahd mZFKiw 

,yq;if KjyPl;L rig njhopy;Jiw epWtdq;fs; epiyahd mZF KiwAld; gRik 

njhopw;rhiyfis epWTtjpy; Kd;ddpapy; cs;sd. ,t; mZF Kiw %yk; njhopy;Jiw 

jahupg;GfSf;F xU Gjpa fdit cUthf;FtJ Rw;Wr;#oYf;F ,irthf ,Uf;Fk;. xt;nthU ,yq;if 

KjyPl;Lr; rig tyaq;fspypUe;Jk; kuq;fs; eLif nra;tjw;F xU epyg;gug;G xJf;fg;gl;Ls;sJ. 

njhopy;Jiw tsu;r;rpapd; %yk; Rw;Wr;#oYf;F Vw;gLk; vjpukiwahd fhl;rpfisf; Fiwf;f ,J xU 

tha;g;ghf mikAk;.  
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mr;RWj;jy; - ,yf;F 02 

1. fsdpejp tbepyj;jpy; 2842 njhopy;fs; ntt;NtW khRgLj;Jk; 
jpwd;fSld; gjpTnra;ag;gl;Ls;sd.  

fsdp ejpf;F mikf;fg;gl;l ,aw;if ts tpguq;fspd; gb, CEA gy;NtW epiyfspy; 2842 

njhopw;rhiyfis A, B kw;Wk; C vd milahsq; fz;Ls;sJ. mjd;gb ,e;j 2842 njhopw;rhiyfs; 

gpd;tUkhW tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd : 862 (30%), 1220 (43%) kw;Wk; 760 (27%) $Ljyhf fsdp ejpiag; 

gad;gLj;jp njhopy;Jiw khRghL kw;Wk; ejp ePu; ju Kfhikj;Jtk; gw;wpa Ma;T glk; 5.24apy; 

fhl;lg;gl;Ls;sgb njhopy;Jiw fopT ePu; kw;Wk; khR ntspNaw;wq;fspd; Mjhuq;fis milahsq; 

fz;Ls;sJ. ,j;jifa njhopw;rhiyfs; ,Ug;gJ mjpu;r;rp Cl;Lk; efuj;ij fl;Lg;gLj;j mr;RWj;jyhf 

mikfpwJ.  

படம் 5.24 : புள்ளி ஆதாரங்களின் இடம் சார்ந்த விநிகயாகம் மற்றும் வலயத்தின் எல்பல நிர்ணயம் - களனி 

நதிப் படுபக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதொரம் : ஆ~h குணவர்த்தன தபலபமயிலான ஆராய்ச்சிக் குழு, 2017 

 
 

 

 

 

இரசாயன பபாருள் 

உணவுப் பபாருள் 

வாகன கசபவ 

ஆபடயகம்; 

கடதாசி மீள்சுழற்சி நிபலயம் 

பவத்திய சாபல 

கழிவு மீள்சுழற்சி நிபலயம  

உணவகம் 

பகத்பதாழில் வலயம் 

உள் நாட்டு வளம் 
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06 
அத்தியாயம் 

அபிவிருத்தி 

திட்டம் 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

ஆத்தியொயம் 06 

திட்டம் 

6.1 கருத் திட்டம் 
 

படம் 6.1 : கருத் திட்டம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு , 2021 
 

Kd;nkhopag;gl;l vjpu;fhy Nehf;Fld; njhlu;Gila mikjpahd njhopy;Jiw efukhf gpafk 

efu;g;Gwj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;fhd fUj;jpl;lj;jpd; %yk; ,g;gFjpapy; ,lk; rhu;e;j khw;wk; NkNy 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Muk;gj;jpy; midj;J njhopy;Jiw gad;ghLfs; kw;Wk; Nritfs;  kj;jpa 

KjyPl;Lj; jho;thuj;Jld; xUq;fpizf;fg;gLk; kw;Wk; njhopy;Jiw mbg;gilapyhd tyak; ,g;gFjpapd; 

njd; vy;iyapYk; mjd; tlgpuhe;jpaj;jpy; fyg;Gf; FbapUg;G tyakhf cUthf;fg;gLk; vd;W 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

Kf;fpa njhopy;Jiw tyak; Ngypanfhl - gpafk - nfhOk;G tPjpfis ,izf;fpwJ. ,jd; %yk; 

Cf;Ftpf;fg;gLk; cj;Njr njhopy;Jiw nghUshjhu tyaj;jpy; epyk; kw;Wk; cs tPjp tyaikg;gpd; 

mgptpUj;jp njhopy;Jiw KjyPl;bw;fhd topiaj; jpwf;Fk;. 

Kd;nkhopag;gl;l <uepyq;fs; kw;Wk; mJ njhlu;Gila njhopy;fs; ehf`Ky kw;Wk; fuhGf]; re;jpfs;, 

kj;jpa KjyPl;Lj; jho;thu;jpYs;s Kf;fpa njhopy;Jiw vsjpy; mZfj;jf;f tPjpfs; kw;Wk; cs;tPjp 

tiyaikg;ig ,izf;Fk; cg tPjpfs; topahf nghUshjhu tyaj;jpw;Fs; EioAk;. ,J 

njhopy;Jiwia Nkk;gLj;Jtjw;F Njitahd mbg;gil trjpfs; cl;fl;likg;ig Nkk;gLj;Jk;. 

gpafkit xU njhopy;Jiw efukhf Cf;Ftpg;gjpy; ntspg;Gw Rw;Wtl;l tPjpNahuj;jpy; mike;Js;s 

xd;Nwhnlhd;W ,ize;j ikaq;fisAk;, Njrpa tPjp tiyaikg;gpd; %yk; ehl;bd; midj;Jg; 

gFjpfisAk; cs;slf;fpa tPjp tiyaikg;igAk; gad;gLj;jp njhopy;Jiw efuj;jpd; gpuhe;jpa 

,izg;G epWtg;gLk;.  

 

பகத்பதாழில் உயர் பாபத 

கலப்பு குடியிருப்பு உயர் பாபத  

பிரதான பகத்பதாழில முபனகள்  

நகர்புற கசபவ முபனகள் 

பகத்பதாழில் நிதி முபனகள் 

மாற்று வழி முபனகள் 

துபன பகத்பதாழில் முபனகள் 

மத்திய முதலீட்டு பகாத்தனி 

கலப்பு அபிவிருத்தி பகாத்தனி 

உள்ளுர பகத்பதாழில் இபனப்புகள் 

பிராந்திய இபனப்புகள் 
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nts;sk;, efu;g;Gw ntg;gkakhf;fk;, ,aw;ifapd; moF kw;Wk; Rw;Wr;#oy; rkepiy Mfpatw;wpw;F mjpf 

gq;fspg;ig nra;J cau; czu;jpwd; <uepyq;fs; kw;Wk; tay;epyq;fis ghJfhf;Fk; xU epiyahd 

njhopy;Jiwapd; tsu;r;rp, njhopy;Jiwapd; vjpu;fhy Nehf;fj;jpd; ikakhFk;. fUj;jpl;lj;jpy; kj;jpa 

KjyPl;L jho;thuj;jpy; cs;s rpak;gyhNg re;jp xU <uepy Rw;Wr;#oy; mikg;ghf mgptpUj;jpf;F 

xJf;fg;gLk;. ,J nghJ ,lk; rhu;e;j gad;ghl;bw;F cjTfpwJ. 

tl gpuhe;jpaj;jpy; fyg;G FbapUg;G epyg;gad;ghlhf 4 Kf;fpa tyaq;fspd; fPo; efu;g;Gw Nritapd; 

efuhl;rp mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; %yk; FbapUg;G kw;Wk; Rw;wwpf;if, Kd;nkhopag;gl;l, cau; mlu;j;jp 

nfhz;l FbapUg;Gg;gFjp epiyahd Rw;Wr;#oy; mgptpUj;jpj; Njitfis g+u;j;jp nra;a 

Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ.  

fUj;jpl;lj;jpd; gb efu;Gwk; kw;Wk; njhopy;Jiw Nritfis toq;f Jiz efu ikaq;fs; ,Ug;gJld; 

nghJthf jpl;lkply; gFjpapd; Nky; gFjp FbapUg;Gf; fyg;G tzpf tsu;r;rpia Cf;Ftpf;Fk;. jpl;lkply; 

vy;iyapd; fPo; gFjp epiyahd njhopy;Jiw tsu;r;rpf;F topfhl;Lk;. ,J Kf;fpakhf gRikahd <uepy 

tiyaikg;gpd; ghJfhg;ig toq;FfpwJ. NkYk; ,J gpafktpd; mikjpahd njhopy;Jiw efuj;jpd; 

vjpu;fhy Nehf;fj;ij mila toptFf;Fk;.  

6.2 முன்பமொழியப்பட்ட நிைப் பயன்பொட்டுத் திட்டம் 

vjpu;fhyj;jpy; mikjpahd njhopy;Jiw efukhf gpafk jpl;lkply; gFjpia mgptpUj;jp nra;tjpy; 

nghUshjhu, Rw;Wr;#oy; kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd %Nyhghaj; jpl;lq;fs; 

%yk; nray;gLj;jg;gLk;. %Nyhghaj; jpl;lq;fspy; ,Ue;J ntsptUk; efu;g;Gw khjpupia Kd;nkhopag;gl;l 

epyg; gad;ghl;L jpl;lk; rpj;jupf;fpwJ.  

xl;L nkhj;j gad;ghl;Lj; jpl;l mbg;gilapy; 02 Kf;fpa tiffshf tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.: 

njhopy;Jiw kw;Wk; fyg;Gf; FbapUg;G. mNj Neuj;jpy; ,g;gFjpapd; njd; gFjp fpilkl;l tsu;r;rpahf 

02 njhopy;Jiw tyaq;fSld; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. mit gr;ir <uepy mikg;Gld; ,ize;J 

cUthf;fg;gLk;. ,jd; fPo; kj;jpa KjyPl;L jho;thuk; rKu;j;jp khtj;ij kw;Wk; Nfhznty tPjpia 

,izj;J njhopy;Jiw gad;ghLfs; kw;Wk; Nritfspd; xU gFjpia cUthf;FfpwJ. ,jd; %yk; 

,g;gFjpapdJ njd; gFjpapy; njhopy;Jiw epyg; gad;ghl;il jPtpug;gLj;JfpwJ. Kd;nkhopag;gl;l 

ehf`Ky kw;Wk; fuhGf]; re;jpfs; Kf;fpa njhopy;Jiw vspjpy; mDff;$ba cs; tPjp tiyaikg;ig 

tpupTgLj;Jjy; kw;Wk; njhopy;Jiw kw;Wk;  nghUshjhu mgptpUj;jpf;fhd epyq;fs; jpwf;fg;gLfpwJ.  

படம் 6.2 : முன்பமாழியப்பட்ட நகரக் கட்டபமப்பு - குறுக்கு பவட்டு முகம் - I 

 ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
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Kd;nkhopag;gl;l epyg; gad;ghl;Lj; jpl;lk; <uepyj;Jld; ,izf;fg;gl;l njhopy;Jiw G+q;fhthdJ 

Rw;Wr;#oy; tsu;r;rpapy; njhopy;Jiwapd; ftu;r;rpia Cf;Ftpf;Fk; Nehf;fk; nfhz;lJ. Vnddpy; ,j; 

jpwe;j epyk; kw;Wk; tPjp tiyaikg;Gf;fs; ngUk;ghyhdit kpfTk; czu;jpwd; tha;e;j <uepy 

Rw;Wr;#oy; mikg;Gld; ,if;fg;gl;Ls;sd. kj;jpa KjyPl;L tyaj;jpy; cs;s njhopy;fSf;F tzpf 

trjpfSld; nrq;Fj;J tsu;r;rpia Cf;Ftpf;fTk;, njhopy;Jiw tyak; kw;Wk; gRik <uepyg; ghJfhg;G 

epiyf;F mg;ghy; jpwe;jntspAld; tsu;e;j eLj;ju mlu;j;jpf; FbapUg;G gad;ghLfspd; tsu;r;rpia 

Cf;Ftpf;fTk; Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. glk; 6.2 ,y; Kd;nkhopag;gl;l efu;Gw khjpupiaf; fhl;LfpwJ.  

fyg;G FbapUg;G mgptpUj;jp tyaj;jpy; 03 ngupa efu;g;Gw Nrit ikaq;fis mjpf mlu;j;jp Kjy; 

eLj;ju mlu;j;jp tiu Cf;Ftpf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. fltj, khtukz;ba kw;Wk; njy;nfhl 

Mfpait KiwNa fyg;Gf; FbapUg;G mgptpUj;jp tyaj;jpy; Kf;fpa efu;g;Gw Nrit ikaq;fshf 

nray;gLfpd;wd. ,J glk; 6.3 ,y; tpsf;fg;gLfpd;wJ.  

படம் 6.3 : முன்பமாழியப்பட்ட நகரக் கட்டபமப்பு - குறுக்கு பவட்டு முகம் - II 

 
ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 

 
fltj;ijapypUe;J kq;fe;j tPjp kw;Wk; fpupgj;nfhl efuj;jpypUe;J khNfhy tPjp Mfpait jpl;lkply; 

gFjpf;F mgptpUj;jp ed;ikfisj; jUk; Kf;fpa tzpf tPjpfshFk;. khNfhy re;jp tzpf 

mgptpUj;jpf;fhd Kjd;ik efu ikakhff; nfhs;sg;gLfpwJ.  

nfhOk;G - fz;b gpujhd tPjp kw;Wk; nfutyg;gpbaTf;Fr; nry;Yk; ntspg;Gw Rw;Wtl;l neLQ;rhiy 

topahf cj;Njr ,yF Gifapuj Nrit ,g;gFjpf;F mjpf mlu;j;jp nfhz;l Nghf;Ftuj;ijAk;, mjpf 

mlu;j;jpahd efu;g;Gw NritfisAk; <u;f;Fk;. Nkw;$wg;gl;l efu;g;Gw mDFKiwfs; ,g;gFjpapy; epyg; 

gad;ghl;bd; %yk; ,j; jpl;lk; milag;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjd;gb cj;Njr mlu;j;jp 

gFjpfs; kw;Wk; ,g; gFjpfspy; nray;gLj;jg;glTs;s jpl;lq;fs; cl;gl 2021 - 2030 fhyfl;lj;jpy; 

gpafk efu Nkk;ghl;L jpl;lj;jpd; cj;Njr epyg; gad;ghl;L jpl;lk; Kd;itf;fg;gLk;.  
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வலரபடம் 6.1 :  முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 
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6.3 உட்கட்டலமப்பு மமம்பொட்டு உக்திகள்  

6.3.1 மசலவத் திட்டம்  

r%f cl;fl;likg;G, tPl;L trjp, Nrit ik Kd;Dupikfs;, fy;tp, Rfhjhuk;, nghJ tu;j;jf Nritfs; 

kw;Wk; nghJ Xa;T trjpfs; Mfptw;iw gFg;gh;T nra;Ak; Nritj; jpl;lj;jpd; fPo; r%f kw;Wk; ngsjPf 

cl;fl;likg;G tpthjpf;fg;gLfpwJ. Nghf;Ftuj;J, ePu; toq;fy;, kpd;rhuk;, Nghf;Ftuj;J kw;Wk; tPjp 

mgptpUj;jp, fopT ePu; kw;Wk; tbfhy;, fopT Kfhikj;Jtk; kw;Wk; cl;fl;likg;gpd; fPo; cs;s gpw 

trjpfs; Fwpj;J tpthjpf;fg;gLfpd;wJ.  

6.3.1.1 Kd;nkhopag;gl;l tPl;L mlu;j;jp kw;Wk; tpupthf;fj; jpl;lk;  

2030 Mk; Mz;L kf;fs; njhif Kd;dwptpg;G 03 Kf;fpa topfspy; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. kf;fs; njhif 

tsu;r;rpapd; mbg;gilapy; gpafk gpuNjr rigg; gFjpapd; Njrpa, gpuhe;jpa kw;Wk; cs;@u; kl;lq;fs; 

milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. Njrpa ,aw;gpay; jpl;lj;jpd; gb gpafk gpuNjr rigg; gFjp fpof;F - 

Nkw;F nghUshjhu jho;thuj;ijr; Nru;e;jJ. (East - West Economic Corridor) NkYk; 2050 Mk; Mz;by; 

20% - 25% tsu;r;rpailAk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ,jd; fPo; gpafk gpuNjr rig gFjpapy; kf;fd; 

njhif mjpfgl;rkhf xU rJu fpNyh kPw;wUf;F 3001 - 6000 egu;fis cs;slf;Fk;. Njrpa ,aw;gpay; 

jpl;lj;jpd; gb xU rJu fpNyh kPw;wUf;F 6000 ,w;F Nky; mjpfupj;jhy; Kd;dwptpf;fg;gl;l rdj;njhif 

2050 Mk; Mz;il milAk; NghJ 360,000 Mf ,Uf;Fk;.  

2030 tiu Kd;nkhopag;gl;l Nky; gpuhe;jpa fl;likg;Gj; jpl;lj;jpd; gb gpafk gpuNjr rig gFjp 

nkl;Nuh nfhOk;G gpuhe;jpaj;jpd; Kf;fpa gFjpf;F cl;gl;lJ. kw;Wk; mjpf mlu;j;jp nfhz;l mgptpUj;jp 

Cf;Ftpg;G gFjp vd milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. efu mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; gpafk efu;g;Gwk; 

xU njhopy;Jiw efukhf mgptpUj;jp nra;ag;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. NkYk; Ntiy tha;g;Gfs; 

fhuzkhf ,lk; ngau;e;j kf;fs; ,g;gFjpf;F tUk; Nghf;Ff; fhzg;gLfpwJ.  

mjd;gb Kd;nkhopag;gl;l Neu tyaq;fs; kw;Wk; Cf;Ftpf;fg;gl;l epyg; gad;ghl;L eilKiwfSf;F 

Vw;g ,g;gFjp tPLfspd; mlu;j;jp kw;Wk; tpepNahfk; khWgLk;.  
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6.3.1.1. gFjp A - vjpu;ghu;f;fg;gl;l rdj;njhif kw;Wk; rdj;njhif mlu;j;jp 
ml;ltiz 6.1 vjpu;ghu;f;fg;gl;l rdj;njhif kw;Wk; rdj;njhif mlu;j;jp  

 
ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு,  2021 

 
ml;ltiz 6.1 ,y; jpl;lkplg;gl;Ls;s kf;fs; njhif kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila tPl;L mlu;j;jp, 

mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; vjpu;fhyg; ghu;it, Rw;Wr;#oy; gFg;gha;tpd; KbTfs; kw;Wk; tsu;r;rpj; jpwd; 

Mfpait gpd;tUkhW gpupf;fg;gl;Ls;sd. vjpu;fhyj;jpy; mlu;j;jp tyaq;fspd; gpujhd gd’ghl;bd; 

mbg;gilapy; kf;fs; njhif tsu;r;rp tpfpjq;fs; mikfpd;wd vd;w mDkhd;fspd; mbg;gilapy; ,f; 

fUJNfhs; mike;Js;sJ. Kd;dwptpf;fg;gl;l kf;fs; njhif kw;Wk; gd;gLj;jg;gLk; mDkdq;fs; fpuhk 

Nrtfu; gpupTfs; kw;Wk; gpuhe;jpaq;fshy; vt;thW gpupf;fg;gLfpd;wd vd;gij ,izg;G 32 fhl;LfpwJ.  

,f; fzf;nfLg;gpd; mbg;gilapy; gpafk efuhl;rpapd; kf;fs; njhif 2030 ,w;f;Fs; 246,137 Mf ,Uf;Fk; 

vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ,k; kf;fs; njhif xU tPl;bYs;s Fiwe;jgl;r tPLfspd; vz;zpf;ifiaf; 

fUj;jpw; nfhz;L tPl;L trjp tpepNahfk; kw;Wk; tPl;L mlu;j;jp tya thupahf fzpf;fg;gLfpwJ. ,J 

ml;ltiz 6.2 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJld; Kd;nkhopag;gl;l kf;fs; mlu;j;jp ,izg;G 33 ,y; 

fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

 

 

 

 

 

 

mDkhdq;fs; 
uPjpahd kf;fs; 
njhif tsu;r;rp  

tsu;r;rp 
tpfpjk;  

2011 2017 2030 Njrpa ,w;gpay; 
jpl;lj;jpd; 
%yk; 2050 
,w;Fs; 
vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
kf;fs;njhif 
mlu;j;jp 
tiuiw (rJu 
fpNyh kPw;wu;/ 
egu;) 

vjpu;ghu;f;fg;gl;l 
kf;fs; 
mlu;j;jpapd; fPo; 
fUjg;gLk; 
tsu;r;rp tpfpjk; 
(rJu fpNyh 
kPw;wu;/egu;) 

,aw;if tsu;r;rp 
tpfpjk;  

1.4% 

186,585 203,669 

246,243 

3000 -6000 

4090 
ruhrup tau;r;rp 
tpfpjk; 

1.6% 254,589 4129 
nfhj;jzpfs; 
uPjpahd tau;r;rp 
tpfpjk;  

 
 
 
1.8% 
1.3% 

251,504 4178 FbapUg;Gf; 
nfhj;jzp kw;Wk; 
ifj;njhopy; 
nfhj;jzp  
 
kf;fs; njhif 
tpepNahfj;jpd; gb 
vjpu;ghu;f;fg;gl;l 
tya jpl;lk;  

Cf;Ftpg;G gad;ghl;bw;F 
Vw;g tsu;r;rp tpfpjk; 
fUjg;gLfpwJ.  246,137 4088 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

6.3.1.1. gFjp B - tya mbg;gilapyhd rdj;njhif, rdj;njhif mlu;j;jp kw;Wk; 
tPl;L trjp myFfs;  

அட்டவலண 6.2 :  வலய அடிப்பபடயிலான சனத்பதாபக, சனத்பதாபக அடர்த்தி மற்றும் வீட்டு வசதி அலகுகள்  
 

 

ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு,  2021 
 

tyak;  Kd;nkhopag; 
gl;ljd; ngau;  

gug;gsT  
(Ha) 

vjpu;ghu;f;fg;gl;l 
rdj;njhif  -2030 

Kd;nkhopg;gl;l 
rdj;njhif 

mlu;j;jp  – 2030 
(egu; 

/n`f;lau;) 

vjpu; 
ghu;f;fg;gL
k; tPl;L 
trjp 

myFfs;  

tyak; I 
cau; mlu;j;jpahd 
efu Nghf;Ftuj;J 
tyak;  

419.12 23940 57 5985 

tyak; II cau; mlu;j;jpahd 
tzpf tyak;  455.69 25145 55 6286 

tyak; III 
cau; mlu;j;jpahd 
efu Nrit 
tyak; 

8.5.05 38766 48 9692 

tyak; IV 

kpjkhd 
mlu;j;jpahd 
ifj;njhopy; 
tyak; -I 

1378.69 52908 29 13227 

tyak; V 

kpjkhd 
mlu;j;jpahd 
ifj;njhopy; 
tyak; -II 

1309.52 38495 38 9624 

tyak; VI 
kpjkhd 
mlu;j;jpahd efu 
Nrit tyak 

946.82 29489 31 7372 

tyak; VII 
kpjkhd 
mlu;j;jpahd 
cs;@u; tu;j;jf 
tyak; 

318.55 17567 55 4392 

tyak;VIII 
Fiw mlu;j;jpahd 
epy mgptpUj;jp  
tyak;  

398.31 19827 28 4957 

 246,137  61,535 
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வலரபடம் 6.2 :  முன்பமாழியப்பட்ட வீட்டு வசதி அலகுகள் 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

6.3.1.1. gFjp C - jw;fhypf njhopyhsu;fSf;F Kd;nkhopag;gl;l tpLjp trjp.  

njhopy;Jiw mbg;gilapyhd njhopy;Jiwia <u;f;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLk; ,g;gFjpapy; jw;fhypfkhf 

trpg;gtu;fSf;F FbapUg;G trjpfis toq;FtJ njhlu;gpy; tPl;L trjp jpl;lj;jpd; fPo; 

tpthjpf;fg;gLfpwJ. ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; Copau;fis 

mbg;gilahff; nfhz;l xU Ma;T mwpf;ifapy; cs;s xU fUJNfhs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

Muha;r;rp mwpf;ifapd; gb Vw;Wkjp nrayhf;f tyaj;jpy; gpzpGupAk; kf;fspy; 25%  Ngu; gpuhe;jpaj;jpw;F 

ntspapy; ,Ue;J te;jtu;fs; kw;Wk; 75% kf;fs; 5 - 10 fpNyh kPw;wu; J}uj;jpw;Fs; tho;gtu;fs;. vdNt 

,k;kiwKfkhd mDkhdq;fspd; mbg;gilapy; vjpu;fhyj;jpy; gpafk gFjpapy; jw;fhypfkhf trpg;gtu;fs; 

fzf;fplg;gl;Ls;sdu;. njhopy;Jiw njhopyhsu;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 308,356 MFk;. ,jpy; 25% 

mjhtJ 77,089 jw;fhypfj; njhopyhsu;fs; Mtu;. gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tyaj;jhy; vjpu;fhyj;jpy; 

tsu;e;J tUk; r%fj;jpy; Gjpa tpLjp trjpfs; Njit. 

jw;NghJ ,g;gFjp kf;fSf;F jq;Fkpl trjpfis toq;Ftjd; %yk; mjpf tUkhdj;ij <l;Lfpd;wdu;. 

NkYk; Gjpa njhopy;Jiw epWtdq;fspd; tsu;r;rp kw;Wk; jw;fhypf FbapUg;ghsu;fis mjpfupg;gjd; 

fhuzkhf vjpu;fhyj;jpy; njhlu; tPLfis mjpfupf;Fk; Nghf;F cs;sJ. mjpu;r;rpa+l;Lk; efuj;jpd; 

Njhw;wj;ij fl;Lg;gLj;Jk; vjpu;ghu;g;ghy; ,J Rw;Wr;#oy; kw;Wk; r%f uPjpahf vjpu;kiwahdJ. ,t; 

cz;ik Njitahd tpLjp trjpfis xU tof;fkhd Kiwapy; mgptpUj;jp nra;tjw;Fk; FbapUg;G 

tyaq;fSld; neUf;fkhf ,Ug;gJ tpLjp trjpfspd; mgptpUj;jpf;F Cf;fkspf;Fk;.  

6.3.1.2 Kd;nkhopag;gl;l efu Nrit ikaq;fspd; Kd;Dupikj; jpl;lk;  

,izg;Gg; gFg;gha;tpd; mbg;gilapy; gpafk gFjpapd; efu;g;Gw Nrit ikaq;fis milahsk; fhz;gJ 

Kf;fpa efu ikaq;fs;, Jiz efu ikaq;fs;,  Kf;fpa kw;Wk; cs;@u; Kidfisf; fUj;jpw; nfhz;L 

nra;ag;gl;Ls;sJ. ,JNghy; xU Kf;fpa efu ikak; (CBD) ,y;yhjJ kw;Wk; milahsk; fhzg;gl;l 

njhopy;Jiw tyaq;fSld; Jiz ikaq;fs; kw;Wk; re;jpfs; cs;spl;l jdpj;Jtkhd Kid 

mbg;gilapyhd ,lk; rhu;e;j mikg;Gk; nfgp(Gephi) - tiyikg;Gg; gFg;gha;T kw;Wk; kl;Lg;gLj;jg;gl;l 

tFg;G mk;rj;jpd; %yk; ep&gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

Kd;Dupik epiyikfSf;F Vw;g jw;Nghija efuq;fs;, Jiz efuq;fs; kw;Wk; re;jpfs; kw;Wk; 

%Nyhgha jpl;lq;fspd; jiyaPL %yk; epue;ju FbapUg;G kw;Wk; jw;fhypfkhf trpf;Fk; kf;fSf;F 

Kd;Dupikahd efug;Gw Nrit ikaq;fshy; trjpfs; nra;ag;gLk;. Kd;nkhopag;gl;l efu;g;Gw Nrit 

ikaq;fspd; Kd;Dupikj; jpl;lk;, xUq;fpize;j njhopy;Jiw nghUshjhu Njitfis Cf;Ftpf;Fk; 

NghJ gd;Kf nfhj;jzpfis cUthf;Fjy; vd;w Fwpf;Nfhspd; fPo; “%d;W gd;Kf Rw;wpAs;s 

nfhj;jzpfis vspjhf;FtJ” vd;w Nehf;fj;ij gw;wp tpthjpf;Fk;. 
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Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; FwpaPl;by; (DPI) mbg;gilapyhd mlu;j;jp tyak; 3 fyg;G FbapUg;G 

tyaq;fisAk; vjpu;fhyj;jpy; tzpf gad;ghl;il Cf;Ftpf;Fk; 2 tyaq;fisAk; milahsk; fhz 

gad;gLj;jg;gl;lJ. Nkw;fz;l gFg;gha;T KbTfSld; tsu;r;rp rhj;jpa FwpaPL, vjpufhy njhopy; 

mlu;j;jp, nfhj;jzpg; gFg;gha;T kw;Wk; cau;jpwd; Rw;Wr;#oy; gFg;gha;T, rhj;jpa #oy; FwpaPL Mfpait 

xd;Wlndhd;W FWf;Fntl;Ljy; (Overlaying) kw;Wk; Gwefu;g;gFjpfs; vd milahsq; fhzg;gl;ld. 

jw;NghJs;s efuhl;rp Nrit ikaq;fSf;F Kd;Dupik mspf;fg;gl;Ls;sJ. ,J ,izg;G 34apy; 

tpsf;fg;gl;Ls;sJ. 

,k;Kd;Dupikapd; mbg;gilapy; fUj;jpl;lk; kw;Wk; tyaj;jpl;lk; fltj;japypUe;J khtukz;ba tiu 

mjpf mlu;j;jp $ba fyg;Gf; FbapUg;G gad;ghl;il Cf;Ftpf;Fk; mNj Neuj;jpy; jw;fhypfkhf tUk; 

kf;fSf;fhd efug;Gw Nritfisf; nfhz;l efu ikak; khtukz;batpy; cUthFk; vd;W 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. eLj;ju mlu;j;jpf; FbapUg;G tyaj;jpd; kf;fSf;F Nrit nra;tjw;fhf njy;nfhl 

Gwefu;g; gFjp ,uz;lhtJ Kd;Dupik efukhf cUthf;fg;gLk;. 

SWOT gFg;gha;T %yk; milahsq; fhzg;gl;l njy;nfhl efu;g;Gw epyq;fis jpz;kf;fopT 

Kfhikj;Jtj;jpw;F gad;gLj;Jtjpw;Fk; jw;NghJs;s Ng&e;J epWj;Jk; ,lq;fis efu;g;Gw NritfSld; 

rupahf ,izf;fhjjpw;F jPu;Tfhz %Nyhgha jpl;lq;fs; %yk; efuika tsu;r;rpia vjpu;ghu;f;fpwJ. 

fpupgj;nfhltpypUe;J tsu;r;rpaile;j tzpfg;gFjpiag; gad;gLj;jp efuikaj;ij xU %Nyhgha 

jpl;lj;jpd; %yk; mgptpUj;jp nra;J khnfhy “Y” re;jp ,uz;lhtJ Kd;Dupik Gwefuhf cUthf;fg;gLk; 

vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

அட்டவலண 6.3 : முன்னுரிபம நிபலகளால் நகர பமயங்களின் வரிபச முபற  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

   ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு,  2021 
  

 

            

efu ikak; / re;jp Kd;Dupik epiy 

fltj;j Kjyhk; Kd;Dupik 

khtukz;ba 

,uz;lhk; Kd;Dupik 
khnfhy 

njy;nfhl 

rpak;gyhNg 

ehf`Ky 

%d;whk; Kd;Dupik 

fuGf]; re;jp 

BNkh re;jp 

rGf];fe;j 

ky;thid 

nguf]; re;jp 

khgpk 

ehd;fhk; Kd;Dupik 

gl;btpy 

gz;lhutj;j 

fe;Jnghj 

kPf`tj;j 

tJtfk 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

வலரபடம் 6.3 :  முன்னுரிபம நிபலகளால் நகர பமயங்களின் வரிபச முiw  
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6.3.1.3 fy;tpr; Nrit  

ghlrhiy tifg;ghl;by; Njrpa kw;Wk; khfhz ghlrhiyfs; cl;gl gpafk gpuNjr rig gFjpapy; 27 

ghlrhiyfs; cs;sd. ,t; midj;J ghlrhiyfspd; epu;thf nraw;ghLfSk; fsdp fy;tp tya gpuptpd; 

fPo; cs;sd. 2 kfspu; ghlrhiyfs;, 25 fyg;Gg; ghlrhiyfs;, 20 rpq;fs eLj;ju ghlrhiyfs;, 3 jkpo; 

eLj;ju ghlrhiyfs;, 3 rpq;fs kw;Wk; Mq;fpy eLj;ju ghlrhiyfs; cs;sd. ,g;gFjpapy; jw;NghJ gy 

ru;tNjr ghlrhiyfs; mjpfupj;J tUfpd;wJ.  

130 Muk;g Foe;ij mgptpUj;jp epWtdq;fs; Vw;fdNt gpafk gpuNjr rigg; gFjpapy; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sd. NkYk; 2500 FbapUg;ghsUf;fhd xU ikaj;jpd; juj;jij G+u;j;jp nra;tjhy; 

,g;gFjpapd; jw;Nghija kw;Wk; vjpu;thyj; Njitfs; Vw;fdNt G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gJ 

njspthfpwJ. gpafk gpuNjr rig gFjpapy; Mz;LNjhWk; nkhj;jk; 1762 khztu;fs; tUfpwhu;fs;. 

Muk;g ghlrhiy Nritg; gFjp gFg;gha;T Clhf ,g;gFjpapd; jw;Nghija kw;Wk; vjpu;fhy kf;fs; 

njhifAld; xg;gpLk; NghJ Muk;gf; fy;tpf;Fj; Njitahd ghlrhiyfspd; vz;zpf;if mbg;gilapy; 

cfe;jjhf ,Ug;gijf; fhl;LfpwJ. mg; gFg;gha;tpw;F 1 fpNyh kPw;wu; Rw;wsT nfhz;l xU Nrit 

gFjp %lg;gl;Ls;sJ.  

gpafk gpuNjr rig gFjpf;Fs; cs;s ,ilepiyf; fy;tp epWtdq;fspd; ,Ug;gplj;jpypUe;J 3 fpNyh 

kPw;wUf;Fs; gzpGupAk; gFjpapd; gFg;gha;T KOg; gFjpiaAk; cs;slf;fpa ,ilepiyf; fy;tp 

trjpfspd; tpupthf;fj;ij milahsk; fz;Ls;sJ. gpafk gpuNjr rigapd; jw;Nghija kf;fs; njhif 

192,022 kw;Wk; fy;tp mikr;rpd; $w;Wg;gb khztu;fs; njhif 23,788 MFk;. ,J ,g;gFjpapy; trpf;Fk; 

kf;fs; njhifapy; 12% MFk;. NkYk; 2030 Mk; Mz;by; khztu;fspd; vz;zpf;if 29,700 Mf 

mjpfupf;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjd;gb tiuglk; 6.4 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sgb Kjd;ik kw;Wk; 

,ilepiyf;fy;tp trjpfs; kw;Wk; mtw;wpd; Nritg; gpupTfspd; fPo; gpafk gpuNjr rigapd; jw;Nghija 

kw;Wk; vjpu;fhyj; NjitfSf;F fy;tp trjpfs; NkhJkhf ,Ug;gij cWjp nra;a KbAk;.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

வலரபடம் 6.4 :  தற்கபாதுள்ள கல்வி வசதிகளின் கசபவப் பகுதி 
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6.3.1.4 Rfhjhu Nritfs;  

gpafk khtl;l itj;jparhiy ,g;gFjpapy; “C” tif itj;jparhiyahff; fUjg;gLfpwJ. ,J gpafk 

gpuNjr rigg; gFjpf;Fs; cs;s Rfhjhu trjpfis ikakhff; nfhz;Ls;sJ. ,jpy; 3 gLf;ifaiwfs; 

(Ward) cs;sd. gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpkidapd; juTfspd; gb fle;j Mz;by; 99,263 

ntspNehahsu;fs; kw;Wk; 7,672 ntspNehahsu;fs; Nritfs; toq;fg;gl;ld.  

NkYk; ky;thid kj;jpa kUe;jfk; kw;Wk; gpafk Rfhjhu itj;jpa mjpfhup fhupahyak; (MOH) 

Mfpait gpafk, n`a;ae;Jt, khtukz;ba, Nfhdty, khnfhy, tu;j;jf tyak;, g`y tpad;tpy, 

fe;jnghl kw;Wk; ty;fktpYk; cs;sd. NkYk; ,g;gFjpapy; rpwpa jdpahu; kUj;Jtkidfspd; 

vz;zpf;if mjpfupj;J tUfpwJ. NkYk; ,g;gFjpia cs;slf;fpa jdpahu; kUj;Jt ikaq;fSk; 

cs;sd. mj;Jld; cs;@u; mjpfhu vy;iyf;F mg;ghy; mike;Js;s cLgpy khtl;l kUj;JtkidAk; 

,g;gFjpapd; kf;fSf;F Rfhjhu trjpfis toq;FfpwJ.  

,yq;ifapy; ,uz;lhtJ ngupa gzpahsu;fisg; gad;gLj;Jk; gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaj;ijAk;, 

gpuhe;jpaj;jpy; ce;gj;jpj; njhopYf;fhd tsu;e;J tUk; Gof;fKk;, Ntiytha;g;Gk;, kf;fs; njhifiag; 

nghWj;jtiu rpwpa kUj;Jtkid ,g;gFjpf;F NghJkhdjhf ,y;iy vd;gJ njspthfpwJ. njhopy;Jiw 

efukhd gpafk vjpu;fhyj;jpy; xU njhopy;Jiw efukhf cUthFk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLtjhy; 

Vw;glf;$ba njhopy;Jiw tpgj;Jf;fSf;F rpfpr;ir mspf;f KOikahd cgfuzq;fs; nfhz;l 

itj;jparhiy Njit. njhopy;Jiw nghUshjhu jpl;lj;jhy; Kd;nkhopag;gl;l kj;jpa KjyPl;L rigpy; 

cs;s rpak;gyhg;Ng re;jpapy; etPd Rfhjhu trjpfSld; $ba kUj;Jtkid fl;l Ntz;bajd; 

mtrpaKk; milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. mjd;gb gpafk efu;g;Gwj;jpy; ,Uf;Fk; kw;Wk; Kd;nkhopag;gl;l 

Rfhjhu trjpfspd; gFg;gha;it tiuglk; 6.5 fhl;LfpwJ.  

Mau;Ntj rpfpr;ir ikaq;fisg; nghWj;jtiu khfhz Mau;Ntjj;Jiw gpafk gpuNjr nrayfj;jpYs;s 

fe;Jnghl fpuhk Mau;Ntj kUj;Jtkid 2 thl;Lf;fisAk; 22 fl;by;fisAk; nfhz;l kUj;Jtkid 

vd;gij cWjpg;gLj;JfpwJ. gpafk mjd; ghuk;gupa kUj;Jtkhd nghJ kUj;Jtk;, fl;b, Gw;WNeha; 

kw;Wk; ghk;G tp~k; Nghd;wtw;wpw;F gpugy;akhdJ. khNfhy  rGf];fe;j MAu;Ntjk;, njy;nfhl 

MAu;Ntjk;, gpafk ky;thid Mau;Ntjk; kw;Wk; khgpk A.rp.rp Nghd;wd Mau;Ntj rpfpr;irfSf;F 

vLj;Jf;fhl;lhFk;.  
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6.3.1.5 nghJ re;ij trjpfs;  

md;whl re;ijj; NjitfSf;fhf nghJr; re;ijapd; ,Ug;gplk; kw;Wk; gpafk gpuNjr rigapd; 

fPo; cs;s Nritg; gFjpfs; Mfpatw;iw MuhAk; NghJ mj; Njitfisg; G+u;j;jp nra;a 

,g;gFjp Vw;fdNt cfe;jjhf cs;sJ vd;gJ njspthfpwJ. fltj;ij, gl;btpy, khtukz;ba, 

ky;thid kw;Wk; tJNtfk thuhe;j re;ijfs; ,g;gFjpapy; nghJr; re;ijfs; MFk;. ,NjNghy; 

gpafk efuhl;rpg; gFjpf;Fs; trpf;Fk; kf;fs; njhifAk; gpuNjr rigapd; mjpfhu vy;iyf;F 

ntspNaAs;s nghJ re;ij gFjpfshy; %lg;gl;Ls;sJ. vLj;Jf;fhl;lhf cLtpy, fLnty 

kw;Wk; fpupgj;nfhl re;ijfs; ,jpy; mlq;Fk;. 

tiuglk; 6.6 gpafk efuhl;rpg; gFjp Nritg;gFjpfshy; %lg;gl;bUg;gjhfTk;, vjpu;ghu;f;fg;gLk; 

rdj;njhifAld; xg;gpLk; NghJ mjpfk; ,Ug;gjhf fhl;LfpwJ. Vnddpy; ,g;gFjpapy; #g;gu; 

khu;f;fl;fSk; cs;sd. 
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nghOJNghf;F tplaj;jpy; nghJ tpisahl;L ikjhdq;fs; kw;Wk; tbtikg;Gg; gFjpapy; 

nghOJNghf;fpw;fhd trjpfs; tiuglk; 6.7 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sgb Nritg;gFjpg; gFg;gha;tpd; 

fPo; Ma;T nra;ag;gl;ld. 1.6 fpNyh kPw;wu; Nritg; gug;gsT kw;Wk; tpisahl;L ikjhdk; 

kw;Wk; Foe;ijfSf;fhd Xa;T vLf;Fk; trjpfs; Mfpad fUj;jpw; nfhz;lhy; jw;Nghija 

kf;fs; njhifAld; xg;gpLk; NghJ Fiwe;jgl;r trjpfs; cs;sd vd;gJ njspthfpwJ.  

,NjNghy; ky;thid my;-Kghwf; rpWtu; tpisahl;L ikjhdk; kw;Wk; rpak;gyhNg eilgapw;rpg; 

ghij Mfpa nghJ Xa;ntLf;Fk; gFjpahFk;. ,g;gFjp gpafk efuhl;rpapd; fPo; gpuNjr rig 

kw;Wk; fpupgj;nfhl - kh`u eilghij kw;Wk; rkPgj;jpy; fl;lg;gl;l khfu Rtj cad nghJ 

Xa;T kw;Wk; rpWtu; g+q;fh trjpfs; ,g;gFjpapd; cs;slf;fg;gLfpwJ. nghOJNghf;fpw;fhf 

,g;gFjpapy; 2 jdpahu; Xa;Tg; G+q;fhf;fs; cs;sd. mjhtJ fe;Jnghl nuapd;Ngh guil]; 

kw;Wk; nghy;Nyfy Nthl;lu; Nty;l; cld; tpisahl;Lj; Njit fhuzkhf rpak;gyhNg ngz;lh 

ky;b ];Nghu;l;]; vNudh tiuaWf;fg;gl;l jdpshu; epWtdk; Nghd;w ehL KOtJk; gy jdpahu; 

clw;gapw;rp ikaq;fSk; cs;sd. 

gFjp B - nghJ E}yfq;fs;  

nghJ E}tf trjpfisf; fUj;jpw; nfhz;L gpafk gpuNjr rig gFjpapy; khtukz;ba, 

njy;nfhl, ky;thid kw;Wk; gpafk Mfpa 4 nghJ E}yfq;fs; cs;sd. NkYk; mtw;wpd; 

Nritg; gFjpfis gFg;gha;T nra;tjw;fhf 3 fpNyh kPw;wu; Rw;wstpy; 90% gug;gstpy; Nritg; 

gFjp gpupf;fg;gl;Ls;sJ. mjpf FbapUg;G kf;fs; njhif nfhz;l gFjpfspy; ,e;j E}yfq;fspy; 

ngUk;ghyhdtw;wpd; ,Ug;gplj;ijg; ghu;f;Fk; NghJ jw;Nghija kw;Wk; vjpu;fhy Njitfspd; 

mbg;gilapy; nghJ E}yf trjpfs; cfe;jit vd;gij ep&gpf;f KbAk;;.  

gFjp C - jpiuauq;F 

xU ngupa efu;g;Gw ika tsu;r;rpahf fltj;ij efuj;jpd; xU gFjp gpafk efu rig 

gFjpf;Fr; nfhe;jkhdJ. NkYk; 2 jpiuau;Ffs; gpafk gpuNjr rigg; gFjpiar; Nru;e;jit. 

gpuhe;jpa mjpfhu vy;iyf;F ntspNa tsu;r;rp mile;j 2 Kf;fpa efuq;fshd fpupgj;nfhl 

kw;Wk; fLnty Mfpa ,lq;fspy; cs;s jpiuauq;F trjpfs; gpafk efu rigg; gFjpahy; 

#og;gl;Ls;sJ. vt;thwhapDk; vjpu;fhyj;jpy; mjpf mlu;j;jp nfhz;l efu;g;Gw Nrit 

tyaq;fshf Kd;nkhopag;gl;l gFjpfspd; kf;fs; njhif mjpfupf;Fk; vd;gJld; jpiuauq;F 

trjpfs; Nghd;w nghOJNghf;FfSf;fhf ,g;gFjpapy; mgptpUj;jp nra;a Ntz;Lk; vd;gijAk; 

typAWj;;j Ntz;Lk;.  
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6.3.1.7 Kd;nkhopg;gl;l tpgj;J kw;Wk; jPaizg;Gj; Jiw trjpfs;  

vjpu;fhyj;jpy; gpafk ngUefug; gFjpia xU njhopy;Jiw efukhf tsu;g;gjpy; Nritj; jpl;l 

njhopy;Jiw efuq;fSf;fhd Njitfs; kw;Wk; trjpfSld; mtw;wpd; Nritg; gFjpfis Muha;fpwJ. 

rGf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyak; gpafk gFjpapy; mike;Js;sJld; 30.05.2007 ,d; 1499/24 

tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; fPo; ntspaplg;gl;;l nghJ ghJfhg;G fl;lis, vupnghUs; Nrkpg;Gf;fhf mtrufhy 

(cau; ghJfhg;G tyak;) mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mjd;gb 100 kPw;wu; Kjy; 300 kPw;wu; tiuapyhd 3 

Kf;fpa tyaq;fspd; fPo; nghJg; ghJfhg;gpw;fhf rGf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G ikaj; jsk; cau; 

ghJfhg;G tyakhf;fg;gl;Ls;sJ.  

gpafk efu rigg; gFjpapy; Vw;fdNt 57 cw;gj;jpj; njhopy;fs;, gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyak; 

kw;Wk; ypz;nly; njhopy;Jiw G+q;fh kw;Wk; gy; Njrpa cw;gj;jpj; njhopy;fs; cs;sd. Mdhy; 

gpafktpNyh my;yJ mijr; Rw;wp jPaizg;Gg; gilapdNuh ,y;iy. vdNt nfhOk;G kw;Wk; 

fk;g`htpYs;s jPaizg;Gg; gilapdupd; Nritapid mtru fhyj;jpy; ngwNtz;Lk;. tiuglk; 6.8apy; 

fhl;lg;gl;Ls;s Nritg; gFjpfspd; gFg;gha;T, gpafk efuhl;rpg; gFjp mNj tpjpKiwapy; mlq;ftpy;iy 

vdTk; njhopy;Jiw mgptpUj;jpapy; vjpu;ghu;f;fg;gLk; eLj;ju mlu;j;jp nfhz;l njhopy;Jiw 

tyaq;fSf;F jPaizg;G trjpfs; Njit vd;gij cWjpg;gLj;JfpwJ.    
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6.3.2 சொலை மற்றும் மபொக்குவரத்து திட்டம் 

6.3.2.1 rhiy kw;Wk; Nghf;Ftuj;J jpl;lj;jpd; Kf;fpj;Jtk;   

rpwe;j Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa tPjp ,izg;Gfis nfhz;l fz;b kw;Wk; fq;nty;ytpd; ,uz;L 

Nghf;Ftuj;J tPjpfSf;F ,ilapy; mike;Js;s ,yq;ifapd; 7 Kf;fpa Nghf;Ftuj;J gl;baypy; gpafk 

efu;g;gFjpAk; xd;whFk;. fle;j fhyj;jpYk; epfo;fhyj;jpYk; tPjp tiyaikg;gpd; tsu;r;rp efu;g;Gw tzpf, 

njhopy;Jiw kw;Wk; gpw efu;g;Gw NritfSf;F Fwpg;gplj;jf;f tpj;jpahrj;ij Vw;gLj;jpAs;sJ. ,jw;F 

Gjpa vLj;Jf;fhl;lhf Gjpa fz;b tPjp,  rKu;j;jp khtj;ij kw;Wk; rkPgj;jpy; fl;lg;gl;l ntspg;Gw 

Rw;Wtl;l neLQ;rhiy MFk;. mjd;gb fLnty kw;Wk; fltj;ij 2 Kf;fpa xd;Nwhnlhd;W ,ize;j 

ikaq;fisf; nfhz;L xU %Nyhgha neLQ;rhiyj; jpl;lk; Njit. ,ijg; gad;gLj;jp vjpu;fhyj;ij 

tskhf;fyhk;.  

gpafk gpuNjr nrayf gFjpapy; Vw;fdNt gy ngupa tPjpfis cUthf;fp ,Ue;jhYk; FWfpa cs;@u; 

tPjp efu;g;Gw tsu;r;rpapd; gytPdkhd mk;rj;ijf; Fwpf;fpwJ. vjpu;fhy njhopy;Jiw efukhf ,g;gFjpia 

mgptpUj;jp nra;atjw;fhd Nehf;fj;ij mila tPjp mgptpUj;jp xU XUq;fpize;j gFjpahFk; vd;gJ 

,izg;G gFg;gha;T %yk; cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. njhopy;Jiw mgptpUj;jpia Nehf;fkhff; nfhz;l 

cs; tPjp tiyaikg;gpd; tsu;r;rppd; %yk; ,g;gFjpapy; 13% epyj;ij njhopy;Jiw KjyPl;bw;fhf 

toq;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjs;gb ,g;gFjpapy; cs;s cs; tPjp tiyikg;giAk;, mgptpUj;jp 

nra;a vjpu;ghu;f;fg;gLk; tPjpfisAk; ,izg;gjd; %yk; Kd;Dupik tupirf;Fl;gl;l tPjp tiyaikg;ig 

cUthf;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

Nghf;Ftuj;Jj; Jiwapd; ghu;itapy;, vjpu;fhyj;jpy; epu;khdpf;fg;glTs;s cj;Njr gpafk - nfh];fk 

Gifapujj; jpl;lk; rGf];fe;j kw;Wk; rpak;gyhg;Ngapw;F 2 Gjpa Gifapuj epiyaq;fis cUthf;Fjy; 

MFk;. mjd;gb Gifapuj epiyaq;fSk; Gifapuj jpl;lq;fSk; ruf;F kw;Wk; jsthlq;fis 

toq;Ftjd; %yk; vjpu;fhyj;jpy; xU njhopy;Jiw efjkhf mgptpUj;jp nra;a cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 

gpafk ngUefug; gFjpf;F mjpf kjpg;G fpilf;Fk;. ,t; cj;Njr Gifapuj epiyaq;fisr; Rw;wps;s 

gFjpia mgptpUj;jp nra;tjw;Fk; ,g;gFjpapy; trpf;Fk; kf;fSf;F jw;NghJs;s Gifapujg; ghijia 

kPs;Fbaku;j;Jtjd; %yk; mgptpUj;jpf;Fj; Njitahd epyj;jpypUe;J tpLtpg;gjw;Fk; eltbf;if 

vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

cj;Njr ,yF Gifapuj jpl;lk; fltj;ij, kfu kw;Wk; fpupgj;nfhl gFjpfSf;Fk; mtw;wpd; Nrit 

gFjpfSf;Fk; gpafk efu;g;Gwj;jpd; fpof;Nf ,yF Gifapuj epiyaq;fis toq;Fk;. mjd;gb ,e;j 

epiyaq;fis ,yf;fhff; nfhz;l FbapUg;G ftu;r;rp kw;Wk; gy khb epWj;Jkpl trjpfis ,izf;Fk; 

xU %Nyhgha tPjp kw;Wk; Nghf;Ftuj;Jj; jpl;lk; Njit.  

6.3.2.2 neLQ;rhiy mgptpUj;jp jho;thuq;fs; kw;Wk; tPjpg; gbepiy  

jw;NghJs;s kw;Wk; Kd;nkhopag;gl;l tPjpfis cs;slf;fpa gpafk efuhl;rp gFjpapy; cs;s KO tPjp 

tiyikg;G xU gbepiy Kd;Dupikapd; fPo; neLQ;rhiy jpl;lj;jpy; Nru;f;fg;gl;Ls;sJ. njhopy;Jiw 

nghUshjhu mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpy; nghjpe;Js;s 2 Kf;fpa cf;jpfs; kj;jpa KjyPl;L thupaj;ij 

cUthf;Fjy; kw;Wk; cs; tPjpfs; topahf njhopYf;fhd mDFKiw Mfpatw;wpy; ,J Kf;fpakhf 

ftdk; nrYj;JfpwJ.  

mjd;gb Kd;nkhopag;gl;l tPjp mgptpUj;jp jho;thuq;fs; kw;Wk; njhopy;Jiw kw;Wk; fyg;G FbapUg;G 

eilKiwfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd mtw;wpd; gbepiy gpd;tUkhW ml;ltiz 6.4 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  
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Kjy; gbepiy 

tPjpapd; ngau;  Kd;nkhopag;gl;l tPjpapd; mfyk;  

nfhOk;G - fz;b tPjp   

,UGwKk; kj;jpa tupir kw;Wk; Nrit tupir 

cl;gl 4 ghijfisf; nfhz;Ls;sJ.  

 

(xU ghij 3.5 kP kw;Wk; 14 kP tz;b topfSf;F 

xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,yF Gifapujk; kw;Wk; ika 

ghijf;F 6 kP xJf;fg;gl;Ls;sJ. xU gf;fj;jpw;F 

4.75 kP Nrit tup kw;Wk; ,aw;ifia urpj;jy; 

gFjpf;F xJf;fg;gl;Ls;sJ. kw;Wk; nkhj;j mfyk; 

30 kP.) 

,uz;lhk; gbepiy 

tPjpapd; ngau; Kd;nkhopag;gl;l tPjpapd; mfyk; 
Gjpa fz;b tPjp ,UGwKk; kj;jpa tupir kw;Wk; Nrit tupir 

cl;gl 4 ghijfisf; nfhz;Ls;sJ.  

 

(xU ghij 3.5 kP kw;Wk; 14 kP tz;b topfSf;F 

xJf;fg;gl;Ls;sJ. kj;jpa Nfhl;bw;F 3 kP kw;Wk; xU 

gf;fj;jpw;F 4.75  kP Nrit tup kw;Wk; ,aw;ifia 

urpj;jy; gFjpf;F xJf;fg;gl;Ls;sJ. kw;Wk; nkhj;j 

mfyk; 26.5 kP)   

rKu;j;jp khtj;ij  

abN`d - fuGf];fe;j tPjp  

rGf];fe;j - nfhzht tPjp   

gpafk - nfhOk;G tPjp   

khnfhy - cLgpy tPjp  

fltj;ij - khtukz;ba tPjp   

%d;whk; gbepiy   

 

tPjpapd; ngau; Kd;nkhopag;gl;l tPjpapd; mfyk; 

njy;nfhl - g+nfhl tPjp  ,UGwKk; kj;jpa tupir kw;Wk; Nrit tupir 

cl;gl 4 ghijfisf; nfhz;Ls;sJ.  

 

(xU ghij 3.5 kP kw;Wk; 14 kP tz;b topfSf;F 

xJf;fg;gl;Ls;sJ. kj;jpa Nfhl;bw;F 3 kP kw;Wk; xU 

gf;fj;jpw;F 3  kP Nrit tup kw;Wk; ,aw;ifia 

urpj;jy; gFjpf;F xJf;fg;gl;Ls;sJ. kw;Wk; nkhj;j 

mfyk; 22 kP)   

 

 

 

gpafk - njhk;Ng tPjp  

gl;btpy - khnfhy tPjp  

khgpk tPjp   

nfhzhnty - nfhfy;tpy tPjp 

tJNtfk - abN`d tPjp  

kNfd tPjp - [ae;jp khtj;ij 

ud;KJfy tPj 
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ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு,  2021 
  

mjd;gb fPOs;s tiuglk; 6.9 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sgb Kd;nkhopag;gl;l tPjp mgptpUj;jp kw;Wk; 

jw;NghJs;s tPjpfSld; vjpu;fhy njhopy;, FbapUg;G kw;Wk; tzpf gad;ghLfis <u;f;Fk; tPjp 

tupirKiwAld; gpafk wfuhl;rp gFjpf;fhd tsu;r;rp Nehf;Fepiy tiuag;gl;Ls;sJ. tPjp tupir 

Kd;Dupik epiyf;F Vw;g ghijfspd; FWf;Fg; gupzhk fl;likg;Gfs; gpd;tUkhW:  

 

 

ehd;fhk; gbepiy  

 

tPjpapd; ngau; Kd;nkhopag;gl;l tPjpapd; mfyk; 
khgpk - fNdty tPjp  

1 ghij cl;gl Nrit tup . 

 

(xU ghij 3.5 kP kw;Wk; 7 kP Nghf;Ftuj;jpw;F 

xJf;fg;gl;Ls;sJ. nkhj;j mfyk; kj;jpa 

Nfhl;bw;F 13 kP Nrit tupf;F 1.5 kP kw;Wk; 

epyg;gug;gpw;F 2.25 kP.) 

 

glk; 6.7 ehd;fhk; Kd;Dupikg; ghijapd; FWf;F 

Ratpgu mikg;igf; fhl;LfpwJ.  

gtu; fT]; tPjp0 (gpafk Jiz epiyak; 

mUfpy;) 
tJNtfk - fe;Jnghl tPjp  

nghy;Nyfy - tp[afk khtj;ij 

juzfk - kPf`tj;ij tPjp  

ky;thid - njfld tPjp  

N`hzNfd - kPf`tj;ij tPjp  

N`hzNfd - ud;KJfytPjp 

kP`ftj;ij - nfhYk;kfu tPjp  

=[aj;jpyf;f khtj;ij - nfhok;gN`d tj;j 

tPjp  

,fo tpad;tpy tPjp  

ky;tj;ij tPjp  

jpf;nty;y tPjp  

mYNghtpy tPjp  

cyfpbnty tPjp  

kFWtpy tPjp  

G];guhk khtj;ij - Njthy tPjp  

Fzuj;d khtj;ij  

= kq;fy tPjp   

rpwpnfj tPjp  

NfhdN`d tPjp  

n`a;ae;JLt - xgtj;ij tPjp  

Ie;jhk; gbepiy  

 

Kd;nkhopag;gl;l Kjy; kw;Wk; ehd;fhk; Kd;Dupikg; ghijfs; jtpu midj;J ghijfspd; 

Fiwe;jgl;r mfyk; 7 kPw;wu; ,Uf;f Ntz;Lk;. glk; 6.8 Ie;jhtJ Kd;Dupikg; ghijapd; FWf;F 

Ratpgu mikg;igf; fhl;LfpwJ. 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

படம் 6.4 : முதலாம் படிநிபல வீதித் தாழ்வாரத்தின் குறுக்குப் பரிணாமக் கட்டபமப்பு 

 

படம் 6.5 : இரண்டாம் படிநிபல வீதித் தாழ்வாரத்தின் குறுக்குப் பரிணாமக் கட்டபமப்பு 
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                  படம் 6.6 : மூன்றாம் படிநிபல வீதித் தாழ்வாரத்தின் குறுக்குப் பரிணாமக் கட்டபமப்பு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
படம் 6.7 :  நான்காம் படிநிபல வீதித் தாழ்வாரத்தின் குறுக்குப் பரிணாமக் கட்டபமப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
படம் 6.8 : ஐந்தாம் படிநிபல வீதித்              

தாழ்வாரத்தின் குறுக்குப் பரிணாமக் கட்டபமப்பு 
 

 

 

 

 

 

 

   

                      ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு,  2021 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

     வலரபடம் 6.9 :  முன்னுரிபம நிபலகளால் வீதி அபிவிருத்தியின் படிநிபல 
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6.3.3 நீர் வழங்கல் திட்டம் 

gpafk gpuNjr rig gFjpapd; ngsjpf cl;fl;likg;G trjpfspd; fPo; Kd;ndLf;fg;gl;l eltbf;iffs; 

kw;Wk; vjpu;fhyj;jpw;fhd jpl;lq;fs; cs;slq;fyhf ePu; toq;fy; jpl;lk; mikf;fg;gl;Ls;sJ. 2011 Mk; 

Mz;bd; njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsj;jpd; jutpd; mbg;gilapy; gpafk gpuNjr rigapd; 

gFjpapy; 51% tPl;L myFfs; fpzw;W ePiu rhu;e;J cs;sJld; 47% tPl;L myFfs; Foha; ePiu rhu;e;J 

cs;sdu;. ,tw;wpw;fhd ePu; %ykhf fsdp MW mikag;ngw;Ws;sJ. jw;NghJ tl nfhOk;G (b.vd;.rp 

gFjp) gFjpia cs;slf;fyhf fsdp Mw;W ePu; Rj;jpfupg;G ikak; Rkhu; 180,000 fd kPw;wu; ePupid 

Rj;jpfupf;fpd;wJ. Mj;Jld; ypz;nly; ePu; Rj;jpfupg;G epiyakhdJ gp.X.I My; epu;tfpf;fg;gl;L 9000 

fdrJu kPw;wu; ePupid Rj;jpfupf;fpd;wJ.  

“nropg;G kw;Wk; rpwg;ig Nehf;fp” vDk; jw;Nghija Njrpa mwpf;ifapd; gb 100% kf;fSf;Fk; 

Rj;jkhdJk; ghJfhg;ghdJkhd FbePu; kw;Wk; Foha; ePupid toq;FtjhFk;. ,jd; fhuzkhf 

vd;.lgps;A.v]; kw;Wk; b.gp xd;wpize;J 2021-2025 Njrpa ePu; tow;fy; kw;Wk; mJ rhu;ghd 

jpl;lq;fSf;fhf $l;LwT jpl;lj;jpid mikj;Js;sJ. ,j;jpl;lkhdJ jw;Nghija khtl;l thupahd ePu; 

toq;fiy tptupg;gNjhL nkhj;j Nkw;F tyaKk; 63.3% ePu; toq;fiy ngWtNjhL mjDs; 43.8% 

MdJ fk;g`h khtl;lj;jpw;F cupajhf cs;sJ. gpd;tUk; glk; 6.9 MdJ gpafk gpuNjrj;jpd; ePu; 

toq;fy; gFjpapid fhl;LtNjhL mjd; tuk;G 51-75 Mf cs;sJ.  

 

படம் 6. 9 பிரகதசத்தின் நீர் வழங்கல் பகுதியிபன 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம் : என்.டபிள்யு.எஸ் மற்றும் டி.பி இன் 2021-2025 கூட்டுறவு திட்டத்தி 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

vd;.lgps;A.v]; kw;Wk; b.gp ,d; 2021-2025 $l;LwT jpl;lj;jpy; 06 kpfg; ngupa ,yf;Ffs; 

cUthf;fg;gl;Ls;sJld; mtw;Ws; Kjd;ikahdJ “jw;NghJs;s jpl;q;fs; kw;Wk; Kd;ndKf;fg;gl;Ls;s 

jpl;q;fs; (Nrit epiy Nkk;ghLfs; kw;Wk; Nrit ghJfhg;G Nkk;ghl;L cj;jpfs;)”. %yjdj;jpd; 

mbg;gilapNyNa Kd;ndLf;fg;gl;Ls;s jpl;lq;fs; tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. fsdp tyJ fiu ePu; 

Rj;jpfupg;G epiyakhdJ gpafik gpuNjr rigf;Fs; mike;Js;sJld; mj;jpl;lkhdJ ntspehl;L 

epjpaspf;Fk; jpl;khFk;. ml;ltiz 6.5 MdJ jw;Nghija nfhs;jpwd;, Gjpa ,izg;Gf;fs; kw;Wk; KbT 

jpfjpapid fhl;Lfpd;wJ. 

ml;ltiz 6.5. Kd;nkhopag;gl;l jpl;;lk; kw;Wk; mjpfupf;fg;gl;l ePu; tpepNahf jpwd;. 

fsdp Mw;W tyJ fiu (gpafik 
– gl;bnty) ePu; Rj;jpfupg;G epiyak;  

lgps;A.b.gp 
nfhs;jpwd; (m3/d) 

Gjpa 
,izg;Gf;fs; 
(cs;sf vz;) 

KbT jpfjp 

180000 12750 [g;grp - 20 

tpepNahfk; kw;Wk; epug;Gjy; kw;Wk; 
tpupthf;fk; 
 

,lg;gl;l ePu;Fohapd; ePsk; (fp.kP) Gjpa ,izg;Gfs; 

10 2000 
njy;nfhltpypUe;J ngYk;k`huh 
tpw;fhd Foha; toq;Fjy; kw;Wk; 
,Ljy; 

lgps;A.b.gp nfhs;jpwd; (m3/d) Gjpa ,izg;Gfs; 
(cs;sf vz;) 

khgpkh ePu; toq;fy; jpl;lk; - fl;lk; 
01   

180000 20000 

%yk;: vd;.lgps;A.v]; kw;Wk; b.gp ,d; 2021-2025/2020 $l;LwT jpl;lk; 

jw;Nghija kw;Wk; 2030 ,w;fhd ePu; NjitahdJ jw;Nghija kw;Wk; 2030 w;fhd rdj;njhifapid 

itj;J vd;.lgps;A.v]; kw;Wk; b.gp tpjpKiwfSf;F mika fzf;fplg;gl;Ls;sJ. ml;ltiz 6.6 MdJ 

2021 ,w;fhd tya mbg;gilapyhd ePu; Njitapia ntspf;fhl;LtNjhL ml;ltiz 6.8 MdJ 2030 

w;fhd ePu; Njitapia ntspf;fhl;Lfpd;wJ. 

6.6 MdJ 2021 ,w;fhd tya mbg;gilapyhd ePu; Njitapia ntspf;fhl;LtNjhL ml;ltiz 

Kd;nkhopag;gl;l mlu;j;jp tyak; tPl;L Efu;T 
2021 (yP/ehs;) 

tPl;L ghtid 
my;yhj 
Efu;T  2021 
– 15% Efu;T  

vd;.Mu;. 
lgps;A.- 2021 
(yP/ehs;) 

nkhj;j 
Nfs;tp 2021 
(yP/ehs;)  

mjpf mlu;j;jp efu Nghf;Ftuj;J 
tyak;  

2618606 392791 602279 3613676 

mjpf mlu;j;jp efu Nrit tyak; 4141239 621186 952485 5714910 
mjpf mlu;j;jp tzpf tyak; 1092463 163870 251267 1507600 
kj;jpk mlu;j;jp njhopy; tyak; - 01 3468393 520259 797730 4786382 
kj;jpk mlu;j;jp njhopy; tyak; - 02 6963452 1044518 1601594 9609564 
kj;jpk mlu;j;jp efu Nrit tyak; 6963452 695174 1065933 1065933 
kj;jpk mlu;j;jp cs;sf tzpf 
tyak; 

1991136 298670 457961 457961 

Fiwe;j mlu;j;jp rpwg;G mgptpUj;jp 
tyak;  

2384569 357685 548451 3290705 

jw;Nghija gpafk gpuNjr rig gFjpapd; ePu; Njit – 2021 (yP/ehs;) 
 

37,666,206 

jw;Nghija gpafk gpuNjr rig gFjpapd; ePu; Njit – 2021 (fd kPl;lu;/ehs;) 
 

37,666 m3 

 

%yk;: vd;.lgps;A.v]; kw;Wk; b.gp, fk;g`h khtl;l jpl;lkplyhsu; FO, 2021 
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mjdbg;gilapy; jw;NghJ fsdp Mw;W tyJ fiu (gpafik – gl;bnty) ePu; Rj;jpfupg;G 

epiyaj;jpypUelJ tpepNahfpf;fg;gLfpd;w 18000 fd kPw;wu; ePuhdJ jpdKk; Njitg;gLfpd;w ePu; Njitia 

G+u;j;jp nra;a NghjhJ. vt;thwhf ,Ug;gpDk; KOj;jpl;lj;jpid G+u;j;jp nra;fpd;w NghJ 36000 fd kPw;wu; 

ePupd; cw;gj;jpahdJ jw;Nghij Njitia G+u;j;jpnra;a NghJkhdjhf fhzg;gLk;. ml;ltiz 6.7 MdJ 

2030 w;fhd ePu; Njitapia ntspf;fhl;LfptNjhL 42687 fd kPw;wu; jpdrup ePu; NjitapididAk; 

ntspf;fhl;Lfpd;wJ. mjdbg;gilapy; Kd;nkhopag;gl;Ls;s khgpkh jpl;lkhdJ 2025 Nky; 

eilKiwg;gLj;jg;glTs;sNjhL ,J gpafk gpuNjr rigapd; vjpu;fhy ePu; Njitapid G+u;j;jp nra;af; 

$bakhf ,Uf;Fk;. 

ml;ltiz 6.7. gpafk gpuNjr rigapd; jpdrup ePu; Njit 

Kd;nkhopag;gl;l 
mlu;j;jp tyak; 

tPl;L 
Efu;T 2021 
(yP/ehs;) 

tPl;L ghtid 
my;yhj Efu;T  
2021 – 15% 
Efu;T  

vd;.Mu;. 
lgps;A.- 2021 
(yP/ehs;) 

nkhj;j Nfs;tp 
2021 (yP/ehs;)  

mjpf mlu;j;jp efu 
Nghf;Ftuj;J tyak;  

3047620 457143 700953 4205715 

mjpf mlu;j;jp efu 
Nrit tyak; 

4600398 690060 1058092 6348550 

mjpf mlu;j;jp tzpf 
tyak; 

2617350 392602 601990 3611943 

kj;jpk mlu;j;jp njhopy; 
tyak; - 01 

5311671 796751 1221684 7330106 

kj;jpk mlu;j;jp njhopy; 
tyak; - 02 

7457845 1118677 1715304 10291825 

kj;jpk mlu;j;jp efu 
Nrit tyak; 

3441765 516265 791606 4749636 

kj;jpk mlu;j;jp cs;sf 
tzpf tyak; 

2055177 308277 472691 2836145 

Fiwe;j mlu;j;jp rpwg;G 
mgptpUj;jp tyak;  

2400629 360094 552145 3312868 

vjpu;fhy gpafk gpuNjr rig gFjpapd; ePu; Njit – 2021 (yP/ehs;) 42,686,788 

vjpu;fhy gpafk gpuNjr rig gFjpapd; ePu; Njit – 2021 (fd 
kPl;lu;/ehs;) 

42,687 m3 

 

%yk;: vd;.lgps;A.v]; kw;Wk; b.gp, fk;g`h khtl;l jpl;lkplyhsu; FO, 2021 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

வலரபடம் 6.10 :  நீர் வழங்கல் மற்றும் விநிகயாகத் திட்டம் 
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6.3.4 மின்சொர வழங்கல் திட்டம் 

 

ngsjPf cl;fl;likg;G trjpfspd; fPo; fye;Jiuahlg;gl;l kpd;rhu toq;fy; jpl;lk; gpafk efuhl;rp 

gFjpfSf;fhd vjpu;fhy kpd;rhuj; Njitf;fhd cj;Njr eltbf;iffs; Fwpj;J tpthjpf;fg;gLfpwJ. 

gpafk efuhl;rpg; gFjpia xU njhopy;Jiw efukhf Cf;Ftpg;gij Nehf;fkhf kpd;toq;fy; jpl;lk; 

nfhz;Ls;sJ. fk;g`h khtl;lk; Nky; khfhzj;jpy; tlf;F tyaj;jpd; fPo; tUfpwJ. ,J khfhzj;jpy; 

kpd;rhu tpepNahfk; %yk; gpafk efu;g;Gw mhptpUj;jpg; gFjp kw;Wk; fsdp Jizg; gpuhe;jpaj;jpd; fPo; 

tUfpwJ.  

2012Mk; Mz;L kf;fs; njhif kw;Wk; tPl;Ltfjp fzf;nfLg;gpd;gb ,g;gFjpapy; 98% FLk;gq;fs; 

kpd;rhuj;ijg; gad;gLj;jp gad; ngWfpd;wd. ,g;gFjpf;F kpd;rhuk; toq;f cs;@u; tsq;fs; Fwpj;J 

tpthjpf;Fk; NghJ gpafk Jiz epiyak; Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;. 1984 Mk; Mz;by; kfhntyp xypgug;G 

jpl;lj;jpd; %yk; fl;lg;gl;l ,yq;if kpd;rf;jp gupkhw;w mikg;gpd; Kf;fpa cs;sPLfspy; ,JTk; 

xd;whFk;. gpafk - nfhOk;Gf;F nfhj;kiy gupkhw;w njhlu; kw;Wk; gupkhw;w tau;fs; ,t; kfhntyp 

tshfj;jpd; %yk; cUthf;fg;gLk;.  

,yq;if kpkpd;rhu rig 2016 - 2025 fhyfl;lj;jpy; jhaupj;j FWfpa fhy fl;lj;jpd;gb gpafk efuhl;rpg; 

gFjpf;F kpd;rhuk; toq;f gpd;tUk; jpl;lq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

படம் 6.10 : முன்பமாழியப்பட்ட மின்சாரம் வழங்கும் திட்டம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதொரம் : குறுகிய காலத் திட்டம் - இலங்பக மின்சார சபப, 2016 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

அட்டவலண 6.8 பியகம பிரகதச சபப பகுதியில் தற்கபாதுள்ள மற்றும் முன்பமாழியப்பட்டுள்ள புதிய மின் 
பரிமாற்ற நிபலயங்கள் 

 

 

ஆதொரம் : குறுகிய காலத் திட்டம் - இலங்பக மின்சார சபப, 2016 
 

அட்டவலண 6.9 :  புதிய மின்விநிகயாக பதாடர் மற்றும் சீர் திருத்த திட்டங்கள் 

kpd; CLflj;jypd; tifg;ghL  
gupe;Jiuf;fg;gl;l 
jpl;lg;gFjpf; 
FwpaPL 

jw;Nghija kw;Wk; Kd;nkhopag;gl;l gFjpfs; 

kpd; fk;gpfspd; mikg;G 

LT/L/WPN/08 rGf];fe;j kpd; epiyak; Kjy; rGf];fe;j 
ypd;ly; njhopy;Jiw g+q;fh tiu (33kV SC Lynx Pole 
- Length 0.45 Km) 

LT/CV/WPN/52 gpafk tiyaikg;Gj; Jiz epiyaj;jpypUe;J 
tP nkhy re;jp tiu 
(33kV SC Raccoon Pole into 33kV SC Lynx Pole) 

LT/CV/WPN/35 gpafk tiyaikg;Gj; Jiz epiyaj;jpypUe;J 
fpupgj;nfhl, fy re;jp tiu 
 (33kV DC Cockroach Pole line into 33kV DC Lynx Pole(1.6 
Km)/ Tower- Length 6 Km) 

LT/L/WPN/02 ypz;ly; ifj;njhopy;Jiw Ngl;il Kjd;ik 
Jiz epiyak; Kjy; midj;J ntspr;nry;Yk; 
kpd; njhlu; mikg;Gfs; (11kV SC Raccoon Pole into 
33kV SC Raccoon Pole - Length - 2.5 Km) 

LT/L/WPN/26 Kd;nkhopag;gl;l gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f 
tyak; - tiyaikg;Gj; Jiz 
epiyaj;jpypUe;J rP]; yq;fhtpd; fpuhd;wp  (33kV 
DC Lynx Pole - 0.6 Km) 

LT/L/WPN/27 Kd;nkhopag;gl;l gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f 
tyak; - tiyaikg;Gj; Jiz epiyaj;jpypUe;J 
gpafk nghyp]; Rw;Wtl;lj;jpd; fpuhd;wp (33kV DC 
Lynx Pole – 1.7 Km) 

LT/L/WPN/28 Kd;nkhopag;gl;l gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f 
tyak; - tiyaikg;Gj; Jiz epiyaj;jpypUe;J 
Vd;ry; yq;fhtpd; fpuhd;wp (33kV DC Lynx Pole - 2 Km) 

LT/L/WPN/29 Kd;nkhopag;gl;l gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f 
tyak; - tiyaikg;Gj; Jiz epiyaj;jpypUe;J 
gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tyaj;jpd; fpuhd;wp 
(33kV DC Lynx Pole – 1.5 Km) 

ஆதொரம் : குறுகிய காலத் திட்டம் - இலங்பக மின்சார சபப, 2016 

kpd; CLflj;jy; epiyaj;jpd; 
tifg;ghL  

gupe;Jiuf;fg;gl;l 
jpl;lg;gFjpf; FwpaPL 

jw;Nghija kw;Wk; 
Kd;nkhopag;gl;l gFjpfs; 

tiyaikg;Gj; Jiz epiyak; 
Grid Sub Station - GSS 

- 
tiyaikg;Gj; Jiz epiyak; 
- gpafk, rKu;j;jp khtj;ij 
rGf];fe;j  

LT/N_GSS/WPN/03 Kd;nkhopag;gl;l gpafk 
Vw;Wkjp nrayhf;f tyak; -  
tiyaikg;Gj; Jiz epiyak;   

Kjd;ik Jiz epiyak; 
Primary Sub Station - PSS - 

rGf];fe;j ypd;ly; 
ifj;njhopy; Ngl;il 

fpuhd;wp - Gantry 

- 

khtukz;ba 
njfjd 
gpafk nghyp]; Rw;W tl;lk;  
vd;nry; yq;fh  
rP]; yq;fh  

 Kd;nkhopag;gl;l gpafk 
Vw;Wkjp nrayhf;f tyak; 
fpuhd;wp 

 Kd;nkhopag;gl;l fndtj;j 
fpuhd;wp 
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mjd;gb NkNy cs;s ml;ltiz 6.10 ,y; gl;bayplg;gl;Ls;s jpl;lq;fs; njhopy;Jiw kw;Wk; fyg;G 

FbapUg;G mgptpUj;jpf;F kpd;rhuk; toq;FtJld; ,g; Gjpa kpd; tpepNahf njhlu; kw;Wk; Gduikg;Gj; 

jpl;lq;fs; KO gFjpiaAk; cs;slf;fp kpd; Njitiag; g+u;j;jp nra;Ak;.  

6.3.5 வடிகொல் மற்றும் கழிவுநீர் முகொலமத்துவத் திட்டம்  

gpafk efuhl;rpg; gFjpapy; fopT ePu; Kfhikj;Jtk; fopT ePu; Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPo; 

fye;Jiuahlg;gl;Ls;sJ. mjd;gb gpafk efu;g;Gwj;jpy; fopT ePu; Rj;jpfupg;G Kiw ,y;iy. cl;gFjp 

fopT ePu; jiu kl;lj;jpy; ,Ue;J mg;Gwg;gLj;jg;gLfpwJ. Vnddpy; fpilf;ff;$ba Fiwe;jgl;r 

FbapUg;Gg; gFjp 10 Vf;fu; MFk;.  

Mdhy; gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyak; kw;Wk; rGf];fe;j njhopy;Jiw g+q;fh Mfpait ,g;gFjpapy; 

cs;sd. ,t;tpuz;L Kf;fpa njhopy;Jiw tyaq;fSf;F fopT ePu; Rj;jpfupg;G kw;Wk; mfw;wy; 

mikg;Gfs; cs;sd. gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaj;jpy; jpdrup ePu; Efu;T 20,000 fdkPw;wu; tiuapYk; 

16,000 fdkPw;wu; fopT ePiu Rj;jpfupj;j gpwF uhf`tj;j fhy;tha; topahf fsdp ejpf;F 

ntspNaw;wg;gLfpwJ. 

rGf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyak; kw;Wk; ypd;nly; njhopy;Jiw gFjp kw;Wk; mij Rw;wpAs;s 

vupthA cw;gj;jp Miy Mfpatw;iw fUj;jpw;nfhz;L ypd;nly; njhopy;Jiw gFjpapy; mike;Js;s ePu; 

Rj;jpfupg;G epiyak; 9,000 fdkPw;wu; ePiu njhopw;rhiyfSf;F ntspapLfpwJ. mtw;wpy; 80% fopTePuhf 

ntspNaw;wg;gLfpwJ. mjd; ngWkhdk; 7,200 fdkPw;wu; ePuhFk;.  

mjd;gb 2030Mk; Mz;lstpy; vjpu;fhy ePu;j; Njitapd; mbg;gilapy; 80% gug;gsT fopTePuhf 

,Uf;Fnkd;W fzf;fPL fUJfpwJ. mfw;Wtjw;Fj; Njitahd nkhj;j fopTePupd; msT gpafk KjyPl;L 

Cf;Ftpg;G tyaj;jpy; 16,000 fdkPw;wu; kw;Wk; ypd;nly; njhopy;Jiw g+q;fhtpd; 7200 fdkPw;wu; MFk;. 

mq;F njhopy;Jiwia Cf;Ftpf;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLk; ,U gpuhe;jpaq;fspYk; mjpf fopTePiu 

ntspNaw;w Ntz;ba mtrpak; ,Ug;gjhf njupfpwJ. me;j fzf;fPLfs; ml;ltiz 6.11apy; 

fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

xU jpl;lj;jpd; Njit fhuzkhf ,e;j fhy;tha;fspypUe;J fsdp Mw;wpy; ePu; epuk;gp topfpwJ. FbePupd; 

Njitia g+u;j;jp nra;Ak; gpafk kw;Wk; mk;gj;jNy ePu; Rj;jpfupg;G epiyaq;fshy; nfhOk;G tlf;F 

kw;Wk; nfhOk;G njw;F kf;fSf;F tpepNahfpf;fg;gLk; Foha;ePupd; juk; gy rpf;fy;fis Vw;gLj;jpAs;sJ. 

nfhOk;G tlf;fpy; FbePu;j; NjitfSf;fhf ePiu Rj;jpfupj;J tpepNahfpf;Fk; gpafk gl;btpytpYs;s ePu; 

Rj;jpfupg;G epiyak; fLikahf rpukj;jpw;Fs;shfpAs;sJ. gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaj;jpy; fopTePu; 

njhlu;ghd gy KiwaPLfis gpafk tptrha Nrit ikak;, gpuNjr nrayfq;fs; kw;Wk; gpw nghWg;ghd 

epWtdq;fs; tprhupj;J tUfpd;wd.    
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

அட்டவலண 6.10 : கணிக்கப்பட்ட கழிவுநீரின் பமாத்த அளவு 
 

 
ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 
 
njhopy;Jiw tyaj;jpy; cUthFk; jpz;kf;fopTfspd; msitf; fzf;fplg; gad;gLk; gpafk gpuNjr 

rig njhopw;rhiy jpz;kf;fopTfisr; Nru;g;gjpy;iy. gpafk Cf;Ftpg;G tyaj;jpy; xf;Nlhgu; 2018 ,y; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;l jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtj; jpl;lk; vjpu;fhyj;jpy; cUthFk; jpz;kf;fopTfis 

epu;tfpf;f eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. Gjpa Kiwapd; fPo; jPq;fpy;yhj fopTfisg; gad;gLj;jp 

kpd;rhuk; jahupf;f Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. kw;Wk; KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaj;jpy; xU epiyahd 

Rw;Wr;#oy; mgptpUj;jp cf;jp vd milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. 

Kd;nkhopag;gl;l mlu;j;jp tyak; 

வீட்டு /  வீட்டு 
பாவபன 
அல்லாத 
நுகர்வு 2021 

வலயத்தின் 
அடிப்பபடயில் 
கழிவுநீர் 
அகற்றும் 
அளவு - 2021 

வீட்டு /  வீட்டு 
பாவபன 
அல்லாத 
நுகர்வு - 
2030 

வலயத்தின் 
அடிப்பபடயில் 
கழிவுநீர் அகற்றும் 
அளவு - 2030 

mjpf mlu;j;jp efu Nghf;Ftuj;J 
tyak;  

3011397 2409117 3504763 2803810 

mjpf mlu;j;jp efu Nrit tyak; 4762425 3809940 5290458 4232366 

mjpf mlu;j;jp tzpf tyak; 1256333 1005066 3009952 2407962 

kj;jpk mlu;j;jp njhopy; tyak; - 
01 

3988652 3190922 6108422 4886737 

kj;jpk mlu;j;jp njhopy; tyak; - 
02 

8007970 6406376 8576521 6861217 

kj;jpk mlu;j;jp efu Nrit tyak; 5329667 4263734 3958030 3166424 

kj;jpk mlu;j;jp cs;sf tzpf 
tyak; 

2289807 1831845 2363454 1890763 

Fiwe;j mlu;j;jp rpwg;G mgptpUj;jp 
tyak;  

2742254 2193803 2760723 2208579 

2030 யிற்குள் எதிர்பார்க்கப்படும் பமாத்த 
கழிவுநீர் - (கன மீட்டர்/நாள்) 

31388505 25110804 35572323 28457858 

யிற்குள் எதிர்பார்க்கப்படும் பமாத்த 
கழிவுநீர் - (கன மீட்டர்/நாள்) 

31,389 25,111 35,572 28,458 
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படம் 6.11 : தற்கபாதுள்ள கழிவு நீர் கமலாண்பம திட்டம் 

ஆதொரம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 

6.3.6 திடக்கழிவு மமைொண்லம திட்டம் 

திண்மக்கழிவு முகாபமத்துவம் என்பது பபளதீக உட்கட்டபமப்பின் முக்கிய பிரிவாக காணப்படுகின்றது. கமலும் 

பியகம நகர்ப்புறத்தின் திண்மக்கழிவு முகாபமத்துவத்தின்  நபடமுபறகள் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

பதாடர்பான அபனத்து விடயங்களும் இவ் திண்மக்கழிவு முகாபமத்துவ திட்டப் பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.   

பியகம பிரகதச சபபயானது  பியகம நகர்ப்புறத்திலுள்ள திண்மக்கழிவுகபள முகாபமத்துவம் பசய்வதில் 

முதன்பமயான பங்கிபன வகிக்கின்றது. இப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் இருந்து வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் 

குப்பபகள்  கசகரிக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு கசகரிக்கப்படும்  குப்பபகளின்  அளவு சுமார் 15 முதல் 16 படாண் 

ஆகும். பபரும்பாலும் இபவ  உக்கும் கழிவுகளாக காணப்படுகின்றது. அத்கதாடு  3 முதல் 4  படாண் நிபறயுபடய 

குப்பபகள் உக்காத கழிவுகளாக காணப்படுகின்றது. உக்கிய மற்றும் உக்காத குப்பபகள் படல்பகாட பஸ் 

தரிப்பிடத்துக்கு அருகக உள்ள காணியிலும் மற்றும் பியகம பிரகதச சபபக் கட்டடத்திலும் 

வபகப்படுத்தபடுகின்றது. இவ்வாறு வபகப்படுத்தப்படுகின்ற உக்கும் கழிவுகள் முத்துராஜபவல - 

களவரப்பிட்டியவில் அபமந்துள்ள திண்மக்கழிவிபன பகாட்டும் முற்றத்திற்கும் மற்றும் மின் உற்பத்தி திட்ட 

நிலத்திற்கும் அனுப்பப்படுகின்றது. அதுமட்டுமல்லாது உக்காத கழிவுகள் பதாம்கப திண்மக்கழிவு நிரப்பும் 

இடத்துக்கு பகாண்டு பசல்லப்படுகின்றது. 

எவ்வாறாயினும் பியகம பிரகதச சபபயானது திண்மக்கழிவு வபகப்படுத்தல் ஆபலபய கவபறாரு இடத்திற்கு 

மாற்றுவதற்கு உத்கதசித்துள்ளது. இதற்கான காரணம் தற்கபாது திண்மக்கழிவு பகாட்டப்படும் இடமானது 

மக்களின் பபாதுப் பயன்பாட்டு கசபவக்கு உகந்த இடமாக காணப்படுவகதாடு மட்டுமல்லாது இவ் குறிப்பிட்ட 

இடத்திபன மக்களின் பாவபனக்கு ஏற்ப சிறந்த இடமாக மாற்றுவதற்கு பியகம பிரகதச சபப உத்கதசித்துள்ளது.  

கமலும் பியகம பிரகதச சபபயானது பல்கவறு பபளதீக பயன்பாட்டு வாகனங்பள திண்மக்கழிவு கசகரிப்பு முபறக்கு 

பயன்படுத்துகின்றது. அந்தவபகயில் ஒரு கம்பாக்டர் ஒரு டிப்பர் 10 டிராக்டர்கள் மற்றும் 35 பக வண்டிகபள 

பகாண்டுள்ளதுடன் கமலும் 44 பதாழிலாளர்கள் மற்றும் 10 வாகன ஓட்டுநர்கபள மனித வளங்களாக இச் 

பசயல்முபறயில் பங்கு வகிக்கின்றனர்.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

அதன்படி தற்கபாபதய மக்கள் குடியிருப்பு பதாபக மற்றும் பயணிக்கும் மக்கள் பதாபக ஆகியவற்பறக் கருத்திற் 

பகாண்டு திண்மக்கழிவுகளின் தினசரி கசகரிப்பு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அந்தவபகயில் 2030 ஆம் ஆண்டில் 

ஏறத்தாழ 367.1 படாண் வபர திண்மக்கழிவு அதிகரித்து காணப்படும்  என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. கமலும் இதன் 

விபரம்  பின்வரும் அட்டவபண 6.12 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவலண 6.11 : கணக்கிடப்பட்ட தினசரி திண்மக்கழிவு உருவாக்கம் 
 
 

 

ஆதொரம் : கம்பாஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 
திண்மக்கழிவுகளின் அளவு கணக்கீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் பியகம பிரகதச சபப 

பதாழில்துபற நிறுவனங்களிலிருந்து அகற்றப்படும் திண்மக்கழிவுகபள கசகரிப்பதில்பல. சமீபத்திய காலம் 

வபர பியகம ஏற்றுமதி பசயலாக்க மண்டல நிறுவனமானது (EPZ) அதனுபடய  திண்மக் கழிவுகபள அதனுபடய  

பசாந்த நிலத்திபன பயன்படுத்தி முகாபமத்துவம்  பசய்கின்றது. கமலும் திண்மக் கழிவுகபள முகாபமத்துவம் 

பசய்ய  2018 இல் புதிய திண்மக் கழிவு முகாபமத்துவ திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. கமலும் புதிய 

நபடமுபறயின் பிரகாரம், அபாயகரமான கழிவுப் பபாருட்கபள  பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்க 

உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது, அதுமட்டுமல்லாது  பியகம ஏற்றுமதி பசயலாக்க மண்டலமானது (BEPZ) இதபன ஒரு 

சுற்றுச்சூழல் கமம்பாட்டு மூகலாபாயமாக அபடயாளம் கண்டுள்ளது. 

 

 

 
Kd;nkhopag;gl;l 
mlu;j;jp tyak; 

தற்கபாபதய 
மக்கள் 

பதாபக 
(குடியிருப்பு 

மற்றும் 
பயணம் 

பசய்கவார்) 

2030 இல் 
எதிர்பார்க்கப்படும் 
மக்கள் பதாபக 

(குடியிருப்பு மற்றும் 
பயணம் பசய்கவார்) 

DS பகுதியில் 
உருவாக்கப்படும் 

திண்மக் 
கழிவுகளின் 

தரநிபல 
(கிகலா /  

ஒருநபருக்கான ) 

தற்கபாது 

திண்மக் 
கழிவு 

உற்பத்தியின் 

அளவு - ஒரு 

நாபளக்கு 

(படாண்) 

2030 இல் 
திண்மக் 

கழிவு 
உற்பத்தியின் 

அளவு - 
ஒரு 

நாபளக்கு 

(படாண்) 

cau; mlu;j;jpahd 
efu Nghf;Ftuj;J 
tyak;  

39689 85682 0.4 15.9 34.3 

cau; mlu;j;jpahd 
tzpf tyak;  

42916 93684 0.4 17.2 37.5 

cau; mlu;j;jpahd 
efu Nrit tyak; 

53208 105565 0.4 21.3 42.2 

kpjkhd 
mlu;j;jpahd 
ifj;njhopy; tyak; 
-I 

102398 237521 0.4 41.0 95.0 

kpjkhd 
mlu;j;jpahd 
ifj;njhopy; tyak; 
-II 

103828 232541 0.4 41.5 93.0 

kpjkhd 
mlu;j;jpahd efu 
Nrit tyak 

37703 71076 0.4 15.1 28.4 

kpjkhd 
mlu;j;jpahd 
cs;@u; tu;j;jf 
tyak; 

17018 26014 0.4 6.8 10.4 

Fiw mlu;j;jpahd 
epy mgptpUj;jp  
tyak;  

47925 65639 0.4 19.2 26.3 

பமாத்தம் 177.9 
367.1 
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6.4 பபொருளொதொர மமம்பொட்டு உக்திகள் 

6.4.1 லகத்பதொழில் பபொருளொதொரத் திட்டம் 

nropg;G kw;Wk; rpwg;ghd ghu;itia Nehf;fp – mj;jpahak; 8 (epiyahd Rw;wr;#oy; nfhs;if) ahdJ 

njhopy;Jiw gw;wpf; Fwpg;gpl;Ls;sJ. ,jd; %ykhf gRik nghUshjhuj;jpw;F toptFf;fpd;wJ. 

cw;gj;jpahsu;fs; jw;NghJs;s %yg;nghUl;fisg; gad;gLj;jp nghUl;fis cw;gj;jp nra;J fopTfis 

mg;Gwg;gLj;Jk; Neupay; nghUshjhuk; kPs;Rw;wpaikg;G nghUshjhukhf khw;wg;gLk;. ,jpy; xU njhopypd; 

fopthdJ kw;nwhU njhopypd; %yg;nghUl;fshf gad;gLj;jyhk; (kPs; gad;ghL, kW Row;rp, kPs; 

Nehf;fk;) ,jd; %ykhf Rw;Wr;#oy; njhopy; kz;lyq;fs; gRik nghUshjhuj;jpw;F toptFf;Fk;. 

“topkz;lyk;” kw;Wk; “capu; gd;Kfj;jd;ik” gpuptpd; fPo; gpd;tUkhW Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. fhgd; 

ntspNw;wk; kw;Wk; gpw tifahd fhw;W khRghl;ilf; Fiwf;fTk; fl;Lg;gLj;jTk; topfhl;Ljy;fs; 

toq;fg;gLk;. kuq;fis eLjy;, efu;Gw fhLfs;, gRikahd ghijfs;, gRik $iufs; kw;Wk; Ntshz; 

tdtpay; Mfpatw;iw epWtdq;fs; Cf;Ftpg;G eltbf;iffis Kd;ndLj;jy;. NkNy Fwpg;gplg;gl;l 

cz;ikfs; Njrpa mstpyhd topfhl;liy typAWj;JtJld; mt;Tz;ikfs; gpafik mgptpUj;jpj; 

jpl;lj;jpy; cs;slq;fg;gl;Ls;sJ. 

gpafk efu;g;Gwj;ij “mikjpahd njhopy;Jiw G+q;fhthf” mgptpUj;jpf;fhd vjpu;fhy Nehf;fpw;F Vw;g 

Kf;fpa efu;g;Gw nghUshjhuj;ij cau;j;Jtjw;fhd Kf;fpa mk;rkhf njhopy;fspd; Nkk;ghL cs;sJ. 

,J efuj;jpd; nghUshjhuj;ijAk; gpuhe;jpa kw;Wk; Njrpa nghUshjhuj;ijAk; mgptpUj;jp nra;fpwJ. 

mjd;gb ,e;j vjpu;fhy Nehf;fpd; Kf;fpa Fwpf;Nfhs;, njhopy;Jiwapd; Njitfisg; G+u;j;jp nra;Ak; 

gpafk efuj;jpy; njhopy;fspd; xU $l;lj;ij epWTtjhFk;. njhopy;Jiwapd; mbg;gil nghUshjhu 

kw;Wk; ngsjPf Njitfisg; G+u;j;jp nra;a njhopy; mikf;fg;gLk;. ,t; ,yf;if mila nkhj;j 

epyg;gug;gpy; 13% cs; tPjp tiyaikg;G %yk; njhopy;Jiw KjyPl;bw;fhd jpwf;fg;gLfpwJ. xU njhopy; 

rhu;e;j tzpf kj;jpa KjyPl;L tyaj;Jld; Cf;Ftpg;gJk; cw;gj;jpj; Jiwapy; Copau;fspd; gq;fspg;gpy; 

30% mjpfupg;Gr; nra;tJk; ,jd; Nehf;fkhFk;.  

mjd;gb Nkw;fz;l Nehf;fq;fis miltjw;F njhopy;Jiw nghUshjhu jpl;lj;ij 4 Kf;fpa 

cf;jpfspd; fPo; nray;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. gpafk gFjp efUk; njhopy;Jiw njhopyhsu;fspd; 

vz;zpf;if kw;Wk;; Ntiytha;g;Gf;fspd; vz;zpf;if Rkhu; 200,000 Mf mjpfupg;gjhy; ,g;gFjpapy; 

cw;gj;jpj; njhopy;fis ikakhff; nfhz;l jw;Nghija Ntiytha;g;G NkYk; mjpfupf;fg;gLk;. ,J 

200,996 vd kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,NjNghy; gpafk KjyPl;L tyaj;ij mbg;gilahff; nfhz;l xU 

Ma;T mwpf;if nkhj;j njhopyhsu;fspd; 25% jw;fhypf FbapUg;ghsuhf ,Uf;Fk; vd;w fUJNfhspd; 

mbg;gilapy; vjpu;fhy jw;fhypf tjptplj; Njitfs; kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. 2030 Mk; Mz;lstpy; 77,089 

jw;fhypf FbapUg;ghsu;fs;, njhopy;Jiw njhopyhsu;fs; FbapUg;G kf;fSld; ,izf;fg;gLk;. mjd;gb 

,g;gFjpapy; cs;s njhopy;fspd; mbg;gilapy; jpdrup njhopyhsu;fs; 300,000 my;yJ 308,356 vd 

kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

300,000 ,w;Fk; Nkw;gl;l Copau;fisf; nfhz;l xU njhopy;Jiw efukhf gpafkit cUthf;f 

njhopy;Jiw nghUshjhuj; jpl;lj;jhy; Kd;nkhopag;gl;l 4 cf;jpfs; fPNo cs;sd.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

6.4.1.1 மத்திய முதைீட்டுத் தொழ்வொரத்தின் உக்திகள் (Central Investment Corridor 

Strategy)  

kj;jpa KjyPl;Lr; rig gpuhe;jpaj;jpy; cs;s rKu;j;jp khtj;ij kw;Wk; Nfhdnty - rGf];fe;j tPjpapy; 

cs;s mbg;gil njhopy;Jiw Njitfs; kw;Wk; Nritfspd; njhluhf cUthf;fg;gLk; vd;W 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjd;gb ,t; tPjp ,g;gFjpapd; Kf;fpa Kd;Dupik ghijfspy; xd;whf 

cUthf;fg;gl;L ehf`Ky re;jp topahf gpafk - nfhOk;G tPjpAld; ,izf;fg;gLk;. ,t;tPjp 

Kd;nkhopag;gl;l re;jputq;f tPjp (gpafk - nfhOk;G tPjp) Mfpatw;iw fsdp mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; 

%yk; Nfhdnty - Nfhn`hy;tpy tPjp topahfTk; nfhOk;G JiwKfj;ij Ngypanfhl JiwKf 

mDfy; tPjp topahfTk; ,izf;Fk;.  

mjd;gb ehf`Ky re;jp nfhOk;G JiwKfj;jpypUe;J njhopy;Jiw tyaj;jpd; gpujhd 

EiothapyhfTk; fuhGf]; re;jp ehL KOtJk; njhopy;Jiw tyaj;jpd; gpujhd Eiothapyhf 

cUthf;f jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. mjhtJ njhk;Ng kw;Wk; njfld MFk;. mjd;gb 2 Kf;fpa 

Eiothapy;fisf; nfhz;l kj;jpa KjyPl;Lj; njhlupd; cs; tPjp tiyaikg;G %yk; rpwe;j ,izg;ig 

guhkupf;Fk;.  

kj;jpa KjyPl;L rigapy; epjp kw;Wk; nghUshjhu tplaq;fSf;fhd Gjpa njhopEl;gj;Jld; 

xUq;fpize;j tzpfq;fs; kw;Wk; tq;fpfSf;fhd ikaj;ij epWTtJ xU Kf;fpa %Nyhgha jpl;lkhf 

milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. mjd;gb BNkh re;jp ,yq;ifapy; xU Kjd;ik tzpf kw;Wk; epjp 

ikakhf cUthf;fg;gLk;. njhopy;Jiw KjyPl;lhsu;fSf;Fk; gpuhe;jpaj;jpd; Gwefu;g; gFjpfSf;F tq;fp 

kw;Wk; epjpf;fhf <u;f;fg;gLk; Copau;fSf;Fk; ,J xU rpwe;j Cf;fkhf ,Uf;Fk;.  

$Ljyhf epyk; xU jpwikhd njhopyhsu; njhFg;igAk; kj;jpa KjyPl;L tyaj;jpy;; jpwd; 

mgptpUj;jpf;fhd ikaj;ijAk; cUthf;Ftjd; %yk; cw;gj;jpj; njhopYf;F xU %Nyhgha mgptpUj;jpj; 

jskhf milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. ,J fk;g`h khtl;lj;jpy; Ntiyapd;ik tpfpjj;ij 3.6 Mff; 

Fiwj;J 2020 Mk; Mz;by; KO ehl;bYk; ,isQu;fspd; Ntiyapd;ik tpfpjj;ij 20.29 Mff; 

Fiwf;fpwJ. vjpu;fyj;jpy; cUthf;fg;gl Ntz;ba rkfhy njhopEl;gj;Jld; jpwikahd ,isQu;fSld; 

njhopy;fis cUthf;f ,J cjTk;.  

r%f cl;fl;likg;Gld; Rfhjhu trjpfs; kw;Wk; mtw;wpd; gzpapl gFg;gha;T Mfpait gy cw;gj;jpj; 

njhopy;fspd; $l;likg;igf; nfhz;l xU njhopy;Jiw efukhf xU ngupa njhopyhsu; $l;llk; 

gpafktpy; cUthFk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLtjhy; njhopy;Jiw tpgj;Jfs; Vw;gLk; mghak; fhuzkhf 

kj;jpa KjyPl;L rig Mgj;J njhlu;ghf xU ngupa kUj;Jtkid tshfk; Njitg;gLfpwJ. gpafk 

gpuhe;jpa khtl;l kUj;Jtkidia Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk; mg;gFjpapy; trpf;Fk; kw;Wk; Gof;fj;jpy; 

cs;s kf;fSf;F rpwe;j Rfhjhu trjpfis toq;fTk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

kj;jpa KjyPl;L tyak; 3 Kf;fpa <uepyq;fs; topahf nry;fpwJ. kw;Wk; mjpfupj;JtUk; tsu;r;rp 

mOj;jq;fis vjpu;nfhs;Sk; NghJ njhopy;Jiw tsu;r;rpahy; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk;. vdNt 

rpak;gyhg;Ng re;jp kw;Wk; uhf`tj;ij fhy;tha; topahf jw;NghJs;s ney; tay; <uepy G+q;fhthf 

cUthf;fg;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjd;gb gpafk efu;g;Gwj;ij <uepyk; njhlu;ghd njhopy;Jiw 

efukhf tsu;g;gjpy; rpak;gyhNg re;jp gpafk KjyPl;L nrayhf;f tyaj;jpd; Kf;fpa Eiothapy;fspy; 

xd;whf ,Ug;gjhy; Kd;nkhopag;gl;l njhopy;Jiw Cf;Ftpg;G tyak; xU Kf;fpa Xa;Tj; jsj;ij 

toq;FtJld; efuj;jpd; Nehf;fj;ij czu xU rf;jp tha;e;j J}z;Ljiy toq;Fk;.   
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6.4.1.2 உள்ளுர் பதொழில்துலற மசகரிப்பு உக்திகள் (Local Industrial Collector Strategy) 

,e;j %Nyhghaj; jpl;lk; ,g;gFjpapy; 13% epyj;ij njhopy;Jiw KjyPl;bw;fhf toq;Fk; Nehf;fj;ij 

mila cjTfpwJ. ,jd; fPo; milahsq;fhzg;gl;l 4 gpujhd tPjpfis mfykhf;f 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. mjd; mbg;gilapy; khgpk gFjpapy; tsu;r;rpailahj epyq;fs; khgpk 

njhopy;fSf;fhf toq;fg;gLk;. NkYk; gl;btpy - khnfhy tPjp ,g; gFjpapYs;s njhopy;fSf;fhf 

toq;fg;gLk;. n[ae;jp khtj;ij fLnty khw;WtPjp, kN`d tPjp kw;Wk; ky;thid - njhk;Ng tPjp 

Mfpatw;Wld; gpafk - njhl;Lg;Nghy re;jpf;F ,izf;fTk; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; 

tLNtfktpypUe;J gpafk tyak; kw;Wk; Nfhzty - nfhn`hy;tpyapw;Fr; nry;Yk; tPjp cj;Njr 

Kf;fpa cs;tPjp mgptpUj;jpapd; fPo; tUk;. 

,e;j tPjp tiyaikg;gpd; tpupthf;fk; cw;gj;jp njhopy;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhf gpafk efuhl;rp 

gFjpapd; njd;gFjpf;F mjpf kjpg;Gld; KjyPl;il <u;f;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. gpujhd cs; tPjp 

tiyaikg;igj; jtpu khgpk - fndnty tPjp, gpafk Jizkpd; ,izg;G cs;s gtu; `T]; tPjp, 

nfhl;Ld;d - kN`d tPjp, kFUtpy tPjp kw;Wk; ngy;Nyfy - tp[auhk khtj;ijapd; ,U ghijfs; 

Nrit ghijfshf cUthf;f Ntz;Lk;.  

cs;tPjp tiyaikg;ig tl gFjpapd; kj;jpa KjyPl;L tyaj;jpYk;, tyJ Gwk; gpafk - nfhOk;G tPjp 

Jiz njhopy;fspd; EioTg;Gs;spahf ,Uf;Fk; FWf;Fntl;Lf;fis cUthf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.  

,yq;if Gifapuj jpizf;fsj;jpd; Kjd;ikj; jpl;lj;jpw;Fk;, rGf];fe;j kw;Wk; rpak;gyhNgtpd; ,uz;L 

Gjpa epiyaq;fSf;Fk; Vw;g gpafk - nfh];fk Gifapuj ghij mikf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. vdNt 

,e;j Gifapuj epiyaq;fis ,t; cs; tPjp tiyaikg;GfSld; ,izg;gjd; %yk; njhopy;Jiw 

tya Copau;fSf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. nghUl;fisf; nfhz;L 

nry;y ,t; Gifapuj ghijia mikf;Fk; trjpahdJ ,t; %Nyhgha tsu;r;rpf;F Njitahd 

Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fk;.  

6.4.1.3 பிளக் மற்றும் பிமள பதொழில்துலற பூங்கொ உக்திகள (Plug & Play Industrial 

Parks Strategy)      

njhopy;Jiw mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; %d;whtJ cf;jp midj;J cl;fl;likg;G trjpfSld; 

njhopy;Jiw G+q;fhf;fis cUthf;FtjhFk;. njhopy;Jiwia Nkk;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd 

nghUshjhu, ngsjPf, r%f kw;Wk; tPjp ,izg;gpd; fPo; kpfTk; nghUj;jkhd gFjpfis milahsk; 

fhz kj;jpa KjyPl;L tyaj;jpd; ikag; gFjpAk; ehl;bd; njd; gFjpAk; kpfTk; tpUk;gj;jf;f 

gFjpfshf milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. ,J ,izg;G 18 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

mjd;gb <ug;gj #oYld; ,izf;fg;gl;l 3 epyq;fs; n`a;ae;Jt gFjpapy; milahsk; 

fhzg;gl;Ls;sd. ,J <u epy #oiyg; ghJfhg;gjd; %yKk; njhopy;Jiw kjpg;G Nru;j;jy;fisj; 

NjLtjd; %yKk; jahupf;fg;gLfpd;wd. 3 njhopy;Jiw g+q;fhf;fs; %Nyhghaj; jpl;lj;jpd; fPo; Rw;wpAs;s 

njhopy;fs; kw;Wk; rhj;jpakhd njhopy;fSf;F xU khjpup my;yJ njhopy; khjpupia cUthf;Fk; 

Nehf;fk; nfhz;lit.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

BNkh re;jp Clhf EioAk; gFjpapy; jw;NghJs;s BNkh gad;ghl;L thfd gl;liw cs;sJ. 

tiuaWf;fg;gl;l njhopy;Jiw nfhj;jzpfis NkYk; tpupTgLj;JtJld; ngupa mstpyhd cw;gj;jp 

njhopy;fis <u;g;gjw;fhf ,J xU mbg;gil cl;fl;likg;G gFjpahf mgptpUj;jp nra;a 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. mUfpYs;s 20 Vf;fu; tsu;r;rpailahj epyk; KjyPl;L tha;g;GfSf;F xU ce;J 

rf;jpahf ,Uf;Fnkd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

6.4.1.4 நதியின் முற்பகுதி உற்பத்தி பொலதகளின் உக்திகள் (Riverfront Productive 

Tracts Strategy)      

KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyak; fhuzkhf ky;thid kw;Wk; ty;fk gFjpfs; Vw;fdNt Mil rhu;e;j 

tzpfq;fSf;fhd tsu;r;rp tyakhf khwpAs;sd. fuhGf]; re;jpapypUe;J ky;thid njhk;Ng 

tPjpapypUe;J ky;thid efuk; tiu Mil kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila nghUl;fs; njhopy;Jiw 

nghUshjhu jpl;lj;jpd; fPo; ngWtjw;F ,r; #o;epiyia czu;e;J ejpf;fiu gaDs;s tu;j;jf 

mgptpUj;jp cf;jpfspd; mbg;gilapy; Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ.  

ejpia jpUg;Gtjd; %yk; cUthf;fg;gl;Ls;s mq;fPfupf;fg;glhj re;ijfis mfw;Wtjd; %yk; 

ejpg;gFjpapd; ,aw;iff; fhl;rp xU nghUshjhu kjpg;ghf khWk;. Mil kw;Wk; njhopy;Jiw 

jahupg;GfSld; $ba xU filapd; tsu;r;rpia Cf;Ftpf;Fk; Nehf;fpy; ,e;j %Nyhghaj;jpl;lk; cs;sJ. 

mbf;fb nts;sg;ngUf;F Vw;gl tha;g;Gs; ky;thid gFjpapy; ePu;g;ghrdj; Jiwahy; epu;khdpf;fg;glTs;s 

fsdpejp nts;sf; fl;Lg;ghl;Lj; jpl;lKk; xUq;fpizf;fg;gLk;. Nkw;fz;l %Nyhghaj; jpl;lj;jpd; fPo; 

ky;thid gFjpia xU tsu;r;rp tyakhf mgptpUj;jp nra;Ankd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ,J 

NguopTfspypUe;J tpLtpf;fg;gl;l fsdp Mw;wpd; Rw;Wr;#oy; mk;rj;ij Fwpf;Fk;.  

mjd;gb NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s cj;jpfs; cl;gl gpafk efurig gFjpia nraw;gLj;j 

Kd;nkhopag;gl;l njhopy;Jiw mgptpUj;jp %Nyhghaj;ij tiuglk; 6.11 fhl;LfpwJ.    
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   வலரபடம் 6.11:  முன்பமாழியப்பட்ட பகத்பதாழில் வணிகத்திட்டம  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

6.5 நிலையொன சுற்றொடல் உக்திகள் 
 

gpafk efu;g;Gwj;jpy; epy gad;ghl;by; 19% Rw;Wr;#oy; mk;rq;fisf; Fwpf;fpwJ. njhopy;Jiw 

Nkk;ghl;bypUe;J nghUshjhu tsu;r;rp mila epiyahd mgptpUj;jpf; nfhs;iffis 

xUq;fpizg;gjd; %yk; rkepiy tsu;r;rpahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd typAWj;jg;gLfpwJ. gpafk 

efu;g;Gwj;ij <uepyq;fSld; mikjpahd njhopy;Jiw efukhf tsu;f;f Ntz;Lk; vd;w ,yl;rpaj;Jld; 

,g;gFjpapy; cs;s Kf;fpakhd <uepy mikg;igg; ghJfhf;f epiyahd Rw;Wr;#oy; mgptpUj;jp 

cf;jpfs; milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. ,jd; %yk; njhopy; Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; czu;jpwd; 

tha;e;j <uepyq;fSf;F ,ilapyhd Nkhjiyf; Fiwg;gjw;Fk; nts;sj; jhf;fj;ij jzpf;f ePu; jf;f 

itf;Fk; gFjpfis ghJfhg;gjw;Fk; gpafk tsu;r;rpj; jpl;lj;jpd; jpl;lkply; Njitfs; Clhf eptu;j;jp 

nra;ayhk;.   

6.5.1 ஈர நிைப் பொதுகொப்புத் திட்டம் 
 

gpafk efu;g;Gwj;jpw;fhd Rw;Wr;#oy; ghJfhg;Gj; jpl;lj;jpd; mtrpaj;ij milahsk; fhz Kf;fpa 

mk;rk; njhopy;fis Cf;Ftpf;Fk; NghJ <uepyq;fspd; vjpu;kiwahd jhf;fq;fisj; jzpf;f Ntz;baJ 

mtrpakhFk;. mjhtJ njhopy;Jiw kw;Wk; FbapUg;G eilKiwfspd; ePz;l fhy tsu;r;rpahdJ 

,g;gFjpapd; gRik tya mlu;j;jpiaf; Fiwg;gjw;F toptFf;fpwJ. ,J mg;gFjpapd; czu;jpwd; 

tha;e;j <uepy Rw;Wr;#oy; mikg;ig NkYk; Fiwj;jJ. ,r; #oypy; Rw;Wr;#oy; (<uepyq;fs;) 

ghJfhg;Gj; jpl;lk; ,g;gFjpapd; ngsjPf tsu;r;rpia xU epiyahd Rw;Wr;#oy; mikg;ghf khw;Wtij 

Nehf;fkhff; nfhz;lJ.  

6.5.1.1.ghJfhg;G tyak; (<uepy tifg;ghL) 

I.  fsdp ejp ,Ug;G kw;Wk; ikaq;fSf;F ,ilapyhd fl;likg;G kw;Wk; ,aw;if 

fhy;tha;fs;, Gjpa ePu;topfs; cl;gl ePNuhilfs; kw;Wk; ePu; tope;NjhLk; rkntspfs; 

II.  ed;dPu; Mokw;w <uepyq;fs; kw;Wk; 1 my;yJ 1 kPw;wUf;Fk;; mjpf MsKs;s ed;dPu; 

rJg;G epyq;fs; kw;Wk; 1 kPw;wUf;Fk;; mjpf MsKs;s rJg;Gepy fhLfs;. 

III.  ed;dPu; ePu;Njf;fq;fs; kw;Wk; ePu;j;Njf;fq;fs;, fhy;tha;fs; cs;spl;l ePu;topfs;. 

IV.  cs;Su; epyq;fSf;F nrhe;jkhd ney; epyq;fs;, Jiz jho;thd epyq;fshd 

njdpa, Xtplh Nghd;w tay;ntspfSld; njhlu;Gila tifg;ghL. 

V.  ney; my;yhj tptrha jho;epyg; gFjpfs;. 

VI.  Iftplg;gl;l ney; epyq;fs;  
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6.5.1.2. Nky;khfhz <uepy tyaj;jpd; ,yf;ffs; kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fs; 

(a) ,yf;Ffs; 

jho;thd gFjpfspd; Rw;Wr;#oy; kw;Wk; nghUshjhu uPjpahf epiyahd gad;ghl;il 

vspjhf;FtJ kw;Wk; mtw;wpd; cs;shu;e;j jd;ikiaf; fUj;jpy; nfhz;L mj;jpahtrpa nts;s 

Nrkpg;G jpwd; kw;Wk; gpw Rw;Wr;#oy; ed;ikfisg; guhkupf;Fk; jpwid Vw;gLj;Jjy; 

(b) Fwpf;Nfhs;fs; 

 gpafk gpuNjr rigf;F cl;gl;l gFjpfspy; #oy; el;G efuq;fis epWTtjd; %yk; ,aw;if 

kw;Wk; kdpjDf;fpilapyhd njhlu;gpid Fiwj;jy; 

 <uepyq;fs;, tpQ;Qhd Ma;T kw;Wk; fy;tp tpopg;Gzu;r;rpf;fhf gad;gLj;Jjy; 

 <uepyq;fs; gy;Yapu; nraw;ghl;il mjpfupf;fpd;w mNjNtis Rw;Wr;#oy;, Rw;Wyh kw;Wk; 

nghOJNghf;F eltbf;iffSf;fhd tha;g;gpid mjpfupj;jy;. 

 

6.5.1.3. gpafk gpuNjr rigf;F cl;gl;l gFjpapd; <uepy tyaq;fs; 

 

I.<uepy ,aw;if ghJfhg;G tyak; 

,e;j tyaj;jpDs; mjpf gy;Yapu; nfhz;l <uepyg; gFjpfs; kw;Wk; nts;sj;jpypUe;J Mgj;J 

Fiwg;G, fl;Lg;ghl;L gFjpfs; kw;Wk; ePu; Njf;f kw;Wk; tbfhy; gFjpfs; cs;slq;Ffpd;wd. 

II.tay; Ntshz;ik kw;Wk; <uepy tptrha tyak; 

,jDs; jw;NghJ gapupl;l ney; epyq;fs; kw;Wk; iftplg;gl; ney; epyq;fSk; mjDld; 

njhlu;Gila njdpaha kw;Wk; Xtpl Nghd;wit cs;slq;Fdps;wJ. 
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வலரபடம் 6.12 :  ஈரநிலப் பாதுகாப்புத் திட்டம் 
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6.5.2 நிைத்மதொற்றத் திட்டம் 

 

vjpu;fhy Nehf;fpd; mbg;gilapy; gpafk efu;g;Gwj;ij <uepyk; njhlu;ghd njhopy;Jiw efukhf 

mgptpUj;jp nra;tjw;fhd epyg;gug;G jpl;lj;jpd; Njit <uepy Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G jpl;lk; kw;Wk; 

njhopy;Jiw nghUshjhu mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; epiyahd Rw;Wr;#oy; cf;jpfspd; fyitahFk;. <uepy 

ghJfhg;Gf;fhd $l;LwT Rw;Wr;#oy; nghWg;G (Co-operate Environmental Responsibility) Rw;Wr;#oy; 

ghJfhg;Gj; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; vjpu;fhy njhopy;Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;Wr;#oy; kjpg;G 

$l;lYf;fhf gpafk efuhl;rp kd;wj;jpd; njhopy;Jiw Ngl;ilfis Cf;Ftpf;Fk;.  

<uepy Rw;Wr;#oy; ghJfhg;Gj; jpl;lk; mgptpUj;jp rhj;jpakhd tyak; nghOJNghf;Ff;fhf <uwpy 

G+q;fhthf cUthf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. ,J <uepy thupaj;jpd; mwq;fhtypd; (Wetland Stewardship) 

fPo; nkhj;jk; 127 n`f;lau; gug;igf; nfhz;bUf;Fk;. NkYk; mit xUq;fpizf;f Kd;nkhopag;gLk;.  

,J <uepy thupaj;jpd; mwa;fhtyhy; Kd;nkhopag;gl;lJ.  

“nfhs;Kjy;, ed;nfhil, ghJfhg;G, ey;ypzf;fj;ij gad;gLj;jp <uepyq;fspd; Rw;Wr;#oy; 

nray;ghLfspd; ePz;l fhyg; ghJfhg;G” (,J Neub kw;Wk; kiwKf Rw;Wr;#oy;, r%f kw;Wk; 

nghUshjhu ed;ikfis toq;FfpwJ.)  

,g;gFjpapy; Vw;fdNt epWtg;gl;Ls;s ftu;r;rpfukhd njhopy;Jiw KjyPl;lhsu;fs; kw;Wk; gpuNjrj;jpDs; 

epWtg;gl;Ls;s njhopy;Jiw KjyPl;lhsu;fs; me;je;j <uepy mwq;fhty;fSf;F xJf;fg;gl;Ls;s 127 

n`f;lau; epyj;jpd; vjpu;fhy tsu;r;rpf;Fg; nghWg;ghdtu;fs;. mtu;fspd; ngU epWtd Rw;Wr;#oy; 

nghWg;Gf;fis nray;gLj;Jtjpy; ,aw;if mgptpUj;jpAld; $ba nghOJNghf;F G+q;fhf;fs; epWtg;gl 

cs;sJ. NkNy Fwpg;gpl;l %Nyhghaj; jpl;lk; mikjpahd njhopy;Jiw efuj;jpd;; Nehf;ifAk; mjd; 

ngU epWtd gq;fspg;Gld; miltjw;fhd tha;g;igg; ngWfpwJ.  

fl;Lkhdj; jsq;fs; mq;fPfupf;fg;glhj tifapy; kPl;nlLg;gijj; jLf;Fk; nghUl;L njhopy;Jiw #oypy; 

nghOJNghf;F ,lq;fisg; gad;gLj;Jtij Cf;Ftpf;Fk; Nehf;Fld; ajpN`d jhq;fpia <uepyg; 

G+q;fhf;fshf cs;slf;fp rpak;gyhg;Ng <uepyr; #oiy ,J cUthf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjpf 

mlu;j;jp nfhz;l efu;g;Gw Nrit tyaq;fspy; rpwpa mstpyhd <uepy G+q;fhf;fis Cf;Ftpg;gjd; 

%yk; <uepyq;fspd; njhopy;Jiw kw;Wk; FbapUg;G tsu;r;rpia Nkk;gLj;jTk; Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. 

Kd;nkhopag;gl;l <uepyg; G+q;fhf;fs; cl;gl Kd;nkhope;j ,aw;ifj; jpl;lk; gpafk efu;g;Gwj;ij 

mikjpahd njhopy;Jiw efukhf mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fk; nfhz;lJ. glk; 6.11 ,y; fhl;lg;gl;Ls;s 

gFjpf;Fg; nghWg;ghd epWtd mikg;G <uepy mwq;fhty; FO %yk; epWtg;gl;Ls;sJ.  
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படம் 6.12: ஈரநில அரங்காவல்களின் பபாறுப்பு அமுலாக்க வழிமுபற 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வளம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு,  2021 
 
cj;Njr njhopy;Jiw nghUshjhuj; jpl;lj;jpy; nray;gLj;j milahsk; fhzg;gl;l cs; tPjpfspd; 

,UGwKk; ghJfhg;G kuj;ij cUthf;f epiyahd Rw;Wr;#oy; mgptpUj;jp %Nyhghaj; jpl;lk; 

milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. ,J tiuglk; 6.13 ,y; tpsf;fg;gl;Ls;sJ. ,J tsp khRghL, xyp khRghL 

kw;Wk; efu;g;Gw ntg;gepiy Nghd;w njhopy;Jiw tsu;r;rpAld; njhlu;Gila Rw;Wr;#oy; gpur;rpizfisj; 

jzpf;f cjTfpwJ. mj;Jld; ,g;gFjpf;F ,aw;if kjpg;ig Nru;f;fpwJ. Kd;nkhopag;gl;l Kjy; kw;Wk; 

,uz;lhtJ Kd;Dupik tPjpfspd; ,UGwKk; 4.75 kPw;wu; ,ilntspiaf; nfhz;bUf;Fk;. ,jpy; Nritg; 

gFjp kw;Wk; epyg;gug;G Mfpait mlq;Fk;. Nrit kw;Wk; epyg;gug;gpw;F tPjpapd; ,UGwKk;, %d;whtJ 

Kd;Dupik mspf;fg;gl;l tPjpfspy; 2.5 kPw;wu; kw;Wk; ehd;fhtJ Kd;Dupik mspf;fg;gl;l tPjpfspy; 

2.25 kPw;wu; ,lKk; cs;sJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cs;@u; mjpfhurig gq;Fjhuu;fs; njhopy;Jiw KjyPl;lhsu;fs; 

iftplg;gl;l ney;tay;fs; cupikahsu;fs; / efu;g;Gw mgptpUj;jp 

Mizafk; / ,yq;if epykPl;G kw;Wk; mgptpUj;jp mjpfhu rig / 
ePu;g;ghrdj; jpizf;fsk; / KjyPl;L Cf;Ftpg;G rig /,yq;if 
njhopy;Jiw mgptpUj;jp rig / tptrha Nritfs; jpizf;fsk; 

If;fpa khehl;bd; <uepyg;ghJfhg;G kw;Wk; 
Kfhikj;Jtk; 

ghJfhf;fg;gl;l <uepyq;fs; – 492.1 ha 
ghJfhf;fg;gl;l Gju;epyq;fs; – 70.3 ha 
iftplg;gl;l ney;epyq;fs; – 127 ha 

 

efu Nritfs; kw;Wk; njhopy;Jiw jpl;lq;fs; Rw;Wr;#oy; cl;fl;likg;G trjpfs;  

gpafk gpuNjr 
rig 

xd;wpize;j Rw;Wr;#oy; 
nghWg;G 

Corporate Environment 
Responsibility (CER)  
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வலரபடம் 6.13 :  நிலத்கதாற்றத் திட்டம் 

 



 

108 
 

 
பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
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6.5.3 அனர்த்த முகொலமத்துவத் திட்டம் 

 

fsdp Mw;wpd; nts;sj; jhf;fk; xU tsu;r;rpj; jpl;lj;jpd; Njitapd; fPo; Muk;gj;jpy; tpthjpf;fg;gl;l 

Kf;fpa gpur;rpizfspy; xd;whf milahsk; fhzg;glyhk;. Kf;fpa rpf;fy;fspd; gFg;gha;T ,e;j 

epiyik cs;@u; nghUshjhuj;jpy; Neub kw;Wk; Njrpa jhf;fj;ij Vw;gLj;JfpwJ vd;gij 

cWjpg;gLj;jpAs;sJ. ky;thid, aguYt, khgpk, gl;btpy kw;Wk; gpfk njw;F gpupTfspy; Vw;gl;l 

nts;sj;jhy; ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. gpafk efu;g;Gwj;jpw;F xU NguopT Kfhikj;Jt jpl;lj;jpd; mtruj; 

Njit cs;sJ vd Kf;fpakhf typAWj;jg;gl;Ls;sJ.  

mbg;gilapy; NguopT Kfhikj;Jtj; jpl;lk;, Kd;nkhopag;gl;l Rw;Wr;#oy; ghJfhg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; 

epiyahd Rw;Wr;#oy; mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; fPo; mjd; cf;jpfSk; kiwKfkhf ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

cau; czu;jpwd; nfhz;l <uepy ghJfhg;Gj; jpl;lj;jpd; fPo; ,g;gFjpapd; czu;jpwd; tha;e;j <uepy 

mikg;igg; ghJfhg;gJ nts;sj;jpd; NghJ mjpf ePiuj; jf;f itj;jpUf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

Jiz ejpfs; kw;Wk; ePu; topg; ghijfSf;fhd ,Ug;Gf;fis toq;Ftjd; %yk; nts;sj;ijf; 

fl;Lg;gLj;jTk; fsdp Mw;wpd; jhf;fq;fisj; jzpf;fTk; eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

$Ljyhf ky;thid rk;Ngty fhy;tha; kw;Wk; ky;thidg; gFjpapy; cs;s <uepy mikg;igg; 

ghJfhg;gjd; %yk; mjpfgbahd ePu; ,Ug;G tyak; milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. ,J nts;sj;jhy; 

njhlu;e;J ngsjPf eltbf;iffshf ghjpf;fg;gLfpwJ. ,e;j epiyikia milahsk; fhZk; nghUl;L 

fle;j rpy Mz;Lfshf nts;sk; Fwpj;J Ma;T nra;ag;gl;L fpuhk Nrtfu; gpupT kl;lj;jpd; gb mjpfk; 

ghjpf;fg;gl;Ls;s kf;fs; 5 Kf;fpa tyaq;fshf tifg;gLj;jg;gl;Ls;sdu;. ,J tiuglk; 6.14 My; 

tpsf;fg;gl;Ls;sJ. 

ky;thid kpfTk; ghjpf;fg;gl;l gpuhe;jpakhf khwpaJ. gpuhe;jpaj;jpw;Fs; tsu;r;rpj; jpwid Cf;Ftpj;jJ 

kl;Lkd;wp FbapUg;G kw;Wk; tzpf mgptpUj;jp mOj;jk; vjpu;kiwahd Rw;Wr;#oy; ghjpg;Gf;fis 

Fiwg;gJk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;lJ. nts;sj; jLg;G thapy;fis Guzikf;f Ntz;bajd; mtrpaKk; 

2016 Mk; Mz;by; Vw;g;gl;l nts;sj;jhy; Nrjq;fSk; milahsk; fhzg;gl;Ls;sd.  
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வலரபடம் 6.14 : பவள்ளப் பாதிப்பு வலயங்கள் பியகம பகுதியின் வபகப்பாடு
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

6.5.4. பபொது இடங்கள் மற்றும் பபொழுது மபொக்கு திட்டம் 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;;l juj;jpd;gb xt;nthU 1000 egu;fSf;Fk; 
1.0 n`f;lau; vd;w tpfpjj;jpy; jpwe;jntsp toq;fg;gl Ntz;Lk;. 2012 Mk; Mz;bd; 

kjpg;gplg;gl;l kf;fs; njhif 192,022 Mf ,Ue;jJ. tsu;r;rpj; jpl;lj;jpd; juTfspd;gb 2030 

Mk; Mz;bd; kf;fs; njhif 247,000 I vl;Lk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjd;gb 2030 Mk; 

Mz;lstpy; gpafk gpuNjr rigg; gFjpapy; ntspg;Gw nghOJNghf;F ,lj;jpw;fhd nghJ 
kf;fspd; Njit 247 n`f;lauhf ,Uf;Fk;.  

6.5.4.1. nghJ ntspg;Gw kw;Wk; nghOJNghf;F ,lq;fspd; gpafk gpuNjr rig 

gFjpapd; tpguq;fs;. 

gpafk gpuNjr rigapd; nkhj;j gug;gsT 11.7 n`f;lau; tiu cs;sJ. efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rigapd; nghJ ntspg;Gw nghOJNghf;F ,lf; nfhs;iffs; kw;Wk; fUj;Jf;fspd; gb 
,e;j g+q;fhf;fs; kw;Wk; ikjhdq;fs; ml;ltiz 6.14 kw;Wk; ,izg;G 36 ,y; 
gl;bayplg;gl;Ls;sd.  

அட்டவலண 6.12 : தற்கபாதுள்ள பபாது பவளிப்புற மற்றும் பபாழுதுகபாக்கு இடங்கள் - 2018  
   ,y. ikjhdj;jpd; tiffs;  gug;gsT (n`f;lau;) 

01 kpfr; rpwpa ikjhdk; Pocket Park (EPP) 1.2 
02 rpwpa ikjhdk; Mini Park (EMP) 4.0 
03 cs;@u; ikjhdk; Local Park (ELP) 5.5 
04 eilghij Linear Park (EliP) 1.0 
 nkhj;jk;  11.7 
 

வளம் : நிலத்கதாற்ற மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரிவு - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப 2017 
 

NkNy cs;s ml;ltiz 6.14 kw;Wk; vjpu;fhy nghJ ntspg;gw nghOJNghf;F ,lq;fspd; 

Njit ,izg;G 37 ,y; toq;fg;gl;Ls;sJ.  

அட்டவலண 6.13 :  முன்பமாழியப்பட்ட பபாது பவளிப்புற மற்றும் பபாழுதுகபாக்கு நிலத் திட்டத்திற்கான பியகம பிரகதச 
சபபப் பகுதி - 2018 - 2030  

 

,y. ikjhdj;jpd; tiffs; 
gug;gsT 

(n`f;lau;) 
01 kpfr; rpwpa ikjhdk; Pocket Park (EPP) 1.1 

02 rpwpa ikjhdk; Mini Park (EMP) 1.4 

03 cs;@u; ikjhdk; Local Park (ELP) 215.9 

 nkhj;jk;   218.4 

04 jw;NghJs;s nghJ ntspg;Gw nghOJNghf;F ,lk; (PORS) 11.7 

 nkhj;jk; 230.1 
 

வளம் : நிலத்கதாற்ற மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரிவு - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப 2017 
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$Ljyhf ml;ltiz 6.15 kw;Wk; tiuglk; 6.15apy; fhl;lg;gl;Ls;s nghJthd ntspg;Gw nghOJNghf;F 

,l jstikg;gpw;fhd gpd;tUk; gupe;Jiufs; ,izf;fg;gl;Ls;sd. 

01. jw;NghJs;s g+q;fhf;fs; kw;Wk; tpisahl;L ikjhdq;fis GJg;gpj;jy;  

jFjp tha;e;j gzpahsu;fspd; topfhl;Ljypd; fPo; rupahd epyg;gug;Gj; jpl;lj;jpd; gb jw;NghJs;s 

g+q;fhf;fs; kw;Wk; tpishl;L ikjhdq;fis cUthf;f Ntz;Lk;. epy cl;gpupTfspypUe;J fpilf;Fk; 

10% epyj;ij kpfr;rpwpa g+q;fhf;fshf (Pocket Parks) cUthf;f Ntz;Lk;.  

,izg;G 37 Jizg;gpupTfspy; fpilf;Fk; 10% epyj;ij gl;baypLfpwJ. 

02. eilghij g+q;fhf;fs; (Linear Parks) njhlu;ghliy cUthf;fy; 

,g;gFjpapy; nts;s mghaq;fisf; Fiwj;jy;, kf;fspilNa nghOJ Nghf;F trjpfis Nkk;gLj;Jjy;, 

ejp kw;Wk; fhy;tha; ,Ug;G Mfpatw;wpd; mq;fPfupf;fg;glhj Mf;fpukpg;Gfisf; Fiwj;jy; Mfpatw;iw 

Nehf;fkhff; nfhz;L fsdp ejp kw;Wk; fhy;tha; ,Ug;G xU Neu;g; g+q;fhthf (eilghijfs;) 

cUthf;fg;gl Ntz;Lk;. 

03. nts;sj;jLg;G, jf;fitj;jy; kw;Wk; ney; tptrhag; gFjpfs; 

,g;gFjpapy; nts;s mghaj;ij fUj;jpw;nfhz;L iftplg;gl;l tay; epyq;fs; nts;sj;jLg;G kw;Wk; 

jf;fitg;gpw;fhf ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk;. Rw;wpAs;s gFjpfspd; tsu;r;rp eltbf;iffs;, nghUj;jkhd 

mjpfhur; rl;lq;fs;, xOq;FKiwfs; kw;Wk; topfhl;Ljy;fs; me;je;j epWtdq;fspd; gupe;Jiufspd; gb 

jahupf;fg;gl Ntz;Lk;.   
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 வலரபடம் 6.15 :  பபாது திறந்தபவளி மற்றும் பபாழுதுகபாக்குத் திட்டம் - 2030 

 

பிய
கம அ

பிவ
ிரு

த்தித் திட்டம 
   

2030
-

2021
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6.6 நலடமுலற உக்திகள் 

6.6.1. மூமைொபொயத் திட்டங்கள் மற்றும் பிற திட்டங்கள் 

gpafk efu mgptpUj;jpj; jpl;l %Nyhghaj; jpl;l ikjhdj;jpd; fPo; tUk; gy %Nyhghaj; jpl;lq;fis 

milahsk; fz;Ls;sJ. mit gpafk efug; gFjpapy; mikjpahd njhopy;Jiw efuhf milahsk; 

fhzg;gl;Ls;sJ. ngsjPf, r%f, Rw;Wr;#oy; kw;Wk; nghUshjhu tsu;r;rpapd; midj;J mk;rq;fspYk; 

milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. ,j; jpl;lq;fs; midj;Jk; 4 Kd;Dupik tiffspd; fPo; Ma;T nra;ag;gl;L 

nray;gLj;Jtjw;F Kd;Dupik mspf;fg;gl;Ls;sd. ,J ,izg;G 38 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

Kjy; Kd;Dupikj; jpl;lq;fs;  

1. kj;jpa KjyPl;L jho;thu mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

 Nfhznty - rGf];fe;j tPjpia 4 ghijffis (Lanes) mgptpUj;jp nra;jy;  

 fuhGf]; re;jp - ajpN`d tPjp 4 ghijfSld; mgptpUj;jp nra;jy;.  

 

2. kj;jpa KjyPl;Lj; jho;thuj;jpy; gpujhd njhopy;Jiw Kidfspd; tsu;r;rp  

   ehf`Ky re;jp njhopy;Jiw Kidfspd; mgptpUj;jp  

  fuhGf]; re;jp njhopy;Jiw Kidfspd; mgptpUj;jp.  

 

3. Kf;fpa cs;@u; njhopy;Jiw njhFjp Nkk;ghl;Lj; jpl;lk;.  

  gpafk - nfhOk;G tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy;  

  ky;thid - njhk;Ng tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy;  

  khgpk tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy;  

 

4. Plug & Play njhopy;Jiw G+q;fhf;fs; Nkk;ghl;Lj; jpl;lk;.  

   rGf];fe;j Plug & Play njhopy;Jiw G+q;fhf;fis cUthf;Fjy; - I  

   rGf];fe;j Plug & Play njhopy;Jiw G+q;fhf;fis cUthf;Fjy; - II 

 

5. ky;thid Jzp kw;Wk; tzpf ejp Kd; jho;thu mgptpUj;jpj; jpl;lk;.  

6. ky;thid rk;ghnty fhy;tha; kWrPuikg;G jpl;lk; kw;Wk; ejp Kd; gFjp  

G+q;fh mgptpUj;jpj; jpl;lk;.  

7. rpak;gyhg;Ng <uepyg; g+q;fh mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

8. khtukz;ba eilghij mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

9. ajpN`d jhq;fp kw;Wk; Rw;wpAs;s G+q;fh mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

10. gpafk njhopEl;g fopT ePu; Rj;jpfupg;G Miyj; jpl;lk;.  

11. njhopy;Jiw rhu;e;j RWRWg;ghd tzpf ika mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

12. njy;nfhl efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

13. khtukz;ba efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

14. khNfhy efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk;. 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

,uz;lhk; Kd;Dupikj; jpl;lq;fs;  

1. Jiz cs;@u; njhopy;Jiw njhFjp mgptpUj;jpj; jpl;lk;.  

   gl;btpy - khNfhy tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy;.  

  jha; Nfhtpy; tPjpia 2 ghijfshf cUthf;Fjy;.  

  BNkh tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy;.  

  khfe;j tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy;. 

  khtukz;ba - khNfhy tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy;. 

  [ae;jp khtj;ijia 2 ghijfshf cUthf;Fjy;. 

  fe;JNghl jhq;fp tPjpia 2 ghijfshf cUthf;Fjy;.  

2. BNkh njhopy;Jiw nfhj;jzp gFjpapy; Plug & Play ifj;njhopy; G+q;fhit cUthf;Fjy;. 

3. cs;@u; njhopy;Jiw Nrfupg;ghsu; tPjpfspy; kuk; fPw;Wfspd; tsu;r;rp. 

4. jpz;kf;fopT tifg;gLj;Jk; ikaj;ij epWTjy;.  

5. khgpk ePu; Rj;jpfupg;G epiyaj;ij cUthf;Fjy;.  

6. rGf];fe;j fopT ePu; Rj;jpfupg;Gj; jpl;lk;.  

7. fltj;ij nghJr; re;ij $l;LwT mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

%d;whk; Kd;Dupikj; jpl;lq;fs; 

1. gpafk - nfh];fk Gifapujj; jpl;lk;. 

2. rpak;gyhNg kUj;Jtkid mgptpUj;jpj; jpl;lk;.  

3. rpak;gyhg;Ng jpwd; Nkk;ghl;L ika mgptpUj;jpj; jpl;lk;.  

4. gpafk tpLjp trjpfs; mgptpUj;jpj; jpl;lk;. 

5. Nfhznty - nfhNfhy;tpy tPjpia 2 ghijfshf cUthf;Fjy; 

6. khNfhy eLj;ju tUkhdk; ngWk; tPl;Lj; jpl;lk;  
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Kjy; Kd;Dupik jpl;lq;fSf;fhd jpl;lr; rhuk;rk;.  

jpl;lk; - 01  

jpl;lj;jpd; ngau;   kj;jpa KjyPl;L jho;thu mgptpUj;jpj; jpl;lk;.  
jpl;lj;jpd; gpupT njhopy;Jiw mgptpUj;jpf;fhd cl;fl;likg;G trjpfis 

Nkk;gLj;Jjy;.  
jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 
khfhzk;   khtl;lk;  gpuNjr nrayfg; 

gpupT     
fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; khfhzk; fk;g`h gpafk ty;fk njw;F kw;Wk; fpof;F, gpafk 
tlf;F rpak;gyhg;Ng njw;F, 

n`a;ae;JLt tlf;F, Nkw;F kw;Wk; 
fpof;F rGf];fe;j, nfhdhnty 
Nkw;F, fpof;F kw;Wk; kj;jp  

,l mikT  

 
Rw;wpAs;s 

jw;Nghija epiy / 

epyg; gad;ghL    

njhopy;fs; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila tzpf eltbf;iffs; rKu;j;jp 
khtj;ij kw;Wk; Nfhdnty gFjpfspy; Rw;wpAs;s fyg;Gf; FbapUg;G tsu;r;rpAld; 
xUq;fpizf;fg;gl;Ls;sJ.  

epy cupikahsu;  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig kw;Wk; jdpahu; cupikahsu;fs;  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy    

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  

GjpaJ Kd;Ndw;wk;  tpupthf;fk;  epy Kd;Ndw;wk; 
kl;Lk;  

 
 

    

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs;  

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk;  epyj; Njhw;wk; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;F 
eltbf;iffs;  

,lkhw;wk; cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jpfs;  

NtW 

 
 

      

 
 
jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafk gFjpapy; ,yq;if KjyPl;L rigahy; cUthf;fg;gl;l rKu;j;jp khtj;ij 
kw;Wk; gpafk nfhOk;G gpujhd tPjpfs; xU ngupa Mjuit toq;FfpwJ. gpafk 
gpuNjr rigg; gFjpia xU njhopy;Jiw efukhf Cf;Ftpf;Fk; NghJ 
JiwKfj;jpw;F tUk; J}uKk; NeuKk; cw;gj;jpj; njhopy;fis epWTtjpy; xU 

Kf;fpa fhuzpahff; fUjg;gLfpwJ. ,Ug;gpDk; rKu;j;jp khtj;ij, khNfhy - 

fpupgj;nfhl, nfhOk;G - fz;b gpujhd tPjp topahf nfhOk;G JiwKfj;ij mDf 
kzpf;F 10 - 15 fpNyh kPw;wu; tiu mjpf Nghf;Ftuj;J neupry; Vw;gLk;.  
,NjNghy; nfhOk;G - gpafk JiwKfj;ij milAk; tPjp Ngypaf;nfhl ghyk; 

mUNf 3.5 kPw;wu; cauj;jpw;F Nky; thfdq;fs; nry;y jil nra;ag;gl;Ls;;sjhy; 
tunfhl tPjp topahf JiwKfj;jpw;Fs; Eioe;J nfhOk;G - fz;b tPjpf;F jpUk;g 
Ntz;Lk;.  
,e;epiyik ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l kw;Wk; Vw;Wkjp nra;ag;gLk; nghUl;fspd; 
Nghf;Ftuj;ij Cf;fg;gLj;Jk; vd;gjhy; njhopy;Jiw nghUshjhuj; jpl;lj;jpd; fPo; 
Kd;nkhopag;gl;l kj;jpa KjyPl;L rig xU mbg;gil njhopy;Jiw Njitfs; 
kw;Wk; Nritg; gFjpfshf rKu;j;jp khtj;ij kw;Wk; Nfhdnty - rGf];fe;j tPjp 
gpuhe;jpaj;jpy; Cf;Ftpf;fg;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjd;gb ,t; tPjp 
,ggFjpapd; Kf;fpa Kd;Dupikg; ghijfspy; xd;whf cUthf;fg;gl;L ehf`Ky 
re;jp topahf gpafk - nfhOk;G tPjpAld; ,izf;fg;gLk;. ,t;tPjp Kd;nkhopag;gl;l 
fsdpia mDFk; tPjp kw;Wk; Kd;nkhope;j re;jputq;f tPjp (gpafk - nfhOk;G 
tPjp) Mfpatw;iw fsdpa mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; %yk; Nfhdnty - 
nfhN`hy;tpy tPjp topahfTk; nfhOk;Gj; JiwKfk; topahf Ngypanfhl 
JiwKfj;ij milak; tPjp topahfTk; ,izf;fg;gLk;.      

jpl;lj;jpd; 
Nehf;fk;  

-  njhopy;Jiw nghUshjhuj;ij cau;j;j Njitahd mbg;gil trjpfis 

xUq;fpizf;Fk; xU ngupa Nritg; gFjpia epWTjy;. 

-  ,wf;Fkhp nra;ag;gl;l kw;Wk; Vw;Wkjp nra;ag;gl;l nghUl;fis JiwKf 

,izg;G %yk; FWfpa fhyj;jpw;Fs; nfhz;L nry;Yk; jpwd;.  

mDkhd 
epiyik  

 

jpl;l fhyg; 
gFjp  

FWfpa fhyk; (1> 
Mz;Lfs;) 

 eLj;ju fhyk;  
(1-3 Mz;Lfs;)   

ePz;l 
fhyk; (3< 
Mz;Lfs;)  

 
 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak;  

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f njhopy;Jiw tyak; I kw;Wk; II, 
eLj;ju mlu;j;jp kpf;f cs;@u; tu;j;jf tyak;, Fiw mlu;j;jp kpf;f rpwg;G 
mgptpUj;jp tyak;.  
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jpl;lk; - 02 

jpl;lj;jpd; ngau; kj;jpa KjyPl;L jho;thuj;jpd; gpujhd njhopy;Jiw Kidfspd; tsu;r;rp   

jpl;lj;jpd; gpupT njhopy;Jiw mgptpUj;jpf;fhd cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;jy;  

jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 
khfhzk;   khtl;lk;  gpuNjr nrayfg; 

gpupT     
fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; khfhzk;  fk;g`h   gpafk   nfhdhnty Nkw;F & ty;fk Nkw;F 
,l mikT 

   
 

 
Rw;wpAs;s jw;Nghija 
epiy / epyg; gad;ghL    

ehf`Ky kw;Wk; fuhGf]; re;jp gFjpiar; Rw;wpAs;s gFjpfspy; tzpf 
gad;ghLfs; mgptpUj;jp nra;ag;gl;Ls;sd.  
 

epy cupikahsu;  
 
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig kw;Wk; jdpahu; cupikahsu;fs; 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy    

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  

GjpaJ Kd;Ndw;wk;  tpupthf;fk;  epy Kd;Ndw;wk; 
kl;Lk;  

     

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs;  

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk;  epyj; Njhw;wk; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;F 
eltbf;iffs;  

,lkhw;wk; cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jpfs;  

NtW 

       
 
 
jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jpg; gFjpf;Fs; cs;s njhopy;fs; mikjpahd njhopy;Jiw 
efukhf mgptpUj;jp nra;a Kd;nkhopag;gl;ld. njhopy;Jiw Nritfspd; 
xUq;fpizg;ghf njhopy;Jiw eilKiwfis Nkk;gLj;j rGf];fe;j - Nfhdnty tPjp 
kw;Wk; rKu;j;jp khtj;ij xl;bf; fl;lg;gLk; kj;jpa KjyPl;L Nfhl;ilia ,J 
cUthf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  
nfhOk;G JiwKfj;jpypUe;J gpafk - nfhOk;G tPjp tiu njhopy;Jiw KjyPl;il 
Cf;Ftpf;f Kd;nkhope;j eLj;ju mlu;j;jp njhopy;Jiw tyaj;jpd; Kf;fpa EioTg; 
Gs;spahf ehf`Ky re;jpia cUthf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.   

jpl;lj;jpd; 
Nehf;fk;  

ehl;bypUe;J ,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjp nra;ag;gl;l nghUl;fspd; Nghf;Ftuj;ij 
mgptpUj;jp nra;jy;.  

mDkhd 
epiyik  

 
jpl;l fhyg; 
gFjp  

FWfpa fhyk; 
(1> Mz;Lfs;) 

 eLj;ju fhyk;  
(1-3 Mz;Lfs;)   

ePz;l fhyk; 
(3< Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak;  

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f cs;@u; tu;j;jf tyak;, Fiw mlu;j;jp kpf;f rpwg;G 
mgptpUj;jp tyak;. 
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jpl;lk; - 03 

 

jpl;lj;jpd; ngau; Kf;fpa cs;@u; njhopy;Jiw njhFjp mgptpUj;jpj; jpl;lk;.  
jpl;lj;jpd; gpupT njhopy;Jiw mgptpUj;jpf;fhd cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;Jjy;. 
jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 

khfhzk;   khtl;lk;  gpuNjr 
nrayfg; gpupT     fpuhk Nrtfu; gpupT    

Nky; khfhzk;  fk;g`h   gpafk   ty;fk njw;F kw;Wk; fpof;F, 
gpafk tlf;F rpak;gyhg;Ng njw;F, 

n`a;ae;JLt tlf;F, Nkw;F kw;Wk; 
fpof;F rGf];fe;j, nfhdhnty 
Nkw;F, fpof;F kw;Wk; kj;jp 

,l mikT 

 
Rw;wpAs;s jw;Nghija 
epiy / epyg; gad;ghL    

,t; tPjpfspd; ,UGwKk; tzpf kw;Wk; njhopy;Jiw kw;Wk; FbapUg;G 
fyg;G epy gad;ghl;L Kiwiaf; Fwpf;fpwJ.  

epy cupikahsu;  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig kw;Wk; jdpahu; Jiw  
 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy    

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  

GjpaJ Kd;Ndw;wk;  tpupthf;fk;  
epy 
Kd;Ndw;wk; 
kl;Lk;  

 
 

    

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs;  

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpf
k;  

epyj; Njhw;wk; 
kw;Wk; nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;iffs;  

,lkh
w;wk; 

cl; fl;likg;G 
mgptpUj;jpfs;  

NtW 

 
 

      

 
 
jpl;lj;jpd; 

gFg;gha;T 

cw;gj;jpj; njhopy;fs; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila eilKiwfis 
Nkk;gLj;Jtjd; %yk; efu;g;Gw nghUshjhuj;ij tYg;gLj;Jk; Nehf;Fld; gpafk 
efu;g;Gwg; gFjpia mikjpahd njhopy;Jiw efukhf mgptpUj;jp nra;a gpafk 

efu mgptpUj;jpj; jpl;lk; Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. ,j; jpl;lj;jpd; fPo; 13% 
epyg;gug;G njhopy; %yk; cs; KjyPl;bw;fhf jpwf;fg;gLk;. mjd;gb 
Kd;nkhopag;gl;l eLj;ju mlu;j;jp nfhz;l njhopy;Jiw tyaq;fSf;F mDfiy 
toq;Fk; ,g;gFjpapy; cs;;s Kf;fpa cs; tPjpfis mgptpUj;jp nra;tNj ,j; 
jpl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;. ,jdhy; njhopy;Jiw KjyPl;il vspjhf;f kiwKf 
njhopy;Jiw mgptpUj;jpf;F tha;g;gspf;fpwJ.  
JiwKfj;jpw;fhd gpujhd mDfy; tPjpiaAk; Gjpa fz;b tPjpahf ,Uf;Fk; 
gpafk - nfhOk;G tPjpiaAk; mg;gFjpapd; cl;Gwj;jpw;F mDfiy toq;Fk; khgpk 
tPjpiaAk; mgptpUj;jp nra;Ak; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ky;thid - njhk;Ng tPjp 
4 ghijfshf mfyg;gLj;jg;gLk;. ,J ky;thidg; gFjpf;F njhopy; njhlu;ghd 
tzpf eilKiwfs; kw;Wk; cs;ehl;L njhopy;fs; mjpfstpy; fhzg;gLfpd;wd.  
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jpl;lj;jpd; 
Nehf;fk; 

-  ,g;gFjpapy; njhopy;Jiw KjyPl;L tha;g;GfSf;fhf cs; epyq;fisj; 

jpwj;jy;. 
-  kj;jpa KjyPl;L jho;thuj;Jld; njhlu;Gila Kf;fpa mDfy; tPjpfis 

Nkk;gLj;Jtjd; %yk; njhopy;Jiw njhlu;ghd tzpf gad;ghLfis 

Cf;Ftpj;jy;. 

mDkhd 
epiyik 

 
 

jpl;l fhyg; 
gFjp  

FWfpa fhyk;  
(1> Mz;Lfs;) 

 eLj;ju fhyk; 
 (1-3 Mz;Lfs;)   

ePz;l fhyk;  
(3< Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak;  

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f njhopy;Jiw tyak; I kw;Wk; II, 
eLj;ju mlu;j;jp kpf;f cs;@u; tu;j;jf tyak;, Fiw mlu;j;jp kpf;f rpwg;G 
mgptpUj;jp tyak;. 
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jpl;lk; - 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jpl;lj;jpd; ngau; rGf];fe;j ifj;njhopy; G+q;fh mgptpUj;jp - epiy I & II 
jpl;lj;jpd; gpupT njhopy;Jiw mgptpUj;jpf;fhd cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;Jjy;. 

jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 

khfhzk;   khtl;lk;  gpuNjr nrayfg; gpupT     fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; 
khfhzk;  

fk;g`h   gpafk rGf];fe;j kw;Wk; n`a;ae;JLt  
Nkw;F  
 

,l mikT Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    

 

epyk; vz; 01 rGf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyak; kw;Wk; ypz;nly; njhopy;Jiw G+q;fhtpw;F 
kpf mUfpy; mike;Js;sj. kw;Wk; khgpk tPjp topahf mDfiy toq;FfpwJ. vz; 2 kw;Wk; 3 
epyq;fis = rPyjud ehkp khtj;ij topahf mDfyhk;. NkYk; Kd;nkhope;j epyk; kj;jpa KjyPl;L 

rigf;F kpf mUfpy; cs;sJ. mj;Jld; njhopy;Jiw  fsQ;rpa rhiyfs;, fsQ;rpa trjpfs; kw;Wk; 
tzpfg; gad;ghLfs; cj;Njr epyj;jpw;F mUfpy; mike;Js;sd.  

epy 
cupikahsu; jdpahu; 

epy 
tpupthf;fk;  

gFjp  01 - 7.5 Vf;fu;  
gFjp 02 – 5.5  Vf;fu; 
gFjp 03 - 30.3  Vf;fu; 
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vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy    

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  GjpaJ  Kd; 

Ndw;wk;  tpupthf;fk; 
 epy 

Kd;Ndw;w
k; kl;Lk;   

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk;  epyj; Njhw;wk; 
kw;Wk; nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;iffs;  

,lkhw;wk; cl; 
fl;likg;G 
mgptpUj;jpf
s;  

NtW 

       

 
jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafk efu;g;Gwg; gFjpia mikjpahd njhopy;Jiw efukhf mgptpUj;jp nra;a 
cw;gj;jpj; njhopy; eilKiwfis epWTtjw;fhd epiyahd Rw;Wr;#oy; 
nfhs;iffis Cf;Ftpg;gij Nehf;fkhff; nfhz;lNj gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jpj; 
jpl;lk; MFk;. ,J ehL KOtJk; cs;s Kf;fpakhd <uepyq;fs; kw;Wk; njhopy; 
tsu;r;rpapd; vjpu;kiwahd jhf;fq;fis Fiwf;fpwJ. NkYk; <uepy Rw;Wr;#oy; 
mikg;gpd; epyg;gug;G kw;Wk; Rw;Wr;#oy; kjpg;Gfisg; gad;gLj;jp xU epiyahd 
njhopy;Jiw #oiy cUthf;fpwJ. ,j;jpl;lk; vjpu;fhy njhopy;Jiw mgptpUj;jpf;fhd 
xU khjpup njhopy;Jiw G+q;fhthf khWk;. mj;Jld; Nky; khfhzj;jpy; nghUshjhu 
kw;Wk; Rw;Wr;#oy; kjpg;G tsu;r;rpf;F toptFf;Fk;.   

 
jpl;lj;jpd; 
Nehf;fk; 

- epiyahd Rw;Wr;#oy; nfhs;iffspd; fPo; njhopy;Jiw tsu;r;rpia xOq;FgLj;Jjy;  

- Kf;fpakhd <uepy Rw;Wr;#oy; mikg;Gf;fspd; vjpu;kiwahd jhf;fq;fisf; 
Fiwj;jy;.  

mDkhd 
epiyik 

 

jpl;l fhyg; 
gFjp 

FWfpa fhyk; (1> 
Mz;Lfs;) 

  eLj;ju fhyk;  (1-
3 Mz;Lfs;) 

 ePz;l fhyk; 
(3< Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gil
a tyak; 

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f njhopy;Jiw tyak; II 
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jpl;lk; - 05 

jpl;lj;jpd; 
ngau; 

ky;thid Jzp kw;Wk; tzpf ejp Kd; jho;thu mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

jpl;lj;jpd; 
gpupT 

ngupa mstpyhd njhopy;fs; njhlu;ghd rpwpa mstpyhd njhopy;fis 
Nkk;gLj;Jjy;  

jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 
khfhzk;   khtl;lk;  gpuNjr nrayfg; gpupT     fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; 
khfhzk;  

fk;g`h   gpafk ky;thid 

,l mikT 

 

Rw;wpAs;s 
jw;Nghija 
epiy / epyg; 
gad;ghL    

mq;fPfupf;fg;glhj tzpf epWtdq;fs; kw;Wk; tzpfg; gad;ghLfs; fsdp Mw;wpd; 
njd; vy;iyapy; cs;s ejp ,Ug;G KOtJk; gutp tUfpd;wd. tzpfq;fspy; 
ngUk;ghyhdit Mguzk; mbg;gilapyhd Jizj; jahupg;Gfs; gpafk Vw;Wkjp 
nrayhf;f tyaj;Jld; xd;NwhL xd;W ,izf;fg;gl;Ls;sJ.    

epy 
cupikahsu; ePu;g;ghrdj; Jiw Kd;gjpT kw;Wk; jdpahu;j; Jiw  

 

 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy    

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  GjpaJ  Kd; 

Ndw;wk;   tpupthf;fk; 
 epy 

Kd;Nd
w;wk; 
kl;Lk; 

 

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghU
s;) 

tzpfk;  epyj; 
Njhw;w
k; 
kw;Wk; 
nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;
iffs;  

,lkhw;wk; cl; 
fl;lik
g;G 
mgptpU
j;jpfs;  

NtW 
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jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

ky;thid vd;gJ gpafk gpuNjr nrayfg; gFjpapd; gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G 
tyaj;jpw;F mUfpy; mike;Js;s xU Gwefu;g; gFjpahFk;. NkYk; ,J gytpjkhd 
Mguzk; njhlu;ghd njhopy;fs; kw;Wk; tzpfg; gad;ghJfisf; nfhz;lJ. 
jw;Nghija tsu;r;rp mOj;jjpd; fPo; ,t; tzpf gad;ghLfs; fsdp ejp ,Ug;Gg; 
gFjpia xOq;fw;w Kiwapy; gug;gp tUfpd;wd. NkYk; mit njhlu;e;J nts;sj;jhy; 
ghjpf;fg;gLfpd;wd. mjd;gb Kiwahd xOq;FKiwapd; fPo; ,g;gFjpapd; tsu;r;rpapd; 
mbg;gilapy; ,j; jpl;lk; njhlq;fg;gLk;. ,J fsdp Mw;wpd; epyg;gug;gpd; tzpf 
kjpg;ig mjpfupf;Fk;.  

 
jpl;lj;jpd; 
Nehf;fk; 

- fsdp ejp ,Ug;G kw;Wk; mjd; ,aw;if epyg;gug;ig nghUshjhu kjpg;Gld; 

,izj;jy;.  

 - cs;@u; nghUshjhuk; kw;Wk; kf;fspd; tho;f;ifapy; nts;sj;jpd; jhf;fj;ijf; 

Fiwj;jy;.  

mDkhd 
epiyik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jpl;l fhyg; 
gFjp 

FWfpa fhyk; (1> 
Mz;Lfs;) 

  eLj;ju fhyk;  (1-3 
Mz;Lfs;) 

 ePz;l fhyk; (3< 
Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak; 

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f cs;@u; njhopy;Jiw tyak; 
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jpl;lk; - 06 

 

 

 

 

 

jpl;lj;jpd; ngau; ky;thid rk;Ngty fhy;tha; kWrPuikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; ejp Kd; G+q;fh 
mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

jpl;lj;jpd; gpupT nghJ jpwe;jntsp kw;Wk; Rw;Wr;#oy; Kfhikj;Jtk;.  
jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 

khfhzk;   khtl;lk;  gpuNjr nrayfg; gpupT     fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; khfhzk; fk;g`h gpafk ky;thid 

,l mikT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    
gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaKk; mjd; jpz;kf; fopT Nrfupf;Fk; gFjpAk; rk;Ngty fhy;thapd; 
tlf;Nf tzpf kw;Wk; fyg;G FbapUg;G #oYld; mike;Js;sJ. iftplg;gl;l ney; taYk; 
ky;thid - njhk;Ng gpujhd tPjpAk; rk;Ngty fhy;tha; topahfg; gha;e;J fsdp Mw;wpy; ,izfpwJ. 
rkPgj;jpy; nts;sg;ngUf;F fhy;thapd; ,UGwKk; mupg;G Vw;gl;Ls;sJ. kw;Wk; fhy;tha; ,Ug;Gf;F 
,UGwKk; mq;fPfupf;fg;glhj fl;Lkhdkhf tzpfg; gad;ghLfs; gutp tUfpd;wd.   

epy cupikahsu; fhy;tha; xJf;fPL kw;Wk; jdpahu; Jiw   
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jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafk efuj; jpl;lk; gpfk gpuNjr nrayfj;jpd; Gwefu;g; gFjpahd ky;thidia 
cau; tsu;r;rp mOj;jj;jpd; xU gFjpahfTk; kpf Nkhrkhd nts;sj;ij 
vjpu;nfhs;Sk; fpuhk Nrtfu; gpupitAk; milahsk; fz;Ls;sJ. mjd;gb cs;@u; 
nghUshjhuj;jpd; mOj;jj;ijAk; kiwKf nghUshjhu eyd;fspd; mbg;gilapy; 
fl;lg;gl;l fyg;G FbapUg;G tsu;r;rpiaAk; Kiwahff; fl;Lg;gLj;Jtjd; %yk; 
MWfs; kw;Wk; fhy;tha;fspd; tsu;r;rp gpafk KjyPl;L tyaj;jpd; rupahd 
Rw;Wr;#oy; epu;thfj;jpd; fPo; mgptpUj;jp nra;ag;gLk; vd ek;gg;gLfpwJ. 
,g;gFjpapy; epy gd;ghl;il xU eLj;ju mlu;j;jp tzpf tyakhf Cf;Ftpf;fTk; 
epiyahd nghUshjhu kw;Wk; Rw;Wr;#oy; tpOkpa;fspd; mbg;gilapy; ky;thid 
rk;Ngty fhy;tha; kw;Wk; mijr; Rw;wpas;s Mw;wq;fiu Xa;Tg; gFjpia 
mgptpUj;jp nra;aTk; ,j; jpl;lk; Kd;nkhopfpwJ.   

 
jpl;lj;jpd; 
Nehf;fk; 

-  fsdp ejpapd; ,Ug;G kw;Wk; mjd; ,aw;if epyg;gug;ig nghUshjhu kjpg;Gld; 

,izj;jy;. 
 -  cs;@u; nghUshjhuk; kw;Wk; kf;fspd; tho;f;ifapy; nts;sj;jpd; jhf;fj;ijf; 

Fiwj;jy;. 

mDkhd 
epiyik 

  
jpl;l fhyg; 
gFjp 

FWfpa 
fhyk; (1> 
Mz;Lfs;) 

  
eLj;ju fhyk;  
(1-3 Mz;Lfs;) 

 ePz;l fhyk; (3< 
Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak; 

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f cs;@u; njhopy;Jiw tyak; 
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jpl;lk; - 07 

 

 

jpl;lj;jpd; ngau; rpak;gyhg;Ng <uepy g+q;fh mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

jpl;lj;jpd; gpupT nghJ jpwe;jntsp kw;Wk; Rw;Wr;#oy; Kfhikj;Jtk;. 
jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 
khfhzk; khtl;lk; gpuNjr nrayfg; gpupT     

 
fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; khfhzk; fk;g`h gpafk gpafk tlf;F kw;Wk; 
rpak;gyhg;Ng njw;F 
 

,l mikT 

 
 

Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    

gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; gpujhd re;jpiar; Rw;wps;s tzpfg; gad;ghLfs; kw;Wk; 
rKu;j;jp khtj;ij kw;Wk; Gjpa fz;b tPjp Mfpait tzpf gapw;rp ikaq;fs; fsQ;rpaq;fshf 
khw;wg;gl;Ls;sd. NkYk; rpak;gyhg;Ngapd; jho;thuk; kw;Wk; tpisahl;L ikjhdk; jpl;lg; gFjpf;Fs; 
nghJthd ,lk; rhu;e;j gad;ghLfshFk;.  
 
epy cupikahsu; fhy;tha; xJf;fPL kw;Wk; jdpahu; Jiw   
vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy    

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  

Gjp
aJ   

Kd; 
Ndw;wk; 

 
tpupthf;f
k; 

 epy 
Kd;Ndw;w
k; kl;Lk; 

 

jpl;lj;j
pd; 
gpupTf
s; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk;  epyj; 
Njhw;wk; 
kw;Wk; 
nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;iff
s;  

,lkhw;wk; cl; 
fl;likg;G 
mgptpUj;jpf
s;  

NtW 
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jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jpj; jpl;lk; xU rPuhd <uepy Rw;Wr;#oy; kw;Wk; 
njhopy;jiw tsu;r;rpia Nkk;gLj;j tsu;r;rp mOj;jj;jpd; vjpu;kiwahd 
jhf;fq;fSf;F mjpfkhf ntspg;gLk; <uepy mikg;Gf;fis cUthf;f 
Kay;fpwJ. vjpu;fhyj;jpy; njhopy;Jiw kw;Wk; tzpf gad;ghLfSf;fhd 
mjpf jpwd; fhuzkhf mofpay; kw;Wk; Rw;Wr;#oy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 
rpak;gyhg;Ng ney; tay; kw;Wk; uhf`tj;ij fhy;tha; Mfpatw;wpd; 
Rw;Wr;#oy; mikg;igg; ghJfhf;f ,j; jpl;lk; Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ.  

 
jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 

-  njhopy;Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; <uepy Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G Mfpatw;iw 

rkepiyg;gLj;jy;.  
-  kj;jpa KjyPl;L tyaj;jpd; xU mikjpahd kw;Wk; epjhdkhd #oiy 

cUthf;Fjy;.  
mDkhd epiyik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

jpl;l fhyg; gFjp FWfpa fhyk; (1> 
Mz;Lfs;)   

eLj;ju fhyk;  
(1-3 Mz;Lfs;) 

 ePz;l fhyk; 
(3< 
Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila tyak; eLj;ju mlu;j;jp kpf;f njhopy;Jiw tyak; I 
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jpl;lk; - 08 

jpl;lj;jpd; 
ngau; 

khtukz;ba eilghij g+q;fh mgptpUj;jp jpl;lk;  

jpl;lj;jpd; 
gpupT 

nghJ jpwe;jntsp kw;Wk; Rw;Wr;#oy; Kfhikj;Jtk;. 

jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 
khfhz
k; 

khtl;lk; gpuNjr nrayfg; gpupT     fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; 
khfhz

k; 

fk;g`h gpafk khtukz;ba 

,l mikT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    
khtukz;ba Jiz efuj;jpy; Rju;~p khtj;ij, gpupaq;fu khtj;ij kw;Wk; jpf;nty;y tPjpapd; 

FbapUg;G gad;fshd gpafk gpuNjr rig gy;Nehf;Ff; fl;blk;, nghJ E}yfk; kw;Wk; Muk;g fhy 
Foe;ijg; gUt mgptpUj;jp ikak; Mfpait mUfpNyNa mike;Js;sd.  
epy 
cupika
hsu; 

fhy;tha; xJf;fPL kw;Wk; jdpahu; epyk; 

 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy    

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  GjpaJ   Kd; 

Ndw;wk; 
 tpupthf;

fk; 
 epy 

Kd;Ndw;w
k; kl;Lk; 

 

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk;  epyj; 
Njhw;wk; 
kw;Wk; 
nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;
iffs;  

,lkhw;
wk; 

cl; 
fl;li
kg;G 
mgptp
Uj;jpf
s;  

NtW 

       
jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jpj; jpl;lk; khtukz;ba Gwefupy; cs;s mlu;j;jp tya 
ikaj;jpd; fPo; cau; mlu;j;jp nfhz;l efu Nrit tyaj;ij Kd;nkhope;jJ. 
iftplg;gl;l tay; epyq;fis kPl;nlLf;Fk; tha;g;igf; Fiwf;f gpuhe;jpaj;jpy; 
nghJthd tyaq;fs; kw;Wk; Xa;T Neu eilKiwfis Cf;Ftpf;Fk; Nehf;fj;Jld; 
,j; jpl;lk; Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. ,J ,g;gFjpapy; tsu;r;rp milahj 
epyj;jpw;fhd tPl;L muFfs; Nghd;w fyg;G FbapUg;G gad;ghLfisAk; <u;f;Fk;.  
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jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 

- mjpf mlu;j;jp nfhz;l efu;g;Gw Nrit tyaj;jpy; mikjpahd Xa;T #oiy 
cUthf;Fjy;  
- tsu;r;rp milahj epyq;fSf;F fyg;Gf; FbapUg;G gad;ghLfis Cf;Ftpj;jy;  

mDkhd epiyik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

jpl;l fhyg; gFjp FWfpa fhyk;  
(1> Mz;Lfs;)   

eLj;ju fhyk;   
(1-3 Mz;Lfs;) 

 ePz;l fhyk; 
(3< Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak; 

cau; mlu;j;jp kpf;f efu Nrit tyak;   
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jpl;lk; - 09 

  

jpl;lj;jpd; 
ngau; 

abN`df; Fsk; kw;Wk; mijr; Rw;wpAs;s G+q;fh mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

jpl;lj;jpd; 
gpupT 

nghJ jpwe;jntsp kw;Wk; Rw;Wr;#oy; Kfhikj;Jtk;. 

jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 
khfhzk; khtl;lk; gpuNjr nrayfg; gpupT     fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; khfhzk; fk;g`h gpafk fe;Jnghl Nkw;F kw;Wk; abN`d 

,l mikT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    
 
gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;F kpf mUfpy; mike;Js;sJ. jw;fhypfkhf jq;Fgtu;fSf;fhd 
tpLjpfs;, fyg;G FbapUg;G kw;Wk; njhopy;Jiw gad;ghLfs; tptrha <uepyq;fisr; Rw;wp guTfpd;wd 
. 
 
epy 
cupikahsu; 
 

Fsq;fspd; xJf;fPL kw;Wk; jdpahu; epyk; 
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vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy    
jpl;lj;jp
d; 
tiffs;  

GjpaJ   Kd; 
Ndw;wk; 

 tpupthf;
fk; 

 epy 
Kd;Ndw;w
k; kl;Lk; 

 

jpl;lj;jp
d; 
gpupTfs; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk;  epyj; Njhw;wk; 
kw;Wk; nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;iffs;  

,lkhw;w
k; 

cl; 
fl;lik
g;G 
mgptpU
j;jpfs;  

NtW 

       

jpl;lj;jp
d; 
gFg;gha;
T 

gpafk efu mgptpUj;jpj; jpl;lk; xU rPuhd <uepy Rw;Wr;#oy; kw;Wk; njhopy;Jiw 
tsu;r;rpia Nkk;gLj;j tsu;r;rp mOj;jj;jpd; vjpu;kiwahd jhf;fq;fSf;F mjpfkhf 
ntspg;gLk; <uepy mikg;Gf;fis cUthf;f Kay;fpwJ. mlu;j;jp tyak; kw;Wk; mlu;j;jp 

njhopy;Jiw tyak; - I gFjpia mlu;j;jp tyaj;jpd; fPo; ,izf;Fk; ntt tPjp my;yJ 
ajpn`d tPjpapd; xU gf;fj;jpy; ajpn`d Fsj;ijAk; mjd; Rw;Wg;Gwj;ijAk; nghJ 
Xa;T G+q;fhthf mgptpUj;jp nra;Ak; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. FbapUg;G kw;Wk; 
njhopy;Jiw tsu;r;rpia mjpfupf;Fk; NghJ ,e;j mofpay; kw;Wk; Kf;fpakhf Rw;Wr;#oy; 
mikg;igg; ghJfhg;gij Nehf;fkhff; nfhz;lJ. ,J nts;sf; fl;Lg;ghl;L kw;Wk; 
tptrhaj;jpw;F gq;fspf;fpwJ.  

jpl;lj;jp
d; 
Nehf;fk; 

- njhopy;Jiw, fyg;Gf; FbapUg;G mgptpUj;jp kw;Wk; <uepy Rw;Wr;#oy; ghJfhg;ig 
rkepiyg;gLj;Jjy;.  

mDkhd 
epiyik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

jpl;l 
fhyg; 
gFjp 

FWfpa fhyk; (1> 
Mz;Lfs;)   

eLj;ju fhyk;   
(1-3 Mz;Lfs;) 

 ePz;l fhyk; (3< Mz;Lfs;)  

jpl;lj;J
ld; 
njhlu;G
ila 
tyak; 

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f efu Nrit tyak;   
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jpl;lk; - 10 

jpl;lj;jpd; 
ngau; 

gpafk njhopEl;gf; fopT ePu; Rj;jpfupg;G Miyj; jpl;lk;  

jpl;lj;jpd; 
gpupT 

njhopy;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhd cl;fl;likg;G mgptpUj;jp  

jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 
khfhzk; khtl;lk; gpuNjr nrayfg; gpupT     fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h gpafk rpak;gyhg;Ng njw;F  

,l mikT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    
gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyak; kw;Wk; BNkh njhopy;Jiw nfhj;jzp Mfpait mjpf cw;gj;jp 
trjpfisf; nfhz;l gFjpahfTk; jw;NghJ Gjpa njhopy;Jiw gad;ghLfis <u;f;Fk; gFjpahFk; 
vd Fwpg;gplyhk;. mgptpUj;jp Gju; fhLfs; kw;Wk; tsu;e;j FbapUg;G gad;ghLfSk; ,g; gFjpapy; 
cs;sd.   
epy 
cupikah
su; 

jdpahu; kw;Wk; ,yq;if KjyPl;Lr; rig 

epy 
tpupthf;fk; 

5.5 Vf;fu;.  
 

. 

 

 

 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 
jpl;lj;jp
d; 
tiffs;  

GjpaJ   Kd; 
Ndw;wk; 

 
tpupthf;
fk; 

 epy 
Kd;Nd
w;wk; 
kl;Lk; 

 

jpl;lj;jp
d; 
gpupTfs; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghU
s;) 

tzpfk;  epyj; 
Njhw;wk; 
kw;Wk; 
nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;i
ffs;  

,lkhw;w
k; 

cl; 
fl;likg;G 
mgptpUj;jp
fs;  

NtW 
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jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafktpy; cs;s gl;btpytpy; mike;Js;s fsdp ejp tyJ fiu ePu; Rj;jpfupg;G 
epiyak; nfhOk;G tlf;F kf;fspd; FbePu; Njitfis G+u;j;jp nra;fpwJ. fsdp 
Mw;wpy; Rj;jpfupf;fg;gl;l fopT ePiu Nru;j;jy; kw;Wk; nts;sj;jpd; NghJ Mw;wpd; 
ePiu Neubahf ejp ePupy; fyg;gJ gy ePu;j; ju rpf;fy;fis vOg;gpAs;sJ.  
gpafk efu mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; %yk; Nky; khfhzj;jpy; xU Kf;fpa ePu; 
Mjhukhf njhopy;Jiw efuj;jpd; vjpu;fhy Nehf;fk; epiyahd Rw;Wr;#oy; 
mikg;Gf;fspd; fPo; NkYK; njhopy;fis cUthf;FtjhFk;. fsdp ejpiag; 
ghJfhj;jy; kw;Wk; ePu; juj;ij mbg;gilahff; nfhz;l ,t; jw;fhy njhopEl;g 
mbg;gilapyhd fopT ePu; Kfhikj;Jtj; jpl;lj;ij gpafk efu mgptpUj;jpj; 
jpl;lk; milahsk; fhl;LfpwJ. Kd;nkhope;j gpuhe;jpaj;jpy; mDkhdpf;fg;gl;l 
fopT ePu; cw;gj;jpf; fzf;fPLfs; ,g; gFjpapd; Vida mlu;j;jp tyaq;fist 
tpl fzprkhd mjpfupj;J ,Ug;gijf; fhl;LfpwJ.  

 
jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 

- nfhOk;G tlf;F kf;fspd; FbePu; juj;ijg; ghJfhj;jy;. 
- epiyahd Rw;Wr;#oy; eilKiwfspd; fPo; njhopy;fis Nkk;gLj;jy;. 

mDkhd epiyik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

jpl;l fhyg; gFjp 
FWfpa fhyk; (1> 
Mz;Lfs;) 

 eLj;ju 
fhyk;  (1-3 
Mz;Lfs;) 

  
ePz;l fhyk; 
(3< 
Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak; 

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f ifj;njhopy; tyak; I & II 
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jpl;lj;jpd; ngau; njhopy;Jiw rhu;e;j RWRWg;ghd tzpf ika mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

jpl;lj;jpd; gpupT njhopy;fs; njhlu;ghd etPd cl;fl;likg;G mgptpUj;jp 

jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 
khfhzk; khtl;lk; gpuNjr nrayfg; gpupT     fpuhk Nrtfu; gpupT 
Nky; khfhzk; fk;g`h gpafk n`a;ae;Jt tlf;F 

,l mikT 

 
 
Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    
njhopy;Jiw kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila epyg; gad;ghl;L eilKiwfs; kw;Wk; tzpf kw;Wk; 
FbapUg;G eilKiwfSld; kNfd tPjpapd; FWf;Nf cs;s BNkh njhopy;Jiw nfhj;jzp rKu;j;jp 
khtj;ijapd; ,UGwKk; guTtJld; mDfiy toq;FfpwJ.   
epy cupikahsu; jdpahu; 

epy tpupthf;fk; 0.4 Vf;fu;. 

 

 

 

 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 
jpl;lj;jpd; 
tiffs;  

Gjpa
J   Kd; 

Ndw;wk; 
 

tpupthf;fk; 
 epy 

Kd;Ndw;wk; 
kl;Lk; 

 

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;
) 

tzpfk;  epyj; 
Njhw;wk; 
kw;Wk; 
nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;i
ffs;  

,lkhw;wk; cl; 
fl;likg;G 
mgptpUj;jp
fs;  

NtW 
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jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jpj; jpl;lk; mikjpahd njhopy;Jiw efukhf gpafk 
efu;g;Gwj;jpy; cs;s njhopy;fspd; tsu;r;rpf;Fj; Njitahd mbg;gil cl;fl;likg;ig 

cUthf;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. gpafk Gwefu;g; gFjpahd njy;nfhl, 

khNfhy kw;Wk; khtukz;batpy; tq;fpf; fpisfs; ,y;iy. fpupgj;nfhl, fLnty kw;Wk; 
fltj;ij Mfpa 3 efuq;fspYk; ,Ug;gjhy; gpafk efu r%fk; mjd; tq;fp ikaq;fs; 
%yk; Kf;fpa epjp kw;Wk; tq;fp NjitfSf;fhf Nritfisg; ngw 
epu;g;ge;jpf;fg;gl;Ls;sJ. 
cw;gj;jpj; njhopy;fs; kw;Wk; Ntiytha;g;ig cUthf;Fk; ikaq;fs; kw;Wk; gpafk 

FbapUg;G r%fj;ij ,yf;fhff; nfhz;l tq;fp, epjp epWtdq;fs; kw;Wk; tzpf 
epWtdq;fs; xU ,lj;jpy; xUq;fpize;j rkfhy njhopy;El;gj;jpd; %yk; jpwikahd 
kw;Wk; tpiuthd Nritia toq;Fk; b[pl;ly; tq;fp ikaj; jpl;lj;ij cUthf;f 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

jpl;lj;jpd; 
Nehf;fk; 

- njhopy;Jiwia Nkk;gLj;j jpwikahd kw;Wk; tpiuthd Nrit epjp rq;fpypj; 
njhliu epWTjy;.  

mDkhd 
epiyik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jpl;l fhyg; 
gFjp 

FWfpa fhyk; (1> 
Mz;Lfs;) 

 eLj;ju fhyk;  
(1-3 Mz;Lfs;)   

ePz;l 
fhyk; (3< 
Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak; 

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f ifj;njhopy; tyak; I 
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jpl;lj;jpd; ngau; njy;nfhl efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

jpl;lj;jpd; gpupT KidTfspd; mgptpUj;jp  

jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 
khfhzk; kht

l;lk; 
gpuNjr nrayfg; gpupT     fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; khfhzk; fk;g
`h 

gpafk njy;nfhl 

,l mikT Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    

 

. Gjpa fz;b tPjp kw;Wk; njy;nfhl - 
G+nfhl tPjpia ,izf;Fk; njy;nfhl 
Gwefu; ,g;NghJ gy tzpf kw;Wk; 
epu;thf Nehf;fq;fSf;fhd re;jpf;fpd;w 
,lkhf cs;sJ 

epy cupikahsu; efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; ifafg;gLj;jg;gl;l epyk;.  

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  

Gjpa
J   Kd; 

Ndw;wk; 
 tpupthf;f

k; 
 epy 

Kd;Ndw;w
k; kl;Lk; 

 

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#o
y; my;yJ 
njhy;nghU
s;) 

tzpfk;  epyj; 
Njhw;wk; 
kw;Wk; 
nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;
iffs;  

,lkhw;wk; cl; 
fl;likg;G 
mgptpUj;jp
fs;  

NtW 
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jpl;lj;jpd; gFg;gha;T 

gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; mwpKfg;gLj;jg;gl;l mlu;j;jp 
tya mikg;gpd; fPo; eLj;ju mlu;j;jp nfhz;l efu;g;Gwj;jpy; njy;nfhl efuk; 
Kf;fpa efu;g;Gw Nrit ikakhFk;. ,j; jpl;lk; gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G 
tyaj;jpw;F mUfpy; mike;Js;s xU Kf;fpa Jiz efukhf 
Kd;nkhopag;gl;lJ. ,J njy;nfhl efuj;jpd; tzpf gad;ghl;il NkYk; 
Nkk;gLj;JtJld; mOj;jj;jpy; ,Uf;Fk; njy;nfhl efuj;jpd; tzpf 
gad;ghl;il NkYk; mgptpUj;jp nra;tJld; Ng&e;J jupg;gplk; kw;Wk; tzpf 
mgptpUj;jpg; gFjpAld; xU efug; gFjpia cUthf;Fk;. 6000 ,w;;Fk; Nkw;gl;l 
tPl;L myFfs; xU efu ika mgptpUj;jp cs;sJ. ,J fzprkhd 

vz;zpf;ifapyhd kf;fSf;F Nrit nra;fpwJ. ,jdhy; Rkhu; 24,000 
FbapUg;ghsu;fs; gadilfpd;wdu;.  

 
jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 

- eLj;ju mlu;j;jp nfhz;l efu;g;Gw Nrit tyaj;jpy; tzpf kw;Wk; 
efu;g;Gw Nritj; Njitfis tpupGgLj;Jjy;.  

- gpujhd tPjpapd; neupriy Fiwj;jy; 
- efu;Gwq;fspy; ghJfhg;ghd, ,izf;fg;gl;l kw;Wk; gaDs;s 

eilg;ghijia Cf;Ftpj;jy;  
mDkhd epiyik 
 

 

jpl;l fhyg; gFjp 
FWfpa fhyk; 
(1> Mz;Lfs;) 

 eLj;ju fhyk;  
(1-3 Mz;Lfs;)   ePz;l fhyk; (3< 

Mz;Lfs;) 
 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila tyak; eLj;ju mlu;j;jp kpf;f efu Nrit tyak; 
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jpl;lj;jpd; ngau; khtukz;ba efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk; 
jpl;lj;jpd; gpupT KidTfspd; mgptpUj;jp 
jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 

khfhzk; khtl;lk; gpuNjr nrayfg; gpupT fpuhk Nrtfu; gpupT 
Nky; khfhzk; fk;g`h gpafk khtukz;ba 

,l mikT Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    
  
fltj;ijapy; ,Ue;J cLg;gpy kw;Wk; 
fpupgj;nfhltpy; ,Ue;J cLg;gpy tiuAk; 
njy;nfhl Gwf;Nfhl;il Ng&e;Jg; ghij gy 
tzpf kw;Wk; efuhl;rp Nritfisf; nfhz;l 
gpafk efuhl;rp gFjpapy; cs;s gpujhd 
Gwefu;g; gFjpfspy; khtukz;baTk; xd;whFk;.  

 
 
 
 
 

epy cupikahsu; jdpahu; 
vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  GjpaJ   Kd; 

Ndw;wk; 
 tpupthf;

fk; 
 epy 

Kd;Ndw;w
k; kl;Lk; 

 

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk;  epyj; 
Njhw;wk; 
kw;Wk; 
nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;if
fs;  

,lkhw;
wk; 

cl; 
fl;likg;G 
mgptpUj;jp
fs;  

NtW 

       

jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; mwpKfg;gLj;jg;gl;l mlu;j;jp tya 
mikg;gpd; fPo; cau; mlu;;j;jp nfhz;l efu Nrit tyaj;jpd; Kf;fpa efu Nrit 
ikakhf khtukz;ba cs;sJ. fltj;ijf;F mUfpy; cs;s Kf;fpa Gwefu;g; 
gFjpahd khtukz;ba tsu;r;rp mOj;jf; FwpaPl;bd; cau; tsu;r;rp mOj;jj;jpd; 
xU gFjpahf milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. nfhOk;G - fz;b gpujhd tPjpapd; 
mUfpy; ntspg;Gw Rw;W tl;l neLQ;rhiyapy; fltj;ij khw;Wtop kw;Wk; tzpf 
kw;Wk; FbapUg;G gad;ghLfSf;F mjpfstpy; ftu;r;rpahf khwp cs;s 
khtukz;ba Gwefu; Kd;nkhopag;gl;l kj;jpa neLQ;rhiy kw;Wk; ,yF Gifapuj 
jpl;lj;ij mjpfgl;rkhf gad;gLj;JtJ fhl;lg;gLfpwJ.  
,j; jpl;lk; 7,000 ,w;Fk; Nkw;gl;l tPl;L myFfis cs;slf;Fk; kw;Wk; fpl;lj;jl;l 
300,000 FbapUg;ghsu;fSf;F gadspf;Fk;.  

 
jpl;lj;jpd; 
Nehf;fk; 

- mjpf mlu;j;jp nfhz;l efu;g;Gw Nrit tyaj;jpy; FbapUg;G kw;Wk; 
Xuq;fl;lg;gl;l kf;fspd; efu;g;Gw Nritj; Njitfis tpupTgLj;Jjy;. 

jpl;l fhyg; 
gFjp 

FWfpa fhyk; 
(1> Mz;Lfs;) 

 eLj;ju fhyk;  (1-
3 Mz;Lfs;)   

ePz;l fhyk; (3< 
Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak; 

cau; mlu;j;jp kpf;f efu Nrit tyak; 
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jpl;lk; - 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jpl;lj;jpd; ngau; khNfhy efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk; 
jpl;lj;jpd; gpupT KidTfspd; mgptpUj;jp 
jpl;lj;jpd; tpsf;fk; 

khfhzk; khtl;lk; gpuNjr nrayfg; gpupT fpuhk Nrtfu; gpupT 

Nky; khfhzk; fk;g`h gpafk rGf];fe;j 

,l mikT Rw;wpAs;s jw;Nghija epiy / epyg; gad;ghL    
 
nfhOk;gpy; cs;s fpupgj;nfhl efuj;jpypUe;J fz;b 
gpujhd tPjp gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaj;ij 

Nehf;fp kw;Wk; cLgpy re;jpf;Fr; nry;Yk; tPjpfs;, 
khnfhy re;jp Mfpad gy tzpf kw;Wk; epu;thfj; 
Njitfis nfhz;l xU re;jpahFk;. 

epy cupikahsu; jdpahu; 
epy tpupthf;fk; 0.80 n`f;lau;  
vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;lj;jpd; 
tiffs;  GjpaJ   Kd; 

Ndw;wk; 

 
tpupthf;
fk; 

 epy 
Kd;Nd
w;wk; 
kl;Lk; 

 

jpl;lj;jpd; 
gpupTfs; 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;#oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk;  epyj; 
Njhw;wk; 
kw;Wk; 
nghOJ 
Nghf;F 
eltbf;i
ffs;  

,lkhw;w
k; 

cl; 
fl;likg;G 
mgptpUj;jp
fs;  

NtW 

       

jpl;lj;jpd; 
gFg;gha;T 

gpafk efu mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s mlu;j;jp tya 
mikg;gpDs; mjpf mlu;j;jp nfhz;l tzpf Nrit tyaj;jpy; khnfhy 
FWf;Fntl;L Kf;fpa efu Nrit ikakhFk;. fpupgj;nfhl efuj;jpd; tsu;r;rp 
mOj;jk; fhuzkhf fpupgj;nfhltpypUe;J khnfhy tiu xU tzpf tyak; 
cUthf;fg;gl;L tUfpwJ. ,J khnfhy re;jpia efu;g;Gw ikakhf cUthf;f 
toptFj;jJ. mq;F tzpf trjpfshd tq;fp trjpfs; kw;Wk; Rg;gu; khu;fl;fs; 
,izf;fg;gLfpd;wd.  
gpujhd Ntiytha;g;G cUthf;Fk; ikaq;fshd rGf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G 
epiyak; kw;Wk; ypz;nly; njhopo;Jiw g+q;fh Mfpait khnfhy gFjpf;F 
mUfpYk; nfhOk;G - fz;b gpujhd tPjpf;F mUfpYk; mike;Js;sd. mjd;gb 
tPjpapd; ,UGwKk; tzpf mgptpUj;jp kw;Wk; vjpu;ghu;f;fg;gLk; tzpfg; 
gad;ghLfspd; fyitAld; efu ika tsu;r;rp mbg;gilapy; ,j;jpl;lk; 
Kd;nkhopag;gLfpwJ.  

jpl;lj;jpd; 
Nehf;fk; 

- mjpf mlu;j;jp nfhz;l tzpf tyaj;jpy; efu;g;Gw Nrit Njitfis 
tpupTgLj;Jjy;. 

jpl;l fhyg; 
gFjp 

FWfpa fhyk; 
(1> Mz;Lfs;) 

 eLj;ju fhyk;  
(1-3 Mz;Lfs;)   

ePz;l fhyk; (3< 
Mz;Lfs;) 

 

jpl;lj;Jld; 
njhlu;Gila 
tyak; 

eLj;ju mlu;j;jp kpf;f efu Nrit tyak; 
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6.6.2 பபொறுப்பு வொய்ந்த நிறுவனத்தின் கட்டலமப்பு 

 

        அட்டவலண 6.14 : பபாறுப்பு வாய்ந்த நிறுவனத்தின் கட்டபமப்பு 

jpl;lk;/ Jizj; jpl;lq;fs; kw;Wk; nray; 
jpl;lq;fs;  

njhlu;Gila 
epWtdq;fs; 

jpl;lj;ij nray;gLj;Jtjw;fhd 
epWtdj;jpd; nghWg;Gfs; 

A. njhopy;Jiw nghUshjhuj; jpl;lk; 
1. kj;jpa KjyPl;L jho;thu mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

- nfhdhnty - rGf];fe;j tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 

-   fuhGf]; re;jp - abnfd tPjpia 4 ghijfshf 

cUthf;Fjy;. 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 
rig 
efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rig 
,yq;if KjyPl;L rig 
kj;jpa Rw;whly; mjpfhu 
rig 

jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

2. kj;jpa KjyPl;Lj; jho;thuj;jpd; gpujhd 
njhopy;Jiw Kidfspd; tsu;r;rp 

- ehf`Ky re;jp ifj;njhopy; Kidfspd; 
mgptpUj;jp  

- fuhGf]; re;jp ifj;njhopy; Kidfspd; 
mgptpUj;jp  

3. Kf;fpa cs;@u; njhopy;Jiw njhFjp 
mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

- gpafk - nfhOk;G tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 

- ky;thid - njhk;Ng tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 

4. Jiz cs;@u; njhopy;Jiw njhFjp 
mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

- gl;btpy - khnfhy tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 

- jha; Nfhtpy; tPjpia 2 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 

- BNkh tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy;. 
- [ae;jp khtj;ijia 2 ghijfshf 

cUthf;Fjy;. 
- nfhdhnty - nfhnfhy;tpy tPjpia 2 

ghijfshf cUthf;Fjy;. 

jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

5. gpafk - nfh];fk Gifapuj ghijj; jpl;lk; 

,yq;if Gifapuj 
jpizf;fsk; 
Njrpa tPlikg;G 
mgptpUj;jp mjpfhu rig 

jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy; 

6. Plug & Play ifj;njhopy; g+q;fh mgptpUj;jpj; 
jpl;lk;.  

- rGf];fe;j Plug & Play ifj;njhopy; G+q;fh – I 
- rGf];fe;j Plug & Play ifj;njhopy; G+q;fh – II 
- BNkh ifj;njhopy; nfhj;jzpg; gFjpapd; Plug & 

Play ifj;njhopy; G+q;fh 

efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rig 
,yq;if KjyPl;L rig 
kj;jpa Rw;whly; mjpfhu 
rig 

jpl;lq;fSf;F epjp mspj;jy;, fz;fhzpj;jy; 
kw;Wk; Nkk;gLj;jy;  
Rw;Wr;#oy; kjpg;gPl;L mwpf;if.  
 

7. njhopy;Jiw rhu;e;j RWRWg;ghd tzpf ika 
mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rig 
,yq;if KjyPl;L rig 

jpl;lq;fSf;F epjp mspj;jy;, fz;fhzpj;jy; 
kw;Wk; Nkk;gLj;jy;  

8. ky;thid Jzp kw;Wk; tzpf ejpKd; jho;thu 
mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rig  
ePu;g;ghrdj; jpizf;fsk; 
,yq;if epykPl;G kw;Wk; 
mgptpUj;jpf; 
$l;Lj;jhgdk; 

epjp mspj;jy;, ePu; Xilfis kPz;Lk; 
cUthf;Fjy;, mq;fPfupf;fg;glhj gdu;fis 
ePf;Fjy;, jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy;  

B. Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt jpl;lk; 
 
9. ky;thid rk;Ngty fhy;tha; kWrPuikg;Gj; 

jpl;lk; kw;Wk; ejpKd; g+q;fh mgptpUj;jp jpl;lk; 

 
 

efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rig  
ePu;g;ghrdj; jpizf;fsk; 
,yq;if epykPl;G kw;Wk; 
mgptpUj;jpf; 
$l;Lj;jhgdk; 

epjp mspj;jy;, ePu; Xilfis kPz;Lk; 
cUthf;Fjy;, mq;fPfupf;fg;glhj gdu;fis 
ePf;Fjy;, jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

10. cs;@u; njhopy;Jiw tPjp njhFjpfspd; 
kuf;fPw;W tsu;r;rp 

 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 
rig 
efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rig 
gpafk gpuNjr rig   

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy; 
kw;Wk; fz;fhzpj;jy; 
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வளம் : கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 

 

 

 

11. rpak;gyhNg <uepy g+q;fh mgptpUj;jpj; jpl;lk; efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rig  
,yq;if epykPl;G 
kw;Wk; mgptpUj;jpf; 
$l;Lj;jhgdk; 
gpafk gpuNjr rig   

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

12. khtukz;ba eilghij g+q;fh mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

13. al;bnfd Fsk; kw;Wk; mjid Rw;wp g+q;fh cUthf;Fk; 
jpl;lk; 

C.  cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

C.1 tPjp kw;Wk; Nghf;Ftuj;Jj; jpl;lk;  

14. kq;fl tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy; efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rig 
tPjp mgptpUj;jp 
mjpfhu rig 

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

15. khtukz;ba - khnfhy tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy; 

16. fe;Jnghl Fs tPjpia 2 ghijfshf cUthf;Fjy; 

C.2  rhf;fil kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jtj; jpl;lk; 

17. gpafk njhopEl;gf; fopTePu; Rj;jpfupg;G Miyj;jpl;lk; kj;jpa Rw;whly; 
mjpfhu rig  
,yq;if KjyPl;L 
rig 
Njrpa ePu; toq;fy; 
kw;Wk;; tbfhy; 
mikg;Gr; rig 

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

18. rGf];fe;j fopTePu; Rj;jpfupg;Gj; jpl;lk; 

 

C.3 jpz;kf; fopT Kfhikj;Jtj; jpl;lk; 

19. jpz;kf; fopT tifg;gLj;Jk; ikaj;ij epWTjy; gpafk gpuNjr rig   
epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

C.4  ePu; toq;fy; jpl;lk;  

20. khgpk ePu; Rj;jpfupg;G epiyaj;ij cUthf;Fjy; 
Njrpa ePu; toq;fy; 
kw;Wk;; tbfhy; 
mikg;Gr; rig 

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

C.5 Nrit Kfhikj;Jtj; jpl;lk;  

21. rpak;gyhNg kUj;Jtkid mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

 
Rfhjhu mikr;R  

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

22. rpak;gyhNg jpwd; Nkk;ghl;L ika mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

 

,yq;if njhopw; 
fy;tp gapw;rp mjpfhu 
rig  
,yq;if KjyPl;L 
rig 
 

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

23. khNfhy eLj;ju tUkhd tPlikg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;   
 
Njrpa tPlikg;G 
mgptpUj;jp mjpfhu 
rig 

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

24. gpafk tpLjp trjpfs; mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

,yq;if KjyPl;L 
rig 
Njrpa tPlikg;G 
mgptpUj;jp mjpfhu 
rig 

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

C.6 efu Nritfs; Nkk;ghl;Lj; jpl;lk;  

25. khtukz;ba efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rig  
gpafk gpuNjr rig   

epjp mspj;jy;, jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
fz;fhzpj;jy; 

26. njy;nfhl efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

27. khNfhy efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk;  
 

28.fltj;ij nghJr; re;ij $l;LwT mgptpUj;jpj; jpl;lk; 
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II 
 epyk; kw;Wk; fl;bl 

mgptpUj;jp %Nyhgha 
jpl;lk; 

gFjp  
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07 
mj;jpahak; 

 

 

mgptpUj;jp tyaq;fs; kw;Wk; 
tyaq;fspd; rl;lj; jpl;lq;fs; 
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mj;jpahak; 7 

mgptpUj;jp tyak; kw;Wk; tyaq;fSf;fhd rl;lj; jpl;lq;fs; 

7.1. அறிமுகம் 

பியகம வளர்ச்சி திட்டம் (2021-2030)அபமதியான பதாழில்துபற நகரம் அபமப்பின் வளர்ச்சி பார்பவயின் அடிப்பபடயில் ஒரு 

கமம்பாட்டுத் திட்டம். அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்ட இந்த வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பார்பவபய அபடய இலக்குகள் 

மற்றும் குறிக்ககாள்களின் அறிமுகம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த இலக்குகபளயும் குறிக்ககாள்கபளயும் பசயல்படுத்த ஒரு 

மூகலாபாய திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அபிவிருத்தி வலயங்கள் மற்றும் வலய விதிமுபறகள் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக பாரம்பரிய நில பயன்பாடு மற்றும் வலய திட்டங்களுக்கு அப்பால் இந்த திட்டம் 

அடர்த்தி அடிப்பபடயிலான வளர்ச்சிபய அனுமதிக்கிறது இது முன்பமாழியப்பட்ட நகர மாதிரிபய உருவாக்குவபத 

கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

இந்த அத்தியாயத்தின் படி தயாரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி வலயங்கள் மற்றும் வலய விதிமுபறகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

முக்கியமாக வளர்ச்சி வலயங்கள் வலய குணகங்கள் வளர்ச்சி வலயங்களுக்கு பசாந்தமான எல்பல ஒருங்கிபணப்புகள் 

வளர்ச்சி வலயங்களுக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் மற்றும் அந்த வளர்ச்சி வலயங்கபள பாதிக்கும் பபாதுவான 

விதிமுபறகளின் விளக்கம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

வலயத் திட்டத்பதத் தயாரிப்பது மற்றும் அதன் வரம்புகள் பல சிறப்புகள் அல்லது பகுப்பாய்வுகளின் விபளவாகும் என்பது 

குறிப்பிடத் தக்கது. நகர மாதிரிபயயும் ஊக்குவிக்க விரும்பும் முக்கிய நபடமுபறகபளயும் கருத்தில் பகாண்டு இது 

முக்கியமாக பியகம கமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் வடிவபமப்புக் கருத்து மூலம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த கருத்தியல் திட்டத்பத 

அபடய நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிக்ககாள்கபளயும் இது உள்ளடக்கியது. 

G+u;thq;f Ma;T kw;Wk; Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; FwpaPl;bd;; mbg;gilapy; ntspf;nfhzug;gl;l 

cz;ikahdJ gpafikapd; Kf;fpa <u epyq;fs; ,zf;fkhd tsu;r;rpf;F cl;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 

mj;Jld; tho;thjhuf; FwpaPL, Kf;fpa mgptpUj;jp efuq;fspd; Jhuj;jpid mbg;gilahf nfhz;l 

rhj;jpa FwpaPL kw;Wk; cl;fl;likg;G vd;gd mgptpUj;jp tyaq;fis jPu;khdpf;fpd;wd. mjd;gb, NkNy 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s kpifg;gLj;jg;gl;Ls;s %d;W gFg;gha;Tfspd; fz;Lgpbg;Gf;fs; kw;Wk; gpw fhuzpfs; 

vd;gd mgptpUj;jp tyaq;fis; mtw;wpd; Kd;Dupik, gad;ghL, mlu;j;jp kw;Wk; Cf;Ftpg;G 

vd;gtw;iw milahsk; fhz;gjw;F gad;gLfpd;wJ. ,J ,izg;G 39 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

7.2. வளர்ச்சி வையங்கள் 
அந்த பகுப்பாய்வு மூலம் அபடயாளம் காணப்பட்ட எட்டு பகுதிகள் கீகழ உள்ளன. 

1. அதிக அடர்த்தி பகாண்ட கபாக்குவரத்து கதான்றிய புறநகர் பகுதி 

2. உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ வலயம் 

3. அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கசபவ வலயம் 
4. நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் -1 

5. நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம்- II 
6. நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவகள் வலயம் 

7. நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ வலயம் 

8. குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு பகுதி  

9. <uepy ,aw;if ghJfhg;G tyak; 
 10. ney; rhFgb kw;Wk; <uepy tptrha kz;lyk; 

 
வபரபடம் 7.1 முன்பமாழியப்பட்ட அடர்த்தி வலய திட்டத்பத காட்டுகிறது. 

 

 



147 

 

வலரபடம் 7.1 முன்பமாழியப்பட்ட அடர்த்தி வலய திட்டம் 



 

148 
 

 
பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

7.3 வைய குணகம் கணக்பகடுப்பு 

அடர்த்தி அடிப்பபடயிலான வலயத் திட்டத்தின்படி ஒவ்பவாரு பிராந்தியத்திற்கும் வலயங்களின் அடர்த்திபய 

தீர்மானிக்க வலய குணகம் கணக்கிடப்படுகிறது. இபதச் பசய்ய ஒவ்பவாரு பிராந்தியத்திலிருந்தும் தற்கபாது 

கிபடக்கக்கூடிய பமாத்த மக்கள் பதாபக இந்த ஒவ்பவாரு பகுதியிலும் உள்ள பமாத்த குடியிருப்பு மக்கள் பதாபக 

மற்றும் 2030 க்குள் பமாத்த சுழற்சி திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்பபடயில் குடியிருப்பு மக்கள் பதாபக 

பரிசீலிக்கப்படும் மற்றும் கணிக்கப்பட்ட பமாத்த மக்கள்பதாபகக்கு ஏற்ப இப்பகுதியில் வளர்ச்சியின் பரப்பளவு 

எந்த அளவிற்கு அபிவிருத்தி பசய்யப்பட கவண்டும்.  
jw;NghJs;s tzpf, FbapUg;G, epWtd, ntw;W epyq;fs; kw;Wk; gpw Njhl;l epyq;fs; vd;gd “mgptpUj;jp 

nra;af;$ba epyq;fs;” vd;Wk; #oy; ghJfhf;fg;gl;l ,lq;fs;, ePu; epiyfs;, kj kw;Wk; njhy;nghUs; 

,lq;fs; kw;Wk; rhiy xJf;fPL gFjpfs; vd;gd “mgptpUj;jp nra;a Kbahj epyq;fs;” vd fUjg;gLk;. 

Kd;nkhopag;gl;l mlu;j;jp tyaq;fSf;fhd tyaf; fhuzpfs; ,izg;G 39,y; fhl;lg;gl;Ls;sgb Ie;J 

rpf;fyhd gbfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. gpd;tUk; ml;ltizahdJ mDkjpf;fg;gl;l kw;Wk; ntw;W 

epyq;fspd; xd;wpizg;ghd 2030,y; mgptpUj;jp nra;f;$ba epyq;fis xt;nthU mlu;j;jp tyaq;fspd; 

mbg;gilapy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

அட்டவலண 7.1: பகுதி குணகம் 

வையம் 2030 க்கு 
மதலவயொன 
பமொத்த 
இடம்  (m2) 

அபிவிருத்தியி
ன் பமொத்த 
பரப்பளவு (m2) 

வைய குணகம் 
கணக்பகடுப்பு 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் பகுதி 7768709 3372552 2.30 

உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ பகுதி 7884351 3621879 2.17 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கசபவ பகுதி 9853997 6646718 1.48 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் - I 1196632
0 9944471 1.20 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் - II 1220381
6 10321314 1.18 

நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ வலயங்கள் 6907676 7395944 0.93 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவகள் வலயம் 1928801 2319413 0.83 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயம்  2262608 2946635 0.76 
 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 

Nkw;fz;l ml;ltizapd;gb gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpy; Kd;nkhopag;gl;Ls;s xt;nthU 

tyaq;fSf;Fk; jdpj;jdp tyaf;fhuzpfs; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. NkNy cs;s tyaq;fspd; 

tyaf;fhuzpfs;, vt;thW; efuk; cUthfpd;wJ vd;gij %d;W cau; mlu;j;jp tsu;r;rp tyaq;fs;, 

,uz;L eLj;ju mlu;j;jp njhopy;Jiw tyak;, ,uz;L eLj;ju mlu;j;jp efuGw Nrit tyaq;fs; kw;Wk; 

xU Fiw mlu;j;jp rpwg;G Nkk;ghl;L tyak; vd;gtw;wpd; Clhf fhl;Lfpd;wJ. 

mgptpUj;jpf;F  mDkjpf;fg;gl;l jiu gFjp msit jPh;khdpj;jy; 2021 Mk; Mz;L [_iy khjk; 

tpahof;fpoik 8Mk; jpfjpiaf;nfhz;l ,yf;fk; ,yf;fk;; 2235/54 ,d; mjptpNrl th;j;jkhdp  mwptpg;gpd; 

gFjp IV ,y; ml;ltizapy; 6 ,y; “A”,”B”>”E” ; gbtq;fspd; gb பியகம mgptpUj;jp jpl;lj;Jld; 

njhlh;Gila gFjpfs; ml;ltizfs; 7.2 , 7.3 kw;Wk; 7.4  ,y;; fhl;lg;gl;Ls;sd. 
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mDge;jk; 1 
ml;ltiz 7.2 படிவம் 'அ'  - அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு விகிதம் 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  UL - எல்பலயற்றது            
  வாகனத் தரிப்பிடங்களிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு கமற்கூறிய தளப்பரப்பு விகிதத்தில் கணக்கிடப்படவில்பல 
வலய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பாக தளங்களின் எண்ணிக்பக அல்லது தளப்பரப்பு விகிதம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் கமற்கூறிய தளப்பரப்பு விகிதமானது 
பபாருந்தாது        
கமற்கூறிய அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு விகிதமானது நிலத்தின் சாய்விற்கு ஏற்ப அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் கட்டுப்படுத்தப்படும்   
110  ற்கு கமற்பட்ட நிலச் சாய்வுகபளக் பகாண்ட நிலங்களுக்கு கதசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திடமிருந்து அனுமதி பபறப்படல் கவண்டும். 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

* குபறந்தபட்சம் 12 மீற்றர்  (வீதியின் பமயத்திலிருந்து) கட்டிட எல்பலக் ககாட்டிபன பகாண்ட வீதிகளுக்கு மாத்திரகம 10.0 ஐ விட அதிகமாககவா அல்லது 10.0 
ற்கு சமமாககவா உள்ள தளப்பரப்பு விகிதம் அனுமதிக்கப்படும். இல்பலபயன்றால் அதிகபட்ச தளப்பரப்பு விகிதமானது  9.0 ஆக வபரயறுக்கப்படும்.  
**குறிப்பிடப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் 7 மீற்றர் அகலம் என அபடயாளம் காணப்பட்ட வீதிகளுக்கான குபறந்தபட்ச வீதி அகலம் 7 மீ மீற்றராகக் கருத்தப்படல் 
கவண்டும்.            
   

 ml;ltiz 7.3 படிவம் 'ஆ'  - 3 மீற்றர் மற்றும் 4.5 மீற்றர் அகலமுள்ள வீதிகளுக்கான தளங்களின் எண்ணிக்பக 

படிவம் 'ஆ'  - 3 மீற்றர் மற்றும் 4.5 மீற்றர் அகைமுள்ள வதீிகளுக்கொன தளங்களின் எண்ணிக்லக  

  ஆகக் 
குலறந்த 

வதீியின் 
அகைம்  

 கொணியின் 
ஆகக் 

குலறந்த 
முகப்பு   

* நிை 
மூடுலக 

ஆகக்கூடிய தளங்களின் எண்ணிக்லக  

வையக் 
கொரணி     0.5 

- 0.74 

வையக் 
கொரணி      0.75 - 

1.24 

வையக் 
கொரணி     1.25 - 

3.49 

வையக் 
கொரணி               
3.50 - 4.00 

3 மீற்றர் 6 மீற்றர் 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2) 
4.5 மீற்றர் 6 மீற்றர் 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 4 (G+3) 

வாகனங்களின் தரிப்பிடங்கபளயும் உள்ளடக்கியதாக தளங்களின் எண்ணிக்பக காணப்படுகின்றது   

ஒவ்பவாரு வீதிகளுக்குமாக ஒதுக்கப்பட்ட வீடுகளின் அலகுகளின் எண்ணிக்பகயில் மாற்றம் ஏற்படாது   

  * வலய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பிடப்படாத நில மூடுபக  
%yk;: AbV 2021 
 

ml;ltiz 7.4 படிவம் ''இ” - பின்னபடவு இபடபவளி மற்றும் திறந்த பவளிகள் ; 

படிவம் 'இ' - பின்னலடவு இலடபவளிகள் மற்றும் திறந்த பவளிகள் 

கட்டிடத்தி
ன் வலக 

 

கட்டிடத்தி
ன் உயரம் 

(மீற்றர்) 

அலமவிட
த்தின் 
ஆகக்கு
லறந்த 

முகப்பின் 
அகைம்   

(மீற்றர்) 

*நிை மூடுலக  
பின்புற இலடபவளி 

(மீற்றர்) 

 பக்க இலடபவளி 
(மீற்றர்) 

இயற்லக 
கொற்மறொட்டத்லத 
பபறக்கூடிய வொன் 

மநொக்கிய 
ஒளித்துலள 

வதிவி
டமல்
ைொத
லவ  

வதிவிட
ம்  

இயற்லக 

கொற்மறொட்
டத்லத 
பபற 

முடியொத 
சந்தர்ப்பம்  

இயற்லக 

கொற்மறொட்
டத்லத 

பபறக்கூடி
ய 

சந்தர்ப்பம்   

இயற்
லக 

கொற்மறொ
ட்டத்லத 
பபற 

முடியொத 
சந்தர்ப்ப

ம் 

இயற்லக 

கொற்மறொட்
டத்லத 

பபறக்கூடி
ய 

சந்தர்ப்பம்  

 ஆகக் 
குலறந்த 
அகைம்  

ஆகக் 
குலறந்

த 
பரப்பு    

குலறந்த 

உயரம் 

7 ஐ விட 

குலறவொன
து   

6 
       

80%** 
65% 

2.3 மீற்றர் 2.3 மீற்றர் 

- 

2.3 மீற்றர் 2.3 மீற்றர் 5 சதுர 
மீற்றர் 

7-15 ஐ விட 

குலறவொன
து 

6 

65% 65% 

3 மீற்றர் 3 மீற்றர் 

- 3 மீற்றர் 3 மீற்றர் 
9 சதுர 
மீற்றர் 

நடுத்தர 

உயரம் 

15- 30 ஐ 
விட 

குலறவொன
து 

12 

65% 65% 4 மீற்றர் 4 மீற்றர் 

1மீற்றர் 
மற்றும் 
3மீற்றர் 4 மீற்றர் 4 மீற்றர் 

16 சதுர 
மீற்றர் 

மத்திய 

உயரம் 

30-50 ஐ விட 

குலறவொன
து 

20 

65% 65% 4 மீற்றர்  5 மீற்றர் 

3மீற்றர்  
(இரு 

பக்கம்)  5 மீற்றர் 5 மீற்றர் 
25 சதுர 
மீற்றர் 

அதி 
உயரம் 

50-75 ஐ விட 

குலறவொன
து 

30       
50%***        50%*** 

5 மீற்றர் 6 மீற்றர் 
4 மீற்றர் 
 (இரு 
பக்கம்)  6 மீற்றர் 6 மீற்றர் 

36 சதுர 
மீற்றர் 

75 மற்றும் 
75 ஐ விட 
கூடியது 

 40 மீற்றர் 
ஐ விட 
கூடியது 

      
50%***        50%*** 5 மீற்றர் 6 மீற்றர் 

5 மீற்றர்  
(இரு 

பக்கம்)  6 மீற்றர் 6 மீற்றர் **** 
  
கட்டிடத்தின் உயரம் - வீதியின் தபர மட்டத்திற்கும் கட்டிடத்தின் கூபர மட்டத்திற்கும் இபடயிலான உயரம் (வாகனத் தரிப்பிடங்களின் தளங்கள் உட்பட)  
 * வலய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பிடப்படாத நில மூடுபக  
 ** முழு அபிவிருத்தியும் வதிவிடமல்லாத உபகயாகங்களுக்கு உரித்தானது 
 *** கபாடியம் (Podium) மட்டத்திற்கு 65% ஆன நில மூடுபகயிபன அனுமதிக்க முடியும். கமலும் கபாடியமானது (Podium) ககாபுரத்தின் பமாத்த உயரத்தில் 20% ஐ பகாண்டிருத்தல் கவண்டும் 
அல்லது 12 மாடிகளுக்கு கமற்பட கூடாது.  
 **** ஆகக் குபறந்த பரப்பானது ஒவ்பவாரு கமலதிக 3 மீற்றர் உயரத்திற்கும் 1 சதுர மீற்றர் என்ற அடிப்பபடயில் அதிகரிக்கப்படும்  

%yk;: AbV 2021 
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வலரபடம் 7.2: முன்பமாழியப்பட்ட வலய குணகம் ; 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

7.4 jpl;lkply; gFjpf;fhd nghJthd xOq;FKiwfs 

,e;j mj;jpahaj;jpy; jpl;lkply; gFjpf;fhd nghJthd tpjpKiwdis tptupf;fpd;wJ, mj;NjhL 
mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfSk; kw;Wk; Kd;nkhopag;gl;l tya jpl;lj;jpl;lq;fs; xt;nthU tyaj;jpw;Fk; 
jdpj; jdpNa mj;jpahak; 8 ,y; tptupf;fg;gl;Ls;sJ.  

7.4.1. 1978Mk; Mz;bd; 41Mk; ,yf;f efu mgptpUj;jp mjpfhurigr; rl;lj;jpd; 3tJ gphptpd; 
fPo; ,y 1171/10,kw;Wk; 2001.02.13; jpfjpa mjp tpN\l  th;j;jkhzp mwptpj;jypy; efu mgptpUj;jp 

gpuNjrkhf gpuflzg;gLj;jg;gl;l பியகம பிரகதச சபப mjpfhu gpuNjrj;jpd; eph;thf vy;iyapDy; 

mike;Js;s  midj;J gpuNjrj;jpw;Fk; ,e;j xOq;F tpjpKiw nghWe;Jk;;. 

7.4.2 VjhtJ mgptpUj;jp eltbf;ifapid Nkw;nfhs;Sk;NghJ  mjw;F  rk;ke;jg;gl;l  jpl;lkply; 
kw;Wk;  mgptpUj;jp nfhs;iff;fhf  ,e;j tya kakhf;fy; jpl;lj;jpd; nfhs;iffSf;F Nkyhf 2021 
Mb khjk; 08 Mk; jpfjpa kw;Wk; ,yf;fk; 2235/54 nfhz;l th;j;jkhzp mwptpj;jypd;  Clhf 

gpuflzg;gLj;jg;gl;l  jpl;lkply; kw;Wk;  mgptpUj;jp xOq;FtpjpKiwfs; பியகம பிரமதச சலப  mjpfhu 

vy;iyg; gpuNjrj;jpw;F nghWj;jKilajhFk;. 

7.4.3. tyaj;jpd; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs; gpuptpy; Fwpg;gplg;glhj 
ve;jnthU gad;ghLfSf;Fk; ,Wjp mDkjp toq;Fk; mjpfhuk; AbV tpw;Nf cs;sJ. 

7.4.4. ,uz;L tyq;fspd; vy;iyfis xl;ba Kjy; epyj;jpw;fhd Kd;nkhopag;gl;l gad;ghLfis 
jPu;khdpg;gjpy; my;yJ vy;iyapd; ,UGwk; 100 kPw;wUf;Fs; cs;s epyq;fSf;F, Kd;nkhopag;gl;l 
,uz;by; xd;W kl;Lg;gLj;g;glNtz;Lk;. NkYk; tya tiff;F Vw;g Kd;nkhopag;gl;l mgptpUj;jpapid 
jPu;khdpf;Fk; mjpfhuk; AbV tpw;F cs;sJ. 

7.4.5. midj;J jpl;lkply; tyaq;fSk; gpw khepyq;fspd; Kftu;fspdhy; toq;fg;gl;l 
rl;lq;fs;, tu;j;jkhdp mwptpg;gf;fs; kw;Wk; Rw;wwpf;iffSf;F cl;gl;litahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

7.4.6. njhy;nghUspay; nfhz;l ve;jnthU fl;blq;fs; my;yJ ,lq;fis ghJfhj;jy;, 
kWtho;T nra;jy; my;yJ etPdg;gLj;Jjy; Nghd;w Kd;Ndw;wq;fis nra;fpd;wNghJ AbV it 
gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; tifapy; epakpf;fg;gl;l gq;Fjhuu; FOtplk; mDkjp toq;fg;gly; Ntz;lk;. 

7.4.7. ,e;jg; gFjpf;Fs; 3 mb cauj;jpw;F Nky; vy;iy Rtu;fs; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ NkYk; 
rhiyfs; kw;Wk; ePu;epiyfSf;F Kw;gFjpapd; fhl;rpia kiwfpd;w tifapy; ve;jnthU fl;LkhdKk; 
mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. 

7.4.8. #upa rf;jpia gad;gLj;Jk; fl;blq;fSf;F 5% jiu tpfpjhrhuk; my;yJ KOj; js 
msT Mfpa ,uz;by; xd;wpy; $Ljy; mDkjp toq;fg;gLk;. 

7.4.9. njhy;nghUs; jpizf;fsj;jpdhy; milahdsk; fhzg;gl;l gFjpf;Fs; mgptpUj;jp 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;fpd;w NghJ njhy;nghUs; jpizf;fsj;jpd; mDkjp toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.4.10. <uepy Kfhikj;Jt jpl;lj;jpy; Kd;nkhopag;gl;Ls;s midj;J jho;thd epyq;fs;, tay; 
ntspfs;, ePu; Njq;Fk; epyq;fs; kw;Wk; jLg;Gf; fhy;tha;fs; vd;gd xt;nthU tyaj;jpYk; 
Kd;nkhopag;gl;l jpl;lkply; kw;Wk; fl;bl tpjpKiwfSf;F cl;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.4.11. xU Fwpg;gpl;l epyg;gug;ghdJ ePu; epiyf;F mUfpy; mike;jpUf;Fk; gl;rj;jpy;, fl;lg;gl;l 
gFjp jtpu;e;j Vida jpwe;jntspahdJ nghJkf;fspd; ghtidf;F jpwf;fg;gly; Ntz;Lk; mjw;F 
gjpyhf 10% jiu tpfpjhrhj;jpy; rYiffs; toq;fg;gLk;.  

7.4.12. ePu; epiyfSf;F Kw;gFjpapy; mikag;ngw;w fl;blq;fspd; Kfg;Gf;fs; kw;Wk; gpd;Gwq;fs; 
rupahd Kiwapy; guhkupf;fg;gl Ntz;Lk;.  

7.4.13. ePu;epiyfis xl;bAs;s midj;J mgptpUj;jpfSk; fopT ePu; Kfhikj;Jtj;Jld; 
nghUe;jpapUj;jy; Ntz;Lk;. kw;Wk; fopT ePu; Kfhikj;JtkhdJ kj;jpa Rw;Wr;#oy; tpjpfSf;F 
,zq;fpapUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.4.14. ePu; epiyfSf;F Kd; fl;blq;fs; epu;khdpf;Fk; NghJ epymstpd; ¼ gq;F jpwe;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;. tPjpapypUe;J ghu;f;f $bajhf ,Ug;gjd; fhuzkhf ,t;Ntw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. gy epy 
mLf;Ffs; cs;s gFjpahdJ tPjpAlNdh my;yJ ePu; epiyfSf;F Kd; mikag;ngWfpd;w NghJ gpw 

epyq;fspy; cs;s fl;blq;fshdJ epy mstpd; ¼ jpwe;j ntspahf ,Uf;Fk; tifapy; 
tbtikf;fg;gly; Ntz;Lk; (jiuj; jsk;). 

7.4.15. ve;jnthU mgptpUj;jp eltbf;iffspd; jpwe;jntspapypUe;J ePu; nghJkf;fSf;F 
jpwe;jpUe;jhy;, mjw;fhd mDkjp Ma;Tfspd; mbg;gilapy; mjpfgl;rkhf 20% jiu gug;G toq;fg;gLk;.  
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7.4.16. ePu; epiyfSf;F Kw;gFjpapy; mikf;fg;gLk; fl;blq;fSf;fhd jpl;lq;fs; rku;g;gpf;Fk; 
NghJ epy msitj; jpl;q;fSk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

7.4.17. ePu; epiyfSf;F Kw;gFjpapy; mikf;fg;gLk; fl;blq;fs; Rw;Wr; #oYld; xj;JNghFk; 
tifapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. fl;bl tz;zq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; (gpujpgypf;fhj nghUl;fshf) ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. 

7.4.18. gpujhd tPjpia xl;bAs;s fl;blq;fs; KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth tzpf 
fl;blq;fshf ,Uf;fpd;w gl;rj;jpy; fl;blj;jpd; Kfg;ghdJ Fwpg;gpl; Fzhjpraq;fSld; tbtikf;fg;gl 
Ntz;Lk;. mj;jifa mgptpUj;jp jpl;q;fSf;F vijAk; tpLtpf;Fk; mjpfhuk; mjpfhu rigf;F cs;sJ. 

7.4.19. rpwg;G mgptpUj;jp jpl; gFjpfs; kw;Wk; mgptpUj;jp topfhl;b jpl;lq;fSf;F jdp 
tpjpKiwfs; tFf;fg;gLk;. 

7.4.20. Fwpg;gpl;l jpl;kply; gFjpf;Fl;gl;l Fiwe;j tUkhdk; cs;s fl;blq;fSf;F 
tpjpKiwfis tpLtpf;Fk; mjpfhuk; mjpfhu rigf;F cs;sJ. 

7.4.21. 7.4.1.epy msthdJ 10 Ngu;r; my;yJ 10 Ngu;r;rpw;F FiwthfTk; mNj re;ju;g;gj;jpy;  6 
Ngu;r;rpw;F fPo; ,y;yhj re;ju;g;gj;jpy; Foe;ijfspilNa epyj;jpid gpupj;J nfhLf;Fk; mjpfhuk; mjpfhu 
rigf;F cs;sJ. 

7.4.21. gpafk gpuNjr rigapd; <uepy tyaq;fSf;fhd nghJthd epge;jidfs; kw;Wk; topfhl;Ljy;fs; 

7.4.21.1. nts;sNrfupg;G jpwdhdJ ,yq;if epy kPl;G kw;Wk; mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 
Fwpg;gpl;Ls;sgb gpw njhlu;Gila epWtdq;fSld; (ml;ltiz 02) xUq;fpize;J 
guhkupf;fg;glNtz;Lk;. NkYk; fl;likf;fg;gl;l gFjpfs; mjpfupf;fg;gl;ljd; fhuzkhf tope;NjhLk; ePupd; 
msT mjpfupg;gjd; fhuzkhf Vw;gLk; jPtpu fhyepiy khw;wk; kw;Wk; Gtpntg;gkiljy; Nghd;wit 
fzf;fpy; vLj;Jf;nfhs;sg;gLk;.   

7.4.21.2. jho;thd epyq;fs; kw;Wk; iftpl;g;gl;l tay; epyq;fspy; mgptpUj;jp nra;tjw;F Kd; ml;ltiz 
02 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s vz; 01, 03, 04, 05, kw;Wk; 09 epWtdq;fspd; mDkjp ngwg;gLjy; Ntz;Lk;. 
NkYk; <uepyq;fspd; cupikahdJ gpw epWtdq;fSf;F toq;fg;gl;bUf;fpd;w gl;rj;jpy; ml;ltiz 02 
,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epWtdq;fspd; mDkjp ngwg;gLjy; Ntz;Lk;.  

7.4.21.3. <uepyj;Jld; njhlu;Gila ve;jnthU mgptpUj;jp eltbf;iffSk; Kd;ndLf;fg;gLfpd;w NghJ 
ml;ltiz 02 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 03, 05, 02 Nghd;w epWtq;fsplk; ,Ue;J Rw;Wr;#oy; mDkjp 
my;yJ Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G cupkk; ngwg;gLtNjhL tUle;NjhWk; GJg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

7.4.21.4. jpl;lkply; FOtpd; mwpTiuf;F mika ml;ltiz 02 ,d; Kjd;ik epWtdj;jplkpUe;J 
gupe;Jiu/ xg;GjyhdJ (,Wjp mDkjp rhd;wpjy;) ngwg;gLtNjhL tUle;NjhWk; GJg;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

7.4.21.5. 14.01.2010 Njjpapl;l tu;j;jkhdp mwptpg;ghy; ntspaplg;gl;l vz; 1662/17 ,d; fhy;tha; 
,lxJf;fPlhdJ ml;ltiz 02 ,y; Fwpg;gpl;g;gl;Ls;s epWtdk; 01 kw;Wk; epWtdk; 02 w;fika 
guhkupj;jy; Ntz;Lk;. 

7.4.21.6. nghJthf ePu; Njf;fq;fs; kw;Wk; ePu; tbe;NjhLk; gFjpfSf;F ghjpg;G Vw;gLk; tifapy; ePu; 
epiyfs; kw;Wk; ePu; topfSf;Fs; ve;jnthU fl;LkhdJk; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. Mdhy; tbfhy; kw;Wk; 
nts;sj;jLg;G jpwid rkurk; nra;ahj tifapy; xU jpl;lj;jpd; Kjd;ik jpl;lk; my;yJ tiuglj;jpl;k; 
A.b.Vtpd; mDkjpia ngWwfpd;w gl;rj;jpy; Nehf;Fkpl mk;rq;fs/fl;blq;fs;, glF epWj;Jkplk;, 
Rw;Wyh $lhuq;fs;, fghdhf;fs;, kPd;gpbj; jsq;fs; kw;Wk; eilghijfs; vd;gtw;wpw;F mDkjp 
toq;fg;gLk;. ml;ltiz 02 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epWtdk; 01 kw;Wk; 02*22 vd;gtw;wpd; gupe;Jiu 
kw;Wk; mDkjp ngwg;gLjy; Ntz;Lk;. 

7.4.21.7. rpwg;G Rw;Wr;#oy; Mu;tk; cs;s gFjpfs; ghJfhf;fg;gLtNjhL mj;jifa gFjpfspy; tpyq;Fs; 
kw;Wk; jhtuq;fSf;F ghjpg;ig Vw;gLj;Jk; G+r;rpfs; mfw;wg;gly; Ntz;Lk;. 

7.5.21.8. mDkjpf;fg;gl;l fl;blq;fs; midj;Jk; gRik fl;blf; fUj;jpd; gb tbtikj;jy; Ntz;Lk;. 

7.5.21.9. Rw;Wr;#oy; Nritfs; xU <uepyj;jpy; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfis gapw;rp nra;Ak; NghJ 
nts;s Nrkpg;G jpwdhdJ Kf;fpakhdJ mj;NjhL nts;s Nrkpg;G jpwd; kw;Wk; gpw ghjpg;Gf;fis 
Fiwf;f khw;W ,lq;fis epWTjy; Ntz;Lk;. ml;ltiz 02 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUj;jkhd 
epWtdq;fsplk; mDkjpg; ngwg;gl;y; Ntz;Lk;. 

7.4.21.10.; ml;ltiz 02 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epWtdk; 01 ,d; epug;GjYf;F mDkjp toq;fg;gl;l 
<uepyg;gFjpfspy; epiyahd kioePu; tbfhy; mikg;G mikf;fg;gly; Ntz;Lk;. epug;GjYf;F 
gad;gLj;jg;gLk; nghUl;fSf;F kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; rigapd; mDkjpg; ngwg;gLjy; Ntz;Lk;. 

7.4.21.11. ,aw;if epymikg;G/ fyhr;rhuk;, tuyhw;W kjpg;Gs;s gFjpfs; ghJfhf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

7.4.21.12. rl;lG+u;tkhd nghJ eilghijfs; kw;Wk; nghJ Fspay; fpzWfs; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; 
my;yJ mUfpYs;s nghUj;jkhd ,lq;fSf;F khw;wg;gly; Ntz;Lk;. 

7.4.21.13. jFjptha;e;j epGzu;fspd; NritahdJ mgptpUj;jp nra;gtulfshy; jpl;lkply;, tbtikj;jy; 
kw;Wk; Nkw;ghu;itf;fhd ngwg;glyhk;. 

7.4.21.14. kPd; kw;Wk; gpw ePu;tho; tpyq;Ffspd; ,dg;ngUf;fk; nra;Ak; midj;Jg; gFjpfSk; 
ghJfhf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.4.21.15. nghJthf <uepyg;gFjpfspy; fopTfs; nfhl;Ltjw;F mDkjp toq;fg;glkhl;lhJ (FbapUg;G, 
epWtdk;, tzpfs;, njhopy;Jiw, ,yj;jpudpay; fopTfs; kw;Wk; kUj;Jt fopTfs;) 

7.4.21.16. <uepyg; gFjpfspy; fopT ePu; ntspNaw;w mDkjpf;fg;gLtjpy;iy. Mdhy; kj;jpa Rw;whly; 
mjpfhur; rigapdhy; mDkjpf;fg;gl;l Rj;jpfupg;Gf;F cl;gLj;jg;gl;l fopT ePuhdJ <uepyg;gFjpf;Fs; 
mDkjpf;fg;gLk;.  

<uepyg;gFjpfspy; mgptpUj;jp eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gLk; NghJ ml;ltiz 02 Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
epWtdq;fshy; toq;fg;gl;l cupkq;fs; epge;jidfshf Nru;f;fg;gly; Ntz;Lk; NkYk; mt; 
epge;jidfis kPWfpd;w gl;rj;jpy; cupkq;fis uj;J my;yJ mguhjk; tpjpf;fg;gLk;.  

 

ml;ltiz 02 

01. ,yq;if fhzp mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk; 
02. ePu;ghrd jpizf;fsk; 
03. kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig 
04. efu mgptpUj;jp mjpfh rig 
05. gpafk gpuNjr rig 
06. td ghJfhg;G jpizf;fsk; 
07. td rPtuhrpfs; ghJfhg;G jpizf;fsk; 
08. Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; 
09. fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk; 
10. njhy;nghUspay; jpizf;fsk; 
11. Njrpa ePupay;ts Muha;r;rp mgptpUj;jp Kfhik 
12. Gtpr; rupjtpay; msit Ruq;fg; gzpafk; 
13. Nky; khfhz rig 
14. ,yq;if Njrpa ePu; capupdtsu;g;G mgptpUj;jp mjpfhu rig 
15. ,yq;if kpd;rhu rig 
16. ,yq;if fl;blq;fs; jpizf;fsk; 
17. tPjp mgptpUj;jp mjhfhurig 
18. flw;njhopy; jpizf;fsk; 
19. ,yq;if flw;gil 
20. fk;g`h khtl;l nrayfk; 
21. gpafk gpuNjr nrayfk;    
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Kd;nkhopag;gl;l 
tyaj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 
mgptpUj;jp tyaq;fs; 

 

mj;jpahak ; 
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mj;jpahak; 08 

Kd;nkhopag;gl;l tyaj; jpl;lq;fs; 
 

Gpafk mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpy; 10 mgptpUj;jp tyaq;fs; milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ kw;Wk; 

xt;nthU mgptpUj;jp tyaq;fSf;Fkhd jdpj;jdp tpjpKiwfs; gpd;tUkhW tFf;fg;gl;Ls;sJ. 

8.1 அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் பகுதி 

கடவத நகர அபிவிருத்தி கமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் கமம்பாட்டின் அடிப்பபடயில் உத்கதச கபாக்குவரத்து 

மற்றும் கபாக்குவரத்து கமம்பாட்டு வாய்ப்புகபளப் பயன்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள் ஒழுங்குமுபறகபள 

உருவாக்குதல் மற்றும் கமம்பாட்டு நடவடிக்பககபள ஊக்குவித்தல். கடவத பரிமாற்ற பமயம் முன்பமாழியப்பட்ட 

மத்திய அதிகவக பநடுஞ்சாபல, கடவத பரிமாற்ற பமயம், கடவத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட பலட் ரயில் நிபலயம் 

மற்றும் கடவத்தில் உள்ள பல கபாக்குவரத்து பமயம் ஆகியபவ முக்கிய கபாக்குவரத்து மற்றும் கபாக்குவரத்து 

கமம்பாட்டு வாய்ப்புகள். 

8.1.1. mjpf mlu;j;jp nfhz;l Gwefu; gFjpf;fhd rl;ljpl;lq;fs; kw;Wk; mDkjpf;fg;gl;l 
gad;ghLfs; fPo; tUk; ml;ltiz 8.1. kw;Wk; 8.2. ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

ml;ltiz 8.1. mjpf mlu;j;jp nfhz;l Gwefu; tyaj;jpw;fhd rl;lj; jpl;lq;fs; 

Tya vy;iyfs; 
(Ms;$Wfs;) 

,izg;G 40 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 

Tyaf; fhuzpfs; 2.3 
mDkjpf;fg;gl;l cau 
vy;yifs; 

tyaj;jhy; cauk; fl;Lg;gLj;jg;glhtpl;lhy;, fl;bl cauk; mgptpUj;jpf;F 
Kd;nkhopag;gl;l epymsitf; nfhz;Lk; AbV tpd; tpjpKiwfSf;F 
mikaTk; mikf;fg;gly; Ntz;Lk; 

mDkjpf;fg;gl;l 
mjpfg;gl;r epymsT 

குடியிருப்புக்கானது 65% 

குடியிருப்பு அல்லாத பகுதி 50% 
Tyaj;Jld; 
njhlu;Gila 
nghJthd 
tiuKiwfs; 

I. இந்த பிராந்தியத்தில் வணிக கநாக்கங்களுக்காக கட்டிடங்கபள 
நிர்மாணிக்கும்கபாது குபறந்தது நான்கு தளங்கள் அல்லது அதற்கு கமற்பட்டபவ 

வடிவபமக்கப்பட கவண்டும். 
II. வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபபக்கு பசாந்தமான பீதிகளில் கடவத நகர 

பமயத்திலிருந்து 01 கி.மீ. கட்டிட கட்டுமானத்தில் முன் நிழல் பகாண்ட 

வபளவுகளுக்கு அகத 2.5 மீட்டர் பரப்பளவு ஒதுக்கப்பட கவண்டும் ஒதுக்கப்பட்ட 
நிலத்தின் அளவு கூடுதலாக இரட்டிப்பின் நியாயமான பங்கு (கட்டணம் பகிர்வு) 

கட்டிடத்திற்கு வழங்கப்படும்.   

III. பதிய பதாழில்நுட்ப உட்கட்டபமப்பப ஊக்குவிக்க கதபவயான வழிகாட்டுதல், 

மூகலாபாய திட்டங்கள் மற்றும் உத்திகபள உருவாக்குகிறது இந்த வணிகத் 
பதாழில்கபள ஊக்குவிக்க திட்டங்கள் மற்றும் அதிகாரசபபயின் விருப்பப்படி 

கட்டிட விதிமுபறகள் தளர்த்தப்படும்.  தரமான வணிககபள அபிவிருத்தி பசய்யும் 
கநாக்கில் சிறிய இடங்கபள எதிர்பார்ப்பவரகபள ஒருங்கிபனக்கும்  (நில 

ஒருங்கிபணப்பு) திட்டங்களுக்கு அதிக இடத்பத ஒதுக்குதல். 

IV. jukhd tzpfj;ij mila epy xUq;fpizg;Gf;F mjpf ,lk; 
toq;Fjy; kw;Wk; nray;Kiw jpl;lq;fspd; tsu;r;rp. 
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 V. இந்த பிராந்தியத்தில் உள்ள அபனத்து கட்டிடங்களுக்கும் 'பசுபம 

கட்டிடம் கருத்து' நபடமுபறயில் உள்ளது. 
VI.  நில உட்பிரிவின் குபறந்தபட்ச பரப்பளவு  

FbapUg;G gFjpfSf;F 10 gu;r; 

FbapUg;G my;yhj gFjpfSf;F 20 gu;r; 

VII.  இந்த வலயத்தில் உள்ள ஈரநிலங்கள் கமற்கு மாகாணத்தின் ஈரநில 
வலய திட்டத்திற்கு பபாருந்தும் விதிமுபறகள் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணக்கமாக உள்ளது. 
VIII. Gpafk gpuNjr rigia ClWj;J nry;Yk; ntspg;Gw Rw;W 

mjpNtf ghijahdJ Mu;.b.V tpdhy; ,lg;gl;l 

vy;iyapypUe;J 5kP f;F gRik thu; mikj;jy; Ntz;Lk;. 
 

இந்த பிராந்தியத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள்; 

                  அட்டவபண 8.2.: அதிக அடர்த்தி பகாண்ட கபாக்குவரத்து உந்துதல் நகர்ப்புற வலயத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
பயன்பாடுகள் 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட குபறந்தபட்ச 

தள பரப்பளவு (gu;r;) 
Mq;fpfupf;fg;gl;l mjpfgl;r gug;gsT  

FbapUg;G 

வீட்டு பதாகுதிகள்  பர்ச் . 10 

அபார்ட்பமன்ட் வளாகங்கள் பர்ச் : 20 

விடுதிகள் பர்ச் : 10 

உத்திகயாப்பூர்வ விருதி  / கசபவயாளர்கள் விடுதி பர்ச் : 10 

குழந்பத பராமரிப்பு பமயங்கள் பர்ச் . 20 
kUj;Jtk;  

மருத்துவ சிகிச்பச பமயங்கள் பர்ச் : 10 

மருத்துவ ஆகலாசபன கசபவ பமயங்கள் பர்ச் : 20 

விலங்கு மருத்துவமபன பர்ச் : 40 

கால்நபட கிளினிக்குகள் மற்றும் சிகிச்பச பமயங்கள் பர்ச் : 20 
fy;tp 

ஆரம்பகால குழந்பத பருவ கமம்பாட்டு பமயங்கள் பர்ச் . 20 

மூன்றாம் நிபல கல்வி பமயங்கள் பர்ச் : 40 

பதாழில்நுட்ப பள்ளிகள் / பதாழில் பயிற்சி பமயங்கள் பர்ச் : 40 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு பமயங்கள் பர்ச் : 40 

தனியார் கல்வி வகுப்புகள் பர்ச் : 20 

கபல நிறுவனங்கள் / நாடக அரங்குகள் பர்ச் . 20 
epWtdk; 

அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 

அலுவலக வளாகம் பர்ச் : 40 

பதாழில்முபற அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 

வங்கிகள் காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் பர்ச் : 20 

தானியங்கி பண பரிவர்த்தபன பமயங்கள்  சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 

பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு முடிவுகள் 
எடுக்கப்படுகின்றன.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

சமூக கமம்பாட்டு பமயங்கள் பர்ச்: 20 

tzpfk; 

கபடகள் பர்ச் 10 

பல்பபாருள் அங்காடிகள் பர்ச் 20 

வணிக வளாகங்கள் பர்ச் 20 

சிற்றுண்டிச்சாபல பர்ச்: 10 

திறந்தபவளி கபடகள் பர்ச்: 40 

ஒசுசல பர்ச்: 10 

ஆய்வக கசபவகள் மற்றும் கசகரிப்பு பமயங்கள் பர்ச்: 10 

பமாத்த கபடகள் பர்ச்: 12 

வாடிக்பகயாளர் கசபவ பமயங்கள் பர்ச்: 10 

இபறச்சி மற்றும் மீன் கபடகள் பர்ச் 10 

மதுபான விற்பபன நிபலயங்கள் பர்ச் 10 

அவமங்கல விழா மண்டபங்கள் பர்ச்: 20 

விழா அரங்குகளுடன் அவமங்கல விழா மண்டபங்கள் பர்ச்: 40 

கட்டிட பபாருட்கள் விற்பபன நிபலயம் பர்ச்: 40 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் 40, பதாடர்புபடய நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு ஏற்ப 

தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் வாகன கசபவ 
பமயங்கள் 

பதாடர்புபடய நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 
உட்பட்டு  பர்ச்  60 தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும்  வணிக வளாகங்கள் பதாடர்புபடய நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டு  பர்ச் 60 தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

எரிவாயு நிபலயங்கள் மற்றும் மின்சார சார்ஜிங் 

நிபலயங்கள் 

ஒன்றுக்கு: 40 

கட்டிடங்களில் பதாடர்பு ககாபுரங்கள் ஒழுங்குமுபற எண்: 19, அபிவிருத்தி விதிமுபறகள் எண் 19 
இன் கீழ் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

பதாடர்பு ககாபுரங்கள் ஒழுங்குமுபற எண்: 19 அபிவிருத்தி விதிமுபறகள் எண் 19 

இன் கீழ் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

பல மாடி வாகன தரிப்பிடங்கள் ஒன்றுக்கு: 20 

திறந்த  வாகன தரிப்பிடங்கள் பர்ச்: 20 

வாகன விற்பபன நிபலயங்கள் பர்ச் 10 
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Rw;Wyh 

ரிசார்ட்ஸ் பர்ச் 20 

விருந்தினர் வீடுகள் பர்ச் 20 

தங்குமிடங்கள் பர்ச்: 10 

சுற்றுலா விடுதிகள் பர்ச்: 40 

cw;gj;jp njhopy;fs; 

வீட்டுத் பதாழில்கள் 

பபர்ச் 10 - 

பகவிபனப்பபாருட்கள் 
மற்றும் பாரம்பரியமற்ற 

பதாழில்களுக்கு மட்டுகம 

அனுமதி வழங்கப்படும். 

Nrit ikaq;fs; 

வாகன கசபவ பமயங்கள் 
அனுமதி: இலகுரக 
வாகனங்களுக்கு மட்டுகம. 

டாக்ஸி கசபவ பமயங்கள் பபர்ச்: 20 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள் பபர்ச்: 10 

gad;ghl;L Nritfs; 

ரயில்கவ மற்றும் பஸ் யார்டுகள் / நிறுத்தங்கள்  
சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 
பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு 

முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

nghJ jpwe;j ntspfs; kw;Wk; nghOJNghf;F trjpfs; 

மிகச் சிறிய கதாட்டங்கள் (Pocket Park) 

திட்டத்பதப் பபாறுத்து 
மட்டுகம அனுமதி 
வழங்கப்படும். 

சிறிய கதாட்டங்கள் (Mini Park) 

அருகிலுள்ள கதாட்டங்கள் (Local Park) 

சமூக பூங்காக்கள் (Community Park) 

நகர பூங்காக்கள் (Town Park) 

மத்திய நகர்ப்புற கதாட்டங்கள் (Central Urban Park/City Park) 

கநரியல் கதாட்டங்கள் (Linear Park) 

உட்புற விபளயாட்டு பமயங்கள் 40 

திபரயரங்கு 40 

சமூக பமயங்கள் 20 

அருங்காட்சியகம் 20 

திறந்த பவளி கலாசாபலகள் 10 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

8.2 உயர் அடர்த்தி வணிக மசலவ பகுதி 
கிரிபத்ககாபட நகரத்தின் வளர்ச்சி அழுத்தத்தின் கநர்மபறயான பண்புகள் குறித்து வணிகப் பபல்ட் மககாலாபவ கநாக்கி 
விரிவபடகிறது. இப்பகுதியில் கமலும் பதாழில் பதாடர்பான வணிக கசபவகள் மற்றும் நிதி கமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுபறகபள உருவாக்குதல் மற்றும் கமம்பாட்டு நடவடிக்பககபள ஊக்குவித்தல். 

cau; mlu;j;jp tzpf Nrit gFjpf;fhd rl;ljpl;lq;fs; kw;Wk; mDkjpf;fg;gl;l 
gad;ghLfs;  

ml;ltiz 8.3. cau; mlu;j;jp tzpf Nrit; tyaj;jpw;fhd rl;lj; jpl;lq;fs; 

Tya vy;iyfs; 

(Ms;$Wfs;) 

,izg;G 40 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 

Tyaf; fhuzpfs; 2.1 

mDkjpf;fg;gl;l cau 

vy;yifs; 

tyaj;jhy; cauk; fl;Lg;gLj;jg;glhtpl;lhy;, fl;bl cauk; 

mgptpUj;jpf;F Kd;nkhopag;gl;l epymsitf; nfhz;Lk; AbV tpd; 

tpjpKiwfSf;F mikaTk; mikf;fg;gly; Ntz;Lk; 

mDkjpf;fg;gl;l mjpfg;gl;r 

epymsT 

குடியிருப்புக்கானது 65% 

குடியிருப்பு அல்லாத பகுதி 50% 

Tyaj;Jld; njhlu;Gila 

nghJthd tiuKiwfs; 

I. இந்த பிராந்தியத்தில் வணிக கநாக்கங்களுக்காக கட்டிடங்கபள 

நிர்மாணிக்கும்கபாது குபறந்தது நான்கு தளங்கள் அல்லது அதற்கு 

கமற்பட்டபவ வடிவபமக்கப்பட கவண்டும். 

II. பதிய பதாழில்நுட்ப உட்கட்டபமப்பப ஊக்குவிக்க கதபவயான 

வழிகாட்டுதல், மூகலாபாய திட்டங்கள் மற்றும் உத்திகபள உருவாக்குகிறது 

இந்த வணிகத் பதாழில்கபள ஊக்குவிக்க திட்டங்கள் மற்றும் 

அதிகாரசபபயின் விருப்பப்படி கட்டிட விதிமுபறகள் தளர்த்தப்படும்.  

தரமான வணிககபள அபிவிருத்தி பசய்யும் கநாக்கில் சிறிய இடங்கபள 

எதிர்பார்ப்பவரகபள ஒருங்கிபனக்கும்  (நில ஒருங்கிபணப்பு) 

திட்டங்களுக்கு அதிக இடத்பத ஒதுக்குதல். 

III. jukhd tzpfj;ij mila epy xUq;fpizg;Gf;F mjpf ,lk; 

toq;Fjy; kw;Wk; nray;Kiw jpl;lq;fspd; tsu;r;rp.. 

IV. இந்த பிராந்தியத்தில் உள்ள அபனத்து கட்டிடங்களுக்கும் 'பசுபம கட்டிடம் 

கருத்து' நபடமுபறயில் உள்ளது. 

V.  நில உட்பிரிவின் குபறந்தபட்ச பரப்பளவு  

FbapUg;G gFjpfSf;F 10 gu;r; 

FbapUg;G my;yhj gFjpfSf;F 20 gu;r; 

VI.  இந்த வலயத்தில் உள்ள ஈரநிலங்கள் கமற்கு மாகாணத்தின் ஈரநில வலய 

திட்டத்திற்கு பபாருந்தும் விதிமுபறகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு 

இணக்கமாக உள்ளது. 
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இந்த பிரகதசத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள்; 

அட்டவபண 8.4. : அதிக அடர்த்தி பகாண்ட வணிக கசபவ வலயத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குபறந்தபட்ச தள 
பரப்பளவு (gu;r;) 

Mq;fpfupf;fg;gl;l mjpfgl;r 
gug;gsT  

FbapUg;G 

வீட்டு பதாகுதிகள்  10 milaf;$ba mjpfgl;r jsk; 

ml;ltiz 01 ,y; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,J 

midj;J mDkjpf;fg;glf; $ba 

gFjpf;Fk; nghUe;Fk;. 

குடியிருப்புத் பதாகுதி 20 

விடுதிகள் 10 

உத்திகயாப்பூர்வ விருதி  / கசபவயாளர்கள் விடுதி 10 

குழந்பத பராமரிப்பு பமயங்கள் 20 

kUj;Jtk; 

மருத்துவ சிகிச்பச பமயங்கள் பர்ச் : 10 

மருத்துவ ஆகலாசபன கசபவ பமயங்கள் பர்ச் : 20 

விலங்கு மருத்துவமபன பர்ச் : 40 

கால்நபட கிளினிக்குகள் மற்றும் சிகிச்பச 

பமயங்கள் 

பர்ச் : 20 

fy;tp 

ஆரம்பகால குழந்பத பருவ கமம்பாட்டு பமயங்கள் பர்ச் . 20 

மூன்றாம் நிபல கல்வி பமயங்கள் பர்ச் : 40 

பதாழில்நுட்ப பள்ளிகள் / பதாழில் பயிற்சி 

பமயங்கள் 

பர்ச் : 40 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு பமயங்கள் பர்ச் : 40 

தனியார் கல்வி வகுப்புகள் பர்ச் : 20 

கபல நிறுவனங்கள் / நாடக அரங்குகள் பர்ச் . 20 

epWtdk; 

அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 

அலுவலக வளாகம் பர்ச் : 40 

பதாழில்முபற அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 

வங்கிகள் காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் பர்ச் : 20 

தானியங்கி பண பரிவர்த்தபன பமயங்கள்  சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.  

r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

சமூக கமம்பாட்டு பமயங்கள் பர்ச்: 20 

ககட்கபார் கூடங்கள் மற்றும் மாநாட்டு அபறகள்  பர்ச்: 60 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

 

 

tzpfk; 

கபட பர்ச்: 10 

பல்பபாருள் அங்காடிகள் பர்ச்: 20 

வணிக வளாகங்கள் பர்ச்: 20 

சிற்றுண்டிச்சாபல பர்ச்: 10 

திறந்தபவளி கபடகள் பர்ச்: 40 

ஒசுசல பர்ச்: 10 

ஆய்வக கசபவகள் மற்றும் கசகரிப்பு 

பமயங்கள் 

பர்ச்: 10 

பமாத்த கபடகள் பர்ச்: 12 

வாடிக்பகயாளர் கசபவ பமயங்கள் பர்ச்: 10 

இபறச்சி மற்றும் மீன் கபடகள் பர்ச்: 10 

கட்டிட பபாருட்கள் விற்பபன பர்ச்: 10 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் பர்ச்: 20 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் வாகன 

கசபவ பமயங்கள் 

பர்ச்: 40 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும்  வணிக 

வளாகங்கள் 

பர்ச்: 40 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் வாகன 

கசபவ பமயங்கள் 

பர்ச்: 40 

கட்டிடங்களில் பதாடர்பு ககாபுரங்கள் பர்ச்: 60 

பதாடர்பு ககாபுரங்கள் பர்ச்: 60 

பல மாடி வாகன தரிப்பிடங்கள் பர்ச்: 40 

திறந்த வாகன தரிப்பிடங்கள் பர்ச்: 10 

வாகன விற்பபன நிபலயங்கள் பர்ச்: 12 

Rw;Wyh 

ஒய்வு விடுதிகள் பர்ச்: 40 

விருந்தினர் வீடுகள் பர்ச்: 10 

தங்குமிடங்கள் பர்ச்: 20 

சுற்றுலா விடுதிகள் பர்ச்: 40 

நகர கஹாட்டல்கள் பர்ச்: 20 

பயண தகவல் பமயங்கள் பர்ச்: 10 

ஆயுர்கவத பஞ்சகர்ம பமயங்கள் பர்ச்: 20 

கபனா கஹாட்டல்கள்  பர்ச்: 40 
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cw;gj;jp njhopy;fs; 

வீட்டுத் பதாழில்கள் பர்ச் 10 - சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விபளவிக்காத 

பகவிபனப்பபாருட்கள் மற்றும் பாரம்பரிய 

தயாரிப்புகளுக்கான அனுமதி மட்டுகம அதிகபட்சம் 10 

ஊழியர்களாக இருக்க கவண்டும். 

Nrit ikaq;fs; 

வாகன கசபவ பமயங்கள் அனுமதி: இலகுரக வாகனங்களுக்கு மட்டுகம. 

கூலி வாகன கசபவ பமயங்கள் பர்சர் : 40 

சலபவ / துணி துப்புரவு இடங்கள் பர்சர் : 20 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் 

பமயங்கள் 

பர்சர் : 10 

அபரக்கும் ஆபல/ திண்டு ஆபல பர்சர் : 10 

எழுதுதல் பட்டபறகள், பவல்டிங் பட்டபறகள் பர்சர் : 10 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் 

பமயங்கள்  

பர்சர் : 10 

gad;ghl;L Nritfs; 

ரயில்கவ மற்றும் பஸ் யார்டுகள் / நிறுத்தங்கள் 
சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

nghJ jpwe;j ntspfs; kw;Wk; nghOJNghf;F trjpfs; 

மிகச் சிறிய கதாட்டங்கள் (Pocket Park) திட்டத்பதப் பபாறுத்து மட்டுகம அனுமதி 

வழங்கப்படும். சிறிய கதாட்டங்கள் (Mini Park) 

அருகிலுள்ள கதாட்டங்கள் (Local Park) 

சமூக பூங்காக்கள் (Community Park) 

நகர பூங்காக்கள் (Town Park) 

உட்புற விபளயாட்டு பமயங்கள் 40 

திபரயரங்கு 40 

சமூக பமயங்கள் 20 

அருங்காட்சியகம் 20 

திறந்த பவளி கலாசாபலகள் 10 

tptrhak; 

fhy;eil / tptrh gz;izfs; fl;Lkhdk;  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

8.3 அதிக அடர்த்தி பகொண்ட நகர மசலவ பகுதி 
ktukz;bathdJ fltj;ij kw;Wk; fpupgj;nfhl Nghd;w efuq;fSf;F mUfpy; cs;s xU Jiz 

efukhFk; mj;Jld; tsu;r;rp mOj;jj;jpd; fhuzkhf me;j efuq;fspd; kf;fis <u;f;Fk; efukhf 

cs;sJ. ,e;j tsu;r;rpapd; Clhf tptrha <uepyq;fis ghJfhg;gJk; Kf;fpar; nray;jpl;lkhf cs;sJ. 

vdNt ktukz;ba Jiz efu ikaj;ij Rw;wpAs;s gFjpf;F vjpu;fhy Njitf;F Njitahd efu;Gw 

Njitfis G+u;j;jp nra;Ak; mjpf mlu;j;jp nfhz;l efu Nrit gFjpia ,J milahsk; 

fhzg;gl;Ls;sJ. 

 

mjpf mlu;j;jp nfhz;l efu Nrit gFjpf;fhd rl;ljpl;lq;fs; kw;Wk; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs;  

ml;ltiz 8.5. mjpf mlu;j;jp nfhz;l efu Nrit tyaj;jpw;fhd rl;lj; jpl;lq;fs ; 

Tya vy;iyfs; 

(Ms;$Wfs;) 

,izg;G 40 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 

Tyaf; fhuzpfs; 1.5 

mDkjpf;fg;gl;l cau 

vy;yifs; 

tyaj;jhy; cauk; fl;Lg;gLj;jg;glhtpl;lhy;, fl;bl cauk; 

mgptpUj;jpf;F Kd;nkhopag;gl;l epymsitf; nfhz;Lk; AbV tpd; 

tpjpKiwfSf;F mikaTk; mikf;fg;gly; Ntz;Lk; 

mDkjpf;fg;gl;l 

mjpfg;gl;r epymsT 

குடியிருப்புக்கானது 65% 

குடியிருப்பு அல்லாத பகுதி 50% 

Tyaj;Jld; njhlu;Gila 

nghJthd tiuKiwfs; 

I. இந்த பிராந்தியத்தில் வணிக கநாக்கங்களுக்காக கட்டிடங்கபள 

நிர்மாணிக்கும்கபாது குபறந்தது நான்கு தளங்கள் அல்லது அதற்கு 

கமற்பட்டபவ வடிவபமக்கப்பட கவண்டும். 

II. பதிய பதாழில்நுட்ப உட்கட்டபமப்பப ஊக்குவிக்க கதபவயான வழிகாட்டுதல், 

மூகலாபாய திட்டங்கள் மற்றும் உத்திகபள உருவாக்குகிறது இந்த வணிகத் 

பதாழில்கபள ஊக்குவிக்க திட்டங்கள் மற்றும் அதிகாரசபபயின் விருப்பப்படி 

கட்டிட விதிமுபறகள் தளர்த்தப்படும்.  தரமான வணிககபள அபிவிருத்தி 

பசய்யும் கநாக்கில் சிறிய இடங்கபள எதிர்பார்ப்பவரகபள ஒருங்கிபனக்கும்  

(நில ஒருங்கிபணப்பு) திட்டங்களுக்கு அதிக இடத்பத ஒதுக்குதல். 

III. jukhd tzpfj;ij mila epy xUq;fpizg;Gf;F mjpf ,lk; 

toq;Fjy; kw;Wk; nray;Kiw jpl;lq;fspd; tsu;r;rp.. 

IV.  நில உட்பிரிவின் குபறந்தபட்ச பரப்பளவு  

FbapUg;G gFjpfSf;F 10 gu;r; 

FbapUg;G my;yhj gFjpfSf;F 20 gu;r; 

V.  இந்த வலயத்தில் உள்ள ஈரநிலங்கள் கமற்கு மாகாணத்தின் ஈரநில வலய 

திட்டத்திற்கு பபாருந்தும் விதிமுபறகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு 

இணக்கமாக உள்ளது. 

VI. Gpafk gpuNjr rigia ClWj;J nry;Yk; ntspg;Gw Rw;W 

mjpNtf ghijahdJ Mu;.b.V tpdhy; ,lg;gl;l vy;iyapypUe;J 

5kP f;F gRik thu; mikj;jy; Ntz;Lk;. 
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இந்த பிரகதசத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள்; 

அட்டவபண 8.6. : அதிக அடர்த்தி பகாண்ட வணிக கசபவ வலயத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குபறந்தபட்ச தள 
பரப்பளவு (gu;r;) 

Mq;fpfupf;fg;gl;l mjpfgl;r 
gug;gsT  

FbapUg;G 

வீட்டு பதாகுதிகள்  10 milaf;$ba mjpfgl;r jsk; 
ml;ltiz 01 ,y; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,J 
midj;J mDkjpf;fg;glf; $ba 
gFjpf;Fk; nghUe;Fk;. 

குடியிருப்புத் பதாகுதி 20 
விடுதிகள் 10 
உத்திகயாப்பூர்வ விருதி  / 
கசபவயாளர்கள் விடுதி 

10 

KjpNahu;/ CdKw;Nwhu; tpLjp 20 
Foe;ijfs; tpLjp 20 
குழந்பத பராமரிப்பு பமயங்கள் 20 
kUj;Jtk; 
itj;jparhiy 80 
மருத்துவ சிகிச்பச பமயங்கள் 10 
மருத்துவ ஆகலாசபன கசபவ 
பமயங்கள் 

20 

Foe;ijfs; kw;Wk; kfg;Ngw;W ikak; 20 
விலங்கு மருத்துவமபன 40 
கால்நபட கிளினிக்குகள் மற்றும் 
சிகிச்பச பமயங்கள் 

20 

MAs;Ntj kUj;Jtkidfs; 20 
fy;tp 

ஆரம்பகால குழந்பத பருவ கமம்பாட்டு 
பமயங்கள் 

20 

Kjy;epiy fy;tp ikaq;fs; 0.5 
,uz;lhk; epiy fy;tp ikaq;fs; 1.5 
மூன்றாம் நிபல கல்வி பமயங்கள் 40 

பதாழில்நுட்ப பள்ளிகள் / பதாழில் 
பயிற்சி பமயங்கள் 

40 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு பமயங்கள் 40 

தனியார் கல்வி வகுப்புகள் 20 

கபல நிறுவனங்கள் / நாடக அரங்குகள் 20 
epWtdk; 

அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 

அலுவலக வளாகம் பர்ச் : 40 

பதாழில்முபற அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 

வங்கிகள் காப்பீடு மற்றும் நிதி 
நிறுவனங்கள் 

பர்ச் : 20 

தானியங்கி பண பரிவர்த்தபன 
பமயங்கள்  

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 
உட்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.  
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r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

சமூக கமம்பாட்டு பமயங்கள் 20 

e%f kw;Wk; fyhr;rhu ikaq;fs; 20 
Rka ikaq;fs; 80 (gpuNjrj;jpd; xUq;fpizg;Gf; FOtpd; 

gupe;Jiuf;fila) 
ககட்கபார் கூடங்கள் மற்றும் மாநாட்டு அபறகள்  60 
kWtho;T ikaq;fs; 40 
jfdG+kp 40 (gpuNjrj;jpd; xUq;fpizg;Gf; FOtpd; 

gupe;Jiuf;fila) 
Gj;jfrhiy 20 
tzpfk; 

கபட 10 

பல்பபாருள் அங்காடிகள் 20 

வணிக வளாகங்கள் 20 

சிற்றுண்டிச்சாபல 10 

திறந்தபவளி கபடகள் 40 

ஒசுசல 10 

ஆய்வக கசபவகள் மற்றும் கசகரிப்பு பமயங்கள் 10 

பமாத்த கபடகள் 12 

வாடிக்பகயாளர் கசபவ பமயங்கள் 10 

இபறச்சி மற்றும் மீன் கபடகள் 10 
kJghd filfs; 10 
kyu; rhiy 20 
kyu;rhiy kw;Wk; tuNtw;giw 40 

கட்டிட பபாருட்கள் விற்பபன 40 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் 40 (Fwpj;j epWtdq;fspd; gupe;Jiuf;fila) 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் வாகன கசபவ 
பமயங்கள் 

60 (Fwpj;j epWtdq;fspd; gupe;Jiuf;fila) 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும்  வணிக 
வளாகங்கள் 

60 (Fwpj;j epWtdq;fspd; gupe;Jiuf;fila) 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் வாகன கசபவ 
பமயங்கள் 

40 

கட்டிடங்களில் பதாடர்பு ககாபுரங்கள் 10 (,y 19 mgptpUj;jp xOq;FKiwapd; fPo; 

mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ) 
பல மாடி வாகன தரிப்பிடங்கள் 20 

திறந்த வாகன தரிப்பிடங்கள் 40 

வாகன விற்பபன நிபலயங்கள் 20 
Rw;Wyh 

ஒய்வு விடுதிகள் 40 

விருந்தினர் வீடுகள் 10 

தங்குமிடங்கள் 20 

சுற்றுலா விடுதிகள் 40 

நகர கஹாட்டல்கள் 20 

பயண தகவல் பமயங்கள் 10 

ஆயுர்கவத பஞ்சகர்ம பமயங்கள் 20 

கபனா கஹாட்டல்கள்  20 



167 

 

 

cw;gj;jp njhopy;fs; 

வீட்டுத் பதாழில்கள் பர்ச் 10 - சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விபளவிக்காத 

பகவிபனப்பபாருட்கள் மற்றும் பாரம்பரிய 

தயாரிப்புகளுக்கான அனுமதி மட்டுகம அதிகபட்சம் 10 

ஊழியர்களாக இருக்க கவண்டும். 

Nrit ikaq;fs; 

வாகன கசபவ பமயங்கள் 20 அனுமதி: இலகுரக வாகனங்களுக்கு மட்டுகம. 

கூலி வாகன கசபவ பமயங்கள் 40 (kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; rigapd; fPo; mDkjp 

toq;fg;gl;Ls;sJ) 

சலபவ / துணி துப்புரவு இடங்கள் 20 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் 

பமயங்கள் 

10 (kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; rigapd; fPo; mDkjp 

toq;fg;gl;Ls;sJ) 

அபரக்கும் ஆபல/ திண்டு ஆபல 10 

எழுதுதல் பட்டபறகள், பவல்டிங் 

பட்டபறகள் 

10 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் 

பமயங்கள்  

10 

gad;ghl;L Nritfs; 

ரயில்கவ மற்றும் பஸ் யார்டுகள் / 

நிறுத்தங்கள் 

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

nghJ jpwe;j ntspfs; kw;Wk; nghOJNghf;F trjpfs; 

மிகச் சிறிய கதாட்டங்கள் (Pocket Park) திட்டத்பதப் பபாறுத்து மட்டுகம அனுமதி வழங்கப்படும். 

சிறிய கதாட்டங்கள் (Mini Park) 

அருகிலுள்ள கதாட்டங்கள் (Local Park) 

சமூக பூங்காக்கள் (Community Park) 

நகர பூங்காக்கள் (Town Park) 

உட்புற விபளயாட்டு பமயங்கள் 40 

திபரயரங்கு 40 

சமூக பமயங்கள் 20 

அருங்காட்சியகம் 20 

திறந்த பவளி கலாசாபலகள் 10 

tptrhak; 

fhy;eil / tptrh gz;izfs; 

fl;Lkhdk; 

40 
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8.3 நடுத்தர அடர்த்தி பதொழில்துலற வையம் - I  

njhopy; njhlu;ghd cl;fl;likg;ig Nkk;gLj;Jtjd; %yk; Gjpa njhopy;Jiw 

KjyPLfspy; ftdk; ntYj;jg;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ, NkYk; epiyahd 

Rw;Wr;#oiy miltjw;fhf njhopy; tyak; kw;Wk; <uepy gFjpfspd; jpl;ljply; kw;Wk; 

fl;bl tpjpKiwfSf;F xj;jpirAk; tifapy; mikf;fg;gl;Ls;sJ. vdNt gpafik 

<.gp.,rl;. kw;Wk; rpak;gNyg gFjpia Rw;wpAs;s gFjpia eLj;ju mlu;j;jp njhopy;Jiw 

tyak; - 1 <f milahsg;gLj;jg;gl;Ls;sJ NkYk; ,J vjpu;fhyj;jpd; njhopy;Jiw 

kw;Wk; tzpf eltbf;iffSf;fhd Nrit ikakhf nraw;gLk;.  

mjpf mlu;j;jp nfhz;l efu Nrit gFjpf;fhd rl;ljpl;lq;fs; kw;Wk; mDkjpf;fg;gl;l 
gad;ghLfs;  

ml;ltiz 8.7. நடுத்தர அடர்த்தி பதொழில்துலற வையம் - I   w;fhd rl;lj; jpl;lq;fs;  

Tya vy;iyfs; 

(Ms;$Wfs;) 

,izg;G 40 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 

1.2 1.2 

mDkjpf;fg;gl;l cau 

vy;yifs; 

tyaj;jhy; cauk; fl;Lg;gLj;jg;glhtpl;lhy;, fl;bl cauk; 

mgptpUj;jpf;F Kd;nkhopag;gl;l epymsitf; nfhz;Lk; AbV tpd; 

tpjpKiwfSf;F mikaTk; mikf;fg;gly; Ntz;Lk; 

mDkjpf;fg;gl;l 

mjpfg;gl;r epymsT 

njhopy;Jiw 80% 

tzpfk; 80% 

gpw 65% 

Tyaj;Jld; njhlu;Gila 

nghJthd tiuKiwfs; 

I.இந்த பிராந்தியத்தில் வணிக கநாக்கங்களுக்காக கட்டிடங்கபள 

நிர்மாணிக்கும்கபாது குபறந்தது நான்கு தளங்கள் அல்லது அதற்கு கமற்பட்டபவ 

வடிவபமக்கப்பட கவண்டும். 

II.ePu; epiyfs; kw;Wk; <uepyq;fSf;F mUfpy; (100kP-200kP) njhopy;Jiw 

KjyPLfs; nra;Ak; NghJ kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; 

rl;ljpl;lq;fSf;F mika fopT ePu; Kfhikj;Jt jpl;lk; rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

III.ve;jnthU ePu;tsjlJld; my;yJ <uepyj;Jld; njhopy;Jiw 

mbg;gilapyhd fl;Lkgdq;fs; vy;iyahd ,Ue;jhy;, 

vy;iyr;Rtu;fSf;F mDkjp toq;fg;glkhl;lhJ Mdhy; Rw;Wr;#oYld; 

nghUe;Jk; NtypfSf;F mDkjp toq;fg;gLk;. 

IV.jw;NghJs;s FbapUg;G gFjpfis Nkk;gLj;Jk; NghJ njhopy;Jiw 

njhlu;ghd FbapUg;G trjpfis Cf;Ftpj;jy;.  

V.AbVtpd; jw;NghJs;s thfd epWj;Jkpl tpjpKiwfSf;fika ,yFuf 

thfdq;fSf;F (fhu;fs;/ Nkhl;lhu; irf;fps;fs;) Nghd;wtw;wpw;F 

njhopy;Jiw gad;ghl;bw;fhd (fplq;Ffs;/filfs;) 50% epy xJf;fPL 

toq;fg;gLk;. 

VI. Njhopy;Jiw gad;ghLfSf;F, Fiwe;jgl;r mZfy; mfyk; 30 mb 

(9kP) ,Uf;f Ntz;Lk;, jw;NghJs;s rhiytopapd; mfyk; 7kPw;wUf;F 

Fiwahky; ,Uf;Fk; NghJ epyk; Kd;nkhopag;gl;l rhiy mfyj;ij 

G+u;j;jp nra;a mfw;wg;glyhk;. 
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இந்த பிராந்தியத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள்; 

அட்டவபண 8.8: நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் -1 இல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட குபறந்தபட்ச 

தள பரப்பளவு (gu;r;) 

Mq;fpfupf;fg;gl;l mjpfgl;r 

gug;gsT  

FbapUg;G 

வீட்டு பதாகுதிகள்  பர்ச் . 1 0  

விடுதிகள் பர்ச் . 20 

உத்திகயாகப்பூர்வ விடுதிகள் பர்ச் . 10 

kUj;Jtk; 

மருத்துவமபனகள் பர்ச் . 80 

மருத்துவ சிகிச்பச பமயங்கள் பர்ச் . 10 

மருத்துவ ஆகலாசபன கசபவ பமயங்கள்  பர்ச் . 20 

fy;tp 

பதாழில்நுட்ப பள்ளிகள் / பதாழில் பயிற்சி 

பமயங்கள் 
பர்ச் . 40 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு பமயங்கள் பர்ச் . 40 

epWtdk; 

அலுவலகங்கள் பர்ச் . 10 

அலுவலக வளாகம் பர்ச் . 40 

பதாழில்முபற அலுவலகங்கள் பர்ச் . :10 

வங்கிகள், காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் பர்ச் . 20 

தானியங்கி பண பரிமாற்ற பமயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு முடிவுகள் 
எடுக்கப்படுகின்றன. 

tzpfk; 

கபட பர்ச் . .10  - புதிய வணிகப் பயன்பாடுகள் உட்பிரிவு பசய்யப்படும்கபாது 

இது பபாருந்தும், கமலும் இந்த குபறந்தபட்ச மாடி இடம் தற்கபாதுள்ள 

பயன்பாட்டு கமம்பாடுகளுக்கு சுமார் 6 பபர்ச்சாக இருக்கும். 

பல்பபாருள் அங்காடிகள் பர்ச் ..20 

வணிக வளாகங்கள் பர்ச் . 20 

சிற்றூண்டிசபல பர்ச் . :10 

ஒசுசல பர்ச் . 10 

 

 VII. இந்த வலயத்தில் உள்ள ஈரநிலங்கள் கமற்கு மாகாணத்தின் ஈரநில வலய 

திட்டத்திற்கு பபாருந்தும் விதிமுபறகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு 

இணக்கமாக உள்ளது. 

VIII. Gpafk gpuNjr rigia ClWj;J nry;Yk; ntspg;Gw Rw;W 

mjpNtf ghijahdJ Mu;.b.V tpdhy; ,lg;gl;l 

vy;iyapypUe;J 5kP f;F gRik thu; mikj;jy; Ntz;Lk;. 
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பமாத்த கபடகள் பர்ச் . 12 

களஞ்சியசாபலகள் பர்ச் . :40 

வாடிக்பகயாளர் கசபவ பமயங்கள் பர்ச் . 10 

இபறச்சி மற்றும் மீன் கபடகள் பர்ச் .10 

மதுபான விற்பபன நிபலயங்கள் பர்ச் ..10 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் பர்ச் . 40, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் வாகன கசபவ 

பமயங்கள் 

பர்ச் . 60, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும்  வணிக வளாகங்கள் பர்ச் . 60, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

எரிவாயு நிபலயங்கள் மற்றும் மின்சார சார்ஜிங் 

நிபலயங்கள் 

பர்ச் . 40 

கட்டிடங்களில் பதாடர்பு ககாபுரங்கள் பர்ச் . 10 , அபிவிருத்தி ஒழுங்குமுபற எண் 19 இன் கீழ் 

அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

பதாடர்பு ககாபுரங்கள் பர்ச்  12 , அபிவிருத்தி ஒழுங்குமுபற எண் 19 இன் கீழ் 

அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

பல மாடி பார்க்கிங் பர்ச் . 20 

திறந்த  வாகன தரிப்பிடங்கள் பர்ச் . 40 

வாகன விற்பபன நிபலயங்கள் பர்ச் .  :20  

Rw;Wyh 

விருந்தினர் வீடுகள் பர்ச் . 10 

நகர கஹாட்டல்கள் பர்ச் . 20 

கபனா கஹாட்டல்கள்  பர்ச் .  :20  

cw;gj;jp njhopw;rhiyfs; 

சுரங்க மற்றும் சுரங்க பிரித்பதடுத்தல் பதாழில்கள் பர்ச் . .40  

உகலாக தயாரிப்புகள் மற்றும் வார்ப்பு பிரித்பதடுத்தல் 

பதாழில்கள் 

பர்ச் ..40 

எண்பணய் சுத்திகரிப்பு நிபலயங்கள் மற்றும் பபட்கராலிய 

அடிப்பபடயிலான ரசாயனங்கள் மற்றும் டிஸ்டில்லரிகள் 

பர்ச் . .40  

இரசாயனங்கள், பாலிதீன், பிளாஸ்டிக், ரப்பர் மற்றும் 

கண்ணாடி சார்ந்த பதாழில்கள் 

பர்ச் . .40  

சிபமன்ட்,கான்கிரீட் மற்றும் பீங்கான் சார்ந்த தயாரிப்புகள் பர்ச் . .40  

களிமண் பபாருட்கள் பதாழில் பர்ச் ..20 
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இயற்பக இபழ சார்ந்த உற்பத்தித் பதாழில்கள்  பர்ச் ..20 

ஜவுளி ஆபட மற்றும் கதால் பபாருட்கள் பர்ச் . .40  

மின் மற்றும் மின்னணுவியல் பதாடர்பான பதாழில்கள் பர்ச் . .40  

கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் சட்டசபப பதாழில்கள் பர்ச் . .40  

காகித தயாரிப்புகள் மற்றும் அச்சிடும் பதாழில்கள் பர்ச் . .40  

மர /மர தயாரிப்புகள் மற்றும் தளபாடங்கள் உற்பத்தி 

பதாழில்கள் 

பர்ச் . 40 

உணவு மற்றும் மது அல்லாத பானம் பதாழில்கள் பர்ச் . 40 

ஆல்கஹால் / உள்ளூர் மருந்துகள்/ ஆவிகள் மற்றும் சாறுகள் பர்ச் . .40  

மறுசுழற்சி நடவடிக்பககள் பதாடர்பான பதாழில்கள் பர்ச் . .40  

பதாழில்துபற உள்கட்டபமப்பு வசதிகள் பமயங்கள் பர்ச் . .40  

கமற்கூறிய பதாழில்துபற நபடமுபறகளுக்கு அனுமதி 

வழங்குவதில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசபபயின் 

பரிந்துபரகளின்படி அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 

 

வீட்டுத் பதாழில்கள் பர்ச் . 20 

Nritikaq;fs; 

வாகன கசபவ பமயங்கள் பர்ச் . 20 

வாகன பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள் / பதளிப்பு ஓவியம் 

பமயங்கள் 

பர்ச் ..40 

டாக்ஸி கசபவ பமயங்கள் பர்ச் . 20 

சலபவ / துணி துப்புரவு இடங்கள் பர்ச் . 10 

அபரக்கும் ஆபல / திண்டு ஆபல பர்ச் . 10 

கரக்குகள் எழுதுதல், பவல்டிங் பட்டபறகள் பர்ச் . 10 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள் பர்ச் . 10 

gad;ghl;Lr; Nritfs; 

ரயில்கவ மற்றும் பஸ் யார்டுகள் / நிறுத்தங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

nghJ jpwe;j ntspfs; kw;Wk; nghOJNghf;F trjpfs 

மிகச் சிறிய கதாட்டங்கள் (Pocket Park) 

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

சிறிய கதாட்டங்கள் (Mini Park) 

அருகிலுள்ள கதாட்டங்கள் (Local Park) 

சமூக பூங்காக்கள் (Community Park) 

நகர பூங்காக்கள் (Town Park) 

மத்திய நகர்ப்புற கதாட்டங்கள் (Central Urban Park/City Park) 

பவளிப்புற கலாசாபலகள் பர்ச் . 10 

tptrhak; 

கட்டுமானத்துடன் கால்நபட / பண்பண பண்பணகள் பர்ச் . 40 
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8.5. மத்திய அடர்த்தி பதொழில்துலற வையம் -II 

njhopy; njhlu;ghd cl;fl;likg;ig Nkk;gLj;Jtjd; %yk; Gjpa njhopy;Jiw 
KjyPLfspy; ftdk; ntYj;jg;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ, NkYk; 
epiyahd Rw;Wr;#oiy miltjw;fhf njhopy; tyak; kw;Wk; <uepy gFjpfspd; 
jpl;ljply; kw;Wk; fl;bl tpjpKiwfSf;F xj;jpirAk; tifapy; 
mikf;fg;gl;Ls;sJ. vdNt rg;Gf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyak; kw;Wk; 
Nfhzhty gFjpia Rw;wpAs;s gFjpia eLj;ju mlu;j;jp njhopy;Jiw tyak; 

II <f milahsg;gLj;jg;gl;Ls;sJ NkYk; ,J vjpu;fhyj;jpd; njhopy;Jiw kw;Wk; 

tzpf eltbf;iffSf;fhd Nrit ikakhf nraw;gLk;.  

 

8.5.1. mjpf mlu;j;jp nfhz;l efu Nrit gFjpf;fhd rl;ljpl;lq;fs; kw;Wk; 
mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs;  

ml;ltiz 8.9. நடுத்தர அடர்த்தி பதொழில்துலற வையம் - II   w;fhd rl;lj; 

jpl;lq;fs;  

Tya vy;iyfs; (Ms;$Wfs;) ,izg;G 40 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 

Tyaf; fhuzpfs; 1.1 

mDkjpf;fg;gl;l cau 
vy;yifs; 

tyaj;jhy; cauk; fl;Lg;gLj;jg;glhtpl;lhy;, fl;bl cauk; 

mgptpUj;jpf;F Kd;nkhopag;gl;l epymsitf; nfhz;Lk; AbV 

tpd; tpjpKiwfSf;F mikaTk; mikf;fg;gly; Ntz;Lk; 

mDkjpf;fg;gl;l mjpfg;gl;r 
epymsT 

njhopy;Jiw 80% 

tzpfk; 80% 

gpw 65% 

Tyaj;Jld; njhlu;Gila 
nghJthd tiuKiwfs; 

I.Njhopw;rhiyfs; kw;Wk; fplq;Ffs; fl;Lkhdq;fs; mikf;Fk; 

NghJ 3kPw;wu; ku eLiff;fhd ,l xJf;fPL toq;fg;gl 

Ntz;Lk;, mjw;fhd nghUj;jkhd epymsit jpl;lkhdJ 

mjpfhur; rigf;F toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 
II.ePu; epiyfs; kw;Wk; <uepyq;fSf;F mUfpy; (100kP-200kP) 

njhopy;Jiw KjyPLfs; nra;Ak; NghJ kj;jpa Rw;whly; 

mjpfhu rigapd; rl;ljpl;lq;fSf;F mika fopT ePu; 

Kfhikj;Jt jpl;lk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

III.ve;jnthU ePu;tsjlJld; my;yJ <uepyj;Jld; njhopy;Jiw 

mbg;gilapyhd fl;Lkgdq;fs; vy;iyahd ,Ue;jhy;, 

vy;iyr;Rtu;fSf;F mDkjp toq;fg;glkhl;lhJ Mdhy; 

Rw;Wr;#oYld; nghUe;Jk; NtypfSf;F mDkjp toq;fg;gLk;. 

IV.jw;NghJs;s FbapUg;G gFjpfis Nkk;gLj;Jk; NghJ 

njhopy;Jiw njhlu;ghd FbapUg;G trjpfis Cf;Ftpj;jy;.  

V.AbVtpd; jw;NghJs;s thfd epWj;Jkpl tpjpKiwfSf;fika 

,yFuf thfdq;fSf;F (fhu;fs;/ Nkhl;lhu; irf;fps;fs;) 

Nghd;wtw;wpw;F njhopy;Jiw gad;ghl;bw;fhd 

(fplq;Ffs;/filfs;) 50% epy xJf;fPL toq;fg;gLk;.\ 
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 VII. Njhopy;Jiw gad;ghLfSf;F, Fiwe;jgl;r mZfy; mfyk; 30 mb (9kP) 

,Uf;f Ntz;Lk;, jw;NghJs;s rhiytopapd; mfyk; 7kPw;wUf;F 

Fiwahky; ,Uf;Fk; NghJ epyk; Kd;nkhopag;gl;l rhiy 

mfyj;ij G+u;j;jp nra;a mfw;wg;glyhk;. 

VIII. rg;Gf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyaj;jpw;F Rw;Wtl;lhuj;jpy; 

(100 kP-300kP) gFjpapy; vupnghUs; Nrfupg;G epiyaq;fs; mikf;fpd;w 

gl;rj;jpy; mJ nghJ ghJfhg;gpd; mtru rl;lj; jpl;lk;, tu;j;jkhdp 

,yf;fk; 1499/24 w;F nghUe;Jk; tifapy; mikag;ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;.  

IX. இந்த வலயத்தில் உள்ள ஈரநிலங்கள் கமற்கு மாகாணத்தின் ஈரநில வலய 

திட்டத்திற்கு பபாருந்தும் விதிமுபறகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு 

இணக்கமாக உள்ளது. 

X. gpafk gpuNjr rigia ClWj;J nry;Yk; ntspg;Gw Rw;W mjpNtf 

ghijahdJ Mu;.b.V tpdhy; ,lg;gl;l vy;iyapypUe;J 5kP f;F 

gRik thu; mikj;jy; Ntz;Lk ;. 

 

இந்த பிராந்தியத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள்; 

அட்டவபண 8.10: நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் -II இல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குபறந்தபட்ச தள 

பரப்பளவு (gu;r;) 

Mq;fpfupf;fg;gl;l mjpfgl;r 
gug;gsT  

FbapUg;G 

tPLfs; பர்ச் . 1 0  milaf;$ba mjpfgl;r jsk; 
ml;ltiz 01 ,y; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,J 
midj;J mDkjpf;fg;glf; $ba 
gFjpf;Fk; nghUe;Fk;. 

வீட்டு பதாகுதிகள் பர்ச் . 20 
விடுதிகள் பர்ச் . 10 

உத்திகயாகப்பூர்வ விடுதிகள் பர்ச் . 10 

kUj;Jtk; 

மருத்துவமபனகள் பர்ச் . 80 
மருத்துவ சிகிச்பச பமயங்கள் பர்ச் . 10 
மருத்துவ ஆகலாசபன கசபவ பமயங்கள்  பர்ச் . 20 
fy;tp 
பதாழில்நுட்ப பள்ளிகள் / பதாழில் பயிற்சி 
பமயங்கள் பர்ச் . 40 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு பமயங்கள் பர்ச் . 40 
epWtdk; 

அலுவலகங்கள் பர்ச் . 10 
அலுவலக வளாகம் பர்ச் . 40 
பதாழில்முபற அலுவலகங்கள் பர்ச் . :10 
வங்கிகள், காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் பர்ச் . 20 
தானியங்கி பண பரிமாற்ற பமயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு 

முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 
tzpfk; 

கபட பர்ச் . .10  

பல்பபாருள் அங்காடிகள் பர்ச் ..20 
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வணிக வளாகங்கள் பர்ச் . 20 

சிற்றூண்டிசபல பர்ச் . :10 

ஒசுசல பர்ச் . 10 

பமாத்த கபடகள் பர்ச் . 12 

களஞ்சியசாபலகள் பர்ச் . :40 

வாடிக்பகயாளர் கசபவ பமயங்கள் பர்ச் . 10 

இபறச்சி மற்றும் மீன் கபடகள் பர்ச் .10 

மதுபான விற்பபன நிபலயங்கள் பர்ச் ..10 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் பர்ச் . 40, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 
பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு முடிவுகள் 
எடுக்கப்படுகின்றன. 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் வாகன கசபவ பமயங்கள் பர்ச் . 60, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 
பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு முடிவுகள் 
எடுக்கப்படுகின்றன. 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும்  வணிக வளாகங்கள் பர்ச் . 60, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 
பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு முடிவுகள் 
எடுக்கப்படுகின்றன. 

எரிவாயு நிபலயங்கள் மற்றும் மின்சார சார்ஜிங் நிபலயங்கள் பர்ச் . 40 

கட்டிடங்களில் பதாடர்பு ககாபுரங்கள் பர்ச் . 10 , அபிவிருத்தி ஒழுங்குமுபற எண் 19 இன் கீழ் 
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

பதாடர்பு ககாபுரங்கள் பர்ச்  12 , அபிவிருத்தி ஒழுங்குமுபற எண் 19 இன் கீழ் 
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

பல மாடி பார்க்கிங் பர்ச் . 20 

திறந்த  வாகன தரிப்பிடங்கள் பர்ச் . 40 

வாகன விற்பபன நிபலயங்கள் பர்ச் .  :20  

Rw;Wyh 

விருந்தினர் வீடுகள் பர்ச் . 10 

நகர கஹாட்டல்கள் பர்ச் . 20 

கபனா கஹாட்டல்கள்  பர்ச் .  :20  

cw;gj;jp njhopw;rhiyfs; 

சுரங்க மற்றும் சுரங்க பிரித்பதடுத்தல் பதாழில்கள் பர்ச் . .40  

உகலாக தயாரிப்புகள் மற்றும் வார்ப்பு பிரித்பதடுத்தல் பதாழில்கள் பர்ச் ..40 

எண்பணய் சுத்திகரிப்பு நிபலயங்கள் மற்றும் பபட்கராலிய 
அடிப்பபடயிலான ரசாயனங்கள் மற்றும் டிஸ்டில்லரிகள் 

பர்ச் . .40  

இரசாயனங்கள், பாலிதீன், பிளாஸ்டிக், ரப்பர் மற்றும் கண்ணாடி 
சார்ந்த பதாழில்கள் 

பர்ச் . .40  

சிபமன்ட்,கான்கிரீட் மற்றும் பீங்கான் சார்ந்த தயாரிப்புகள் பர்ச் . .40  

களிமண் பபாருட்கள் பதாழில் பர்ச் ..20 

இயற்பக இபழ சார்ந்த உற்பத்தித் பதாழில்கள்  பர்ச் ..20 

ஜவுளி ஆபட மற்றும் கதால் பபாருட்கள் பர்ச் . .40  

மின் மற்றும் மின்னணுவியல் பதாடர்பான பதாழில்கள் பர்ச் . .40  

கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் சட்டசபப பதாழில்கள் பர்ச் . .40  

காகித தயாரிப்புகள் மற்றும் அச்சிடும் பதாழில்கள் பர்ச் . .40  

மர /மர தயாரிப்புகள் மற்றும் தளபாடங்கள் உற்பத்தி பதாழில்கள் பர்ச் . 40 

உணவு மற்றும் மது அல்லாத பானம் பதாழில்கள் பர்ச் . 40 

ஆல்கஹால் / உள்ளூர் மருந்துகள்/ ஆவிகள் மற்றும் சாறுகள் பர்ச் . .40  
மறுசுழற்சி நடவடிக்பககள் பதாடர்பான பதாழில்கள் பர்ச் . .40  
பதாழில்துபற உள்கட்டபமப்பு வசதிகள் பமயங்கள் பர்ச் . .40  
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கமற்கூறிய பதாழில்துபற நபடமுபறகளுக்கு 

அனுமதி வழங்குவதில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் 

அதிகாரசபபயின் பரிந்துபரகளின்படி அனுமதி 

வழங்கப்படுகிறது. 

 

வீட்டுத் பதாழில்கள் பர்ச் . 20 

Nritikaq;fs; 

வாகன கசபவ பமயங்கள் பர்ச் . 20 

வாகன பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள் / பதளிப்பு ஓவியம் 

பமயங்கள் 

பர்ச் ..40 

டாக்ஸி கசபவ பமயங்கள் பர்ச் . 20 

சலபவ / துணி துப்புரவு இடங்கள் பர்ச் . 10 

அபரக்கும் ஆபல / திண்டு ஆபல பர்ச் . 10 

கரக்குகள் எழுதுதல், பவல்டிங் பட்டபறகள் பர்ச் . 10 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள் பர்ச் . 10 

gad;ghl;Lr; Nritfs; 

ரயில்கவ மற்றும் பஸ் யார்டுகள் / நிறுத்தங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு 

முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

nghJ jpwe;j ntspfs; kw;Wk; nghOJNghf;F trjpfs 

மிகச் சிறிய கதாட்டங்கள் (Pocket Park) 

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு 

முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

சிறிய கதாட்டங்கள் (Mini Park) 

அருகிலுள்ள கதாட்டங்கள் (Local Park) 

சமூக பூங்காக்கள் (Community Park) 

நகர பூங்காக்கள் (Town Park) 

மத்திய நகர்ப்புற கதாட்டங்கள் (Central Urban Park/City 

Park) 

பவளிப்புற கலாசாபலகள் பர்ச் . 10 

tptrhak; 

கட்டுமானத்துடன் கால்நபட / பண்பண 

பண்பணகள் 
பர்ச் . 40 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

8.6. நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற மசலவ வையம் 

njy;nfhl xU Jizefu ikakhFk;, mJ Gjpa fz;b tPjp kw;Wk; gpafk <.gp.,rl; 

mgptpUj;jpapd; fhuzkhf rhjfkhd #oypid ngw;Ws;sJ. vdNt njy;nfhlia Rw;wpAs;s 

gFjpapid eLj;ju mlu;j;jp efu;g;Gw Nrit tyakhf milahsk; fhzg;gl;Ls;sNjhL 

vjpulfhyj;jpy; gazpfSf;F Njitahd FbapUg;G kw;Wk; efu;Gw Nritfis G+u;j;jp nra;Ak; 

kz;lykhf nraw;gLk ;.  

8.6.1. eLj;ju mlu;j;jp efug;Gw Nrit gFjpf;fhd rl;ljpl;lq;fs; kw;Wk; mDkjpf;fg;gl;l 
gad;ghLfs;  

ml;ltiz 8.11. eLj;ju mlu;j;jp efug;Gw Nrit வையம் w;fhd rl;lj; jpl;lq;fs;  

Tya vy;iyfs; (Ms;$Wfs;) ,izg;G 40 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 
1.2 0.9 

mDkjpf;fg;gl;l cau vy;yifs; tyaj;jhy; cauk; fl;Lg;gLj;jg;glhtpl;lhy;, fl;bl cauk; 

mgptpUj;jpf;F Kd;nkhopag;gl;l epymsitf; nfhz;Lk; 

AbV tpd; tpjpKiwfSf;F mikaTk; mikf;fg;gly; 

Ntz;Lk; 

mDkjpf;fg;gl;l mjpfg;gl;r epymsT குடியிருப்புக்கானது 65% 

குடியிருப்பு அல்லாத பகுதி 80% 

tyaj;Jld; njhlu;Gila nghJthd 
tiuKiwfs; 

I. நில உட்பிரிவின் குபறந்தபட்ச பரப்பளவு  
FbapUg;G gFjpfSf;F 10 gu;r; 

II. இந்த வலயத்தில் உள்ள ஈரநிலங்கள் கமற்கு மாகாணத்தின் ஈரநில 
வலய திட்டத்திற்கு பபாருந்தும் விதிமுபறகள் மற்றும் 
வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணக்கமாக உள்ளது. 

 

இந்த பிரகதசத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள்; 

அட்டவபண 8.12. : நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ வலயத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குபறந்தபட்ச தள பரப்பளவு 
(gu;r;) 

Mq;fpfupf;fg;gl;l 
mjpfgl;r gug;gsT  

FbapUg;G 

வீட்டு பதாகுதிகள்  10 milaf;$ba 
mjpfgl;r jsk; 
ml;ltiz 01 ,y; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
,J midj;J 
mDkjpf;fg;glf; 
$ba gFjpf;Fk; 
nghUe;Fk;. 

குடியிருப்புத் பதாகுதி 20 
விடுதிகள் 10 
உத்திகயாப்பூர்வ விருதி  / கசபவயாளர்கள் விடுதி 10 
KjpNahu;/ CdKw;Nwhu; tpLjp 20 
Foe;ijfs; tpLjp 20 
குழந்பத பராமரிப்பு பமயங்கள் 20 

kUj;Jtk; 
itj;jparhiy 80 
மருத்துவ சிகிச்பச பமயங்கள் 10 
மருத்துவ ஆகலாசபன கசபவ பமயங்கள் 20 
Foe;ijfs; kw;Wk; kfg;Ngw;W ikak; 20 
விலங்கு மருத்துவமபன 40 
கால்நபட கிளினிக்குகள் மற்றும் சிகிச்பச பமயங்கள் 20 
MAs;Ntj kUj;Jtkidfs; 20 
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fy;tp 

ஆரம்பகால குழந்பத பருவ கமம்பாட்டு பமயங்கள் 20 
மூன்றாம் நிபல கல்வி பமயங்கள் 40 
பதாழில்நுட்ப பள்ளிகள் / பதாழில் பயிற்சி பமயங்கள் 40 
ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு பமயங்கள் 40 
தனியார் கல்வி வகுப்புகள் 20 
கபல நிறுவனங்கள் / நாடக அரங்குகள் 20 
epWtdk; 

அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 
அலுவலக வளாகம் பர்ச் : 40 
பதாழில்முபற அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 
வங்கிகள் காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் பர்ச் : 20 
தானியங்கி பண பரிவர்த்தபன பமயங்கள்  சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 

பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு முடிவுகள் 
எடுக்கப்படுகின்றன.  

r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

சமூக கமம்பாட்டு பமயங்கள் 20 
e%f kw;Wk; fyhr;rhu ikaq;fs; 20 
Rka ikaq;fs; 80 (gpuNjrj;jpd; xUq;fpizg;Gf; FOtpd; 

gupe;Jiuf;fila) 
ககட்கபார் கூடங்கள் மற்றும் மாநாட்டு அபறகள்  60 
kWtho;T ikaq;fs; 40 
jfdG+kp 40 (gpuNjrj;jpd; xUq;fpizg;Gf; FOtpd; 

gupe;Jiuf;fila) 
Gj;jfrhiy 20 
tzpfk; 
கபட 10 
பல்பபாருள் அங்காடிகள் 20 
வணிக வளாகங்கள் 20 
சிற்றுண்டிச்சாபல 10 
திறந்தபவளி கபடகள் 40 
ஒசுசல 10 
ஆய்வக கசபவகள் மற்றும் கசகரிப்பு பமயங்கள் 10 
பமாத்த கபடகள் 12 
வாடிக்பகயாளர் கசபவ பமயங்கள் 10 
இபறச்சி மற்றும் மீன் கபடகள் 10 
kJghd filfs; 10 
kyu; rhiy 20 
kyu;rhiy kw;Wk; tuNtw;giw 40 
கட்டிட பபாருட்கள் விற்பபன 40 
எரிபபாருள் நிபலயங்கள் 40 (Fwpj;j epWtdq;fspd; 

gupe;Jiuf;fila) 
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எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் 

வாகன கசபவ பமயங்கள் 

60 (Fwpj;j epWtdq;fspd; gupe;Jiuf;fila) 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும்  

வணிக வளாகங்கள் 

60 (Fwpj;j epWtdq;fspd; gupe;Jiuf;fila) 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் 

வாகன கசபவ பமயங்கள் 

40 

கட்டிடங்களில் பதாடர்பு 

ககாபுரங்கள் 

10 (,y 19 mgptpUj;jp xOq;FKiwapd; fPo; mDkjp 
toq;fg;gl;Ls;sJ) 

பல மாடி வாகன தரிப்பிடங்கள் 20 

திறந்த வாகன தரிப்பிடங்கள் 40 

வாகன விற்பபன நிபலயங்கள் 20 

Rw;Wyh 
ஒய்வு விடுதிகள் 40 

விருந்தினர் வீடுகள் 10 

தங்குமிடங்கள் 20 

சுற்றுலா விடுதிகள் 40 

நகர கஹாட்டல்கள் 20 

பயண தகவல் பமயங்கள் 10 

ஆயுர்கவத பஞ்சகர்ம பமயங்கள் 20 

கபனா கஹாட்டல்கள்  20 

cw;gj;jp njhopy;fs; 
,aw;if ,io rhu;e;j 

cw;gj;jp njhopy;fs; 

பர்ச் 20 - சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விபளவிக்காத 

பகவிபனப்பபாருட்கள் மற்றும் பாரம்பரிய தயாரிப்புகளுக்கான 

அனுமதி மட்டுகம அதிகபட்சம் 10 ஊழியர்களாக இருக்க கவண்டும். 

kWRow;rp njhlu;ghd 

njhopw;rhiyfs; 

40 jplf;fopT kWRow;rp/ kWRow;rp, gjg;gLj;Jk; 

njhopw;rhiyfs; kw;Wk; jplj;ij gad;fLj;jp cuk; 

cw;gj;jo nra;Ak; njhopw;rhiyfs; vd;gd kj;jpa 

Rw;whly; mjpfhur; rihapd; mDkjpia ngwy; Ntz;Lk;. 

வீட்டுத் பதாழில்கள் 10 Rw;Wr;#oYf;F jPq;Ftpistpf;fhj iftpidg;nghUl;fs; 

kwwk; ghuk;gupa njhopy;fSf;F kl;LNk mDkjp 

toq;fg;gLk;. 
Nrit ikaq;fs; 
வாகன கசபவ பமயங்கள் 20 அனுமதி: இலகுரக வாகனங்களுக்கு மட்டுகம. 
கூலி வாகன கசபவ பமயங்கள் 40  
சலபவ / துணி துப்புரவு 
இடங்கள் 

20 

 



179 

 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள் 10 (kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; 

rigapd; fPo; mDkjp 

toq;fg;gl;Ls;sJ) 

அபரக்கும் ஆபல/ திண்டு ஆபல 10 

எழுதுதல் பட்டபறகள், பவல்டிங் பட்டபறகள் 10 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள்  10 

gad;ghl;L Nritfs; 

ரயில்கவ மற்றும் பஸ் யார்டுகள் / நிறுத்தங்கள் 

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 

பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு முடிவுகள் 

எடுக்கப்படுகின்றன. 

nghJ jpwe;j ntspfs; kw;Wk; nghOJNghf;F trjpfs; 

மிகச் சிறிய கதாட்டங்கள் (Pocket Park) திட்டத்பதப் பபாறுத்து மட்டுகம அனுமதி 

வழங்கப்படும். சிறிய கதாட்டங்கள் (Mini Park) 

அருகிலுள்ள கதாட்டங்கள் (Local Park) 

சமூக பூங்காக்கள் (Community Park) 

நகர பூங்காக்கள் (Town Park) 

உட்புற விபளயாட்டு பமயங்கள் 40 

திபரயரங்கு 40 

சமூக பமயங்கள் 20 

அருங்காட்சியகம் 20 

திறந்த பவளி கலாசாபலகள் 10 

tptrhak; 

fhy;eil / tptrh gz;izfs; fl;Lkhdk; 40 
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8.7. நடுத்தர அடர்த்தி வணிக மசலவகள் வையம் 

ky;thidahdJ gpafk <.gp.,rl; cld; neUf;fkhf ,izf;fg;gl;l Jiz efu ikakhFk;. vdNt 

ky;thid efuj;ij Rw;wpAs;s gFjpahdJ eLj;ju mlu;j;jp tzpf Nrit ikakhf milahsk; 

fhzg;gl;Ls;sJ. ,J gpafk <.gp.,rl; cld; ,ize;J jahupg;Gf;fis tpupthf;Fk; vd 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. NkYk; jpl;lkply; kw;Wk; tpjpKiwfs; %yk; tPl;Ltrjpfs; kwWk; Nritia 

Cf;Ftpf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. <uepyq;fs; kw;Wk; ePu;tsk; cs;spl;l Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G 

eilKiw%tkhf epiyahd tsu;r;rpia Nehf;fp vLj;Jr; nry;yg;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg; gLfpd;wJ.  

8.7.1. eLj;ju mlu;j;jp tzpf Nrit gFjpf;fhd rl;ljpl;lq;fs; kw;Wk; mDkjpf;fg;gl;l 
gad;ghLfs;  

ml;ltiz 8.13. eLj;ju mlu;j;jp tzpf Nrit வையம் w;fhd rl;lj; jpl;lq;fs;  

Tya vy;iyfs; (Ms;$Wfs;) ,izg;G 40 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 

1.2 0.8 

mDkjpf;fg;gl;l cau 

vy;yifs; 

tyaj;jhy; cauk; fl;Lg;gLj;jg;glhtpl;lhy;, fl;bl cauk; 

mgptpUj;jpf;F Kd;nkhopag;gl;l epymsitf; nfhz;Lk; AbV tpd; 

tpjpKiwfSf;F mikaTk; mikf;fg;gly; Ntz;Lk; 

mDkjpf;fg;gl;l mjpfg;gl;r 

epymsT 

குடியிருப்புக்கானது 65% 

குடியிருப்பு அல்லாத பகுதி 80% 

tyaj;Jld; njhlu;Gila 

nghJthd tiuKiwfs; 

I.நில உட்பிரிவின் குபறந்தபட்ச அளவு 10 

II.இந்த பிரகதசத்தில் குடியிருப்பு மற்றும் துபண தயாரிப்புகளின் பயன்பாடு 100 

சதுர மீட்டருக்கும் குபறயாமல் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. 

III.அத்தபகய பதாழில்களுக்கான குபறந்தபட்ச அணுகல் அகலத்பத  வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்ல் கவண்டும். (7 மீட்டர்) 

IV.களனி நதி வரம்பிலிருந்து  ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 100 மீ மற்றும் 40 மீ , 60 மீ ஆகிய 

இரண்டு பிரிவுகபளக் பகாண்டுள்ளது, கமலும் 40 மீ இருப்புக்குள் புதிய 

கட்டுமானம் அனுமதிக்கப்படவில்பல.  

V.மால்வான-படகடான பிரதான சாபலபய எதிர்பகாள்ளும் 40 மீட்டர் ரிசர்வ் 

பகுதிக்குள் உள்ள நிலங்களுக்கு மட்டுகம துபண தயாரிப்பு பதாழில்துபற 

மற்றும் வணிக பயன்பாடுகளுக்கான அனுமதிகள் வழங்கப்படும். 

VI.பவள்ளக் கட்டுப்பாட்டு நபடமுபறகளுக்கு ஏற்ப தூண்களில் கட்டுமான 

பணிகள் கமற்பகாள்ளப்பட கவண்டும், கமலும் தபர தளம் வாகனங்கபள 

நிறுத்துவதற்கு மட்டுகம பயன்படுத்த கவண்டும். 

VII.60 மீட்டர் பகுதி ஆக்கிரமிக்கப்படும் கபாது சுற்றுச்சூழல் அடிப்பபடயில் மட்டுகம 

அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.  
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 VIII. எல்பல சுவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்பல மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு பபாருந்தும் வபகயில் 
இயற்பக கவலி மட்டுகம அனுமதிக்கப்படுகிறது.. 

IX.பரிந்துபரகள் முதலில் விடயங்கள் பதாடர்புபடய நிறுவனங்களால் பசய்யப்படுகின்றன 
(நீர்ப்பாசனத் துபற / மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபப).  

X.பிரகதசத்தில் உள்ள ஈரநிலங்கள் கமல் மாகாண ஈரநில மரய திட்டத்திற்கு பபாருந்தக்கூடிய 
விதிமுபறகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுடன் இணங்குகின்றன. 
 

 

இந்த பிரகதசத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள்; 

அட்டவபண 8.14. : நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவ வலயத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குபறந்தபட்ச தள 
பரப்பளவு (gu;r;) 

Mq;fpfupf;fg;gl;l mjpfgl;r 
gug;gsT  

FbapUg;G 

வீட்டு பதாகுதிகள்  10 milaf;$ba mjpfgl;r jsk; 

ml;ltiz 01 ,y; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,J 

midj;J mDkjpf;fg;glf; $ba 

gFjpf;Fk; nghUe;Fk;. 

குடியிருப்புத் பதாகுதி 20 
விடுதிகள் 10 
உத்திகயாப்பூர்வ விருதி  / கசபவயாளர்கள் 
விடுதி 

10 

குழந்பத பராமரிப்பு பமயங்கள் 20 
kUj;Jtk; 

மருத்துவ சிகிச்பச பமயங்கள் 10 
மருத்துவ ஆகலாசபன கசபவ பமயங்கள் 20 
கால்நபட கிளினிக்குகள் மற்றும் சிகிச்பச 
பமயங்கள் 

20 

MAs;Ntj kUj;Jtkidfs; 20 
fy;tp 

ஆரம்பகால குழந்பத பருவ கமம்பாட்டு 
பமயங்கள் 

20 

பதாழில்நுட்ப பள்ளிகள் / பதாழில் பயிற்சி 
பமயங்கள் 

40 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு பமயங்கள் 40 

தனியார் கல்வி வகுப்புகள் 20 

கபல நிறுவனங்கள் / நாடக அரங்குகள் 20 
epWtdk; 

அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 

அலுவலக வளாகம் பர்ச் : 40 

பதாழில்முபற அலுவலகங்கள் பர்ச் : 10 

வங்கிகள் காப்பீடு மற்றும் நிதி 
நிறுவனங்கள் 

பர்ச் : 20 

தானியங்கி பண பரிவர்த்தபன பமயங்கள்  சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு 
முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.  

r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

சமூக கமம்பாட்டு பமயங்கள் 20 

ககட்கபார் கூடங்கள் மற்றும் மாநாட்டு 
அபறகள்  

60 
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tzpfk; 

கபட 10 

பல்பபாருள் அங்காடிகள் 20 

வணிக வளாகங்கள் 20 

சிற்றுண்டிச்சாபல 10 

திறந்தபவளி கபடகள் 40 

ஒசுசல 10 

ஆய்வக கசபவகள் மற்றும் கசகரிப்பு பமயங்கள் 10 

பமாத்த கபடகள் 12 

வாடிக்பகயாளர் கசபவ பமயங்கள் 10 

இபறச்சி மற்றும் மீன் கபடகள் 10 

kJghd filfs; 10 

kyu; rhiy 20 

kyu;rhiy kw;Wk; tuNtw;giw 40 

கட்டிட பபாருட்கள் விற்பபன 40 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் 40 (Fwpj;j epWtdq;fspd; gupe;Jiuf;fila) 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் வாகன கசபவ 
பமயங்கள் 

60 (Fwpj;j epWtdq;fspd; gupe;Jiuf;fila) 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும்  வணிக வளாகங்கள் 60 (Fwpj;j epWtdq;fspd; gupe;Jiuf;fila) 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் வாகன கசபவ 
பமயங்கள் 

40 

கட்டிடங்களில் பதாடர்பு ககாபுரங்கள் 10 (,y 19 mgptpUj;jp xOq;FKiwapd; fPo; mDkjp 

toq;fg;gl;Ls;sJ) 

பதாடர்பு ககாபுரங்கள் 12 (,y 19 mgptpUj;jp xOq;FKiwapd; fPo; mDkjp 

toq;fg;gl;Ls;sJ) 

பல மாடி வாகன தரிப்பிடங்கள் 20 

திறந்த வாகன தரிப்பிடங்கள் 40 

வாகன விற்பபன நிபலயங்கள் 20 

Rw;Wyh 

ஒய்வு விடுதிகள் 40 

விருந்தினர் வீடுகள் 10 

தங்குமிடங்கள் 20 

சுற்றுலா விடுதிகள் 40 

நகர கஹாட்டல்கள் 20 

பயண தகவல் பமயங்கள் 10 

ஆயுர்கவத பஞ்சகர்ம பமயங்கள் 20 

கபனா கஹாட்டல்கள்  20 
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cw;gj;jp njhopy;fs; 

kl;ghz;lq;fs; kw;Wk; fspkz; nghUl;fs; njhopy; 20, kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; rigapd; mDkjpAld; 

kl;ghz;lq;fs; kw;Wk; fspkz; nghUl;fs; njhopy; epWtg;gLk; 

,aw;if ,io rhu;e;j cw;gj;jp njhopy;fs; பர்ச் 20 - சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விபளவிக்காத 
பகவிபனப்பபாருட்கள் மற்றும் பாரம்பரிய தயாரிப்புகளுக்கான 
அனுமதி மட்டுகம அதிகபட்சம் 10 ஊழியர்களாக இருக்க கவண்டும். 

Milfs; kw;Wk; Njhy; jahupg;G njhopy;fs; 40, kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; rig kw;Wk; gpafk ,.gp.,rl; 

,d; mDkjpAld; Milfs; kw;Wk; Njhy; jahupg;G njhopy;fs; 

epWtg;gLk;  
kWRow;rp njhlu;ghd njhopw;rhiyfs; 40 jplf;fopT kWRow;rp/ kWRow;rp, gjg;gLj;Jk; 

njhopw;rhiyfs; kw;Wk; jplj;ij gad;fLj;jp cuk; cw;gj;jo 

nra;Ak; njhopw;rhiyfs; vd;gd kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; 

rihapd; mDkjpia ngwy; Ntz;Lk;. 

வீட்டுத் பதாழில்கள் 10 Rw;Wr;#oYf;F jPq;Ftpistpf;fhj iftpidg;nghUl;fs; 

kwwk; ghuk;gupa njhopy;fSf;F kl;LNk mDkjp toq;fg;gLk;. 
Nrit ikaq;fs; 

வாகன கசபவ பமயங்கள் 20 அனுமதி: இலகுரக வாகனங்களுக்கு மட்டுகம. 

கூலி வாகன கசபவ பமயங்கள் 40  

சலபவ / துணி துப்புரவு இடங்கள் 20 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் 
பமயங்கள் 

10 (kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; rigapd; fPo; mDkjp 

toq;fg;gl;Ls;sJ) 

அபரக்கும் ஆபல/ திண்டு ஆபல 10 

எழுதுதல் பட்டபறகள், பவல்டிங் பட்டபறகள் 10 

மின்னணு உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் 
பமயங்கள்  

10 

gad;ghl;L Nritfs; 

ரயில்கவ மற்றும் பஸ் யார்டுகள் / நிறுத்தங்கள் 
சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் பரிந்துபரகளுக்கு உட்பட்டு 
முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

nghJ jpwe;j ntspfs; kw;Wk; nghOJNghf;F trjpfs; 

மிகச் சிறிய கதாட்டங்கள் (Pocket Park) 

திட்டத்பதப் பபாறுத்து மட்டுகம அனுமதி வழங்கப்படும். 

சிறிய கதாட்டங்கள் (Mini Park) 

அருகிலுள்ள கதாட்டங்கள் (Local Park) 

சமூக பூங்காக்கள் (Community Park) 

நகர பூங்காக்கள் (Town Park) 

neL G+q;fhf;fs; (Linear Park) 

Fiy fhl;rpafq;fs; kw;Wk; 

mUq;fhl;rpafq;fs; 

20 

jpwe;jntsp muq;fk; 10 

glF epWj;Jkplk; - 

tptrhak; 

fhy;eil / tptrh gz;izfs; 

fl;Lkhdk; 

40 
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8.8.குலறந்த அடர்த்தி சிறப்பு மமம்பொட்டு வையம்  

Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G eilKiwfs; kwWk; tUlhe;j nts;s #o;epiyfis jLf;Fk; 

Kfkhf fsdp ejpia ,izg;gjd; %ykhf tyaj;jpDs; rpwg;G mgptpUj;jp 

eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. mj;Jld; ,g;gFjp 

KOtJk; gutpAs;s <uepyq;fs; kwWk; ePu;tsg;gFjpia ghJfhg;gjd; %ykhf 

epiyahd tsu;r;rpia Nehf;fp vLj;Jr; nry;Yk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. fsdp 

ejpapd; Rw;Wr;#oypid ghJfhf;Fk; Kfkhf gz;lhutj;ij kw;Wk; ehf`Kt re;jpfs; 

Fiwe;j mlu;j;jp rpwg;G Nkk;ghl;L tyakhf gpufldj;jg;gLk;.  
 

Fiwe;j mlu;j;jp rpwg;G Nkk;ghl;L gFjpf;fhd rl;ljpl;lq;fs; kw;Wk; mDkjpf;fg;gl;l 
gad;ghLfs;  

ml;ltiz 8.15. Fiwe;j mlu;j;jp rpwg;G Nkk;ghl;L வையம் w;fhd rl;lj; jpl;lq;fs;  

Tya vy;iyfs; 

(Ms;$Wfs;) 

,izg;G 40 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 

1.2 0.7 

mDkjpf;fg;gl;l cau 

vy;yifs; 

tyaj;jhy; cauk; fl;Lg;gLj;jg;glhtpl;lhy;, fl;bl cauk; 

mgptpUj;jpf;F Kd;nkhopag;gl;l epymsitf; nfhz;Lk; AbV tpd; 

tpjpKiwfSf;F mikaTk; mikf;fg;gly; Ntz;Lk; 

mDkjpf;fg;gl;l 

mjpfg;gl;r epymsT 

குடியிருப்புக்கானது 55% 

குடியிருப்பு அல்லாத பகுதி 70% 

tyaj;Jld; 

njhlu;Gila nghJthd 

tiuKiwfs; 

I. நில உட்பிரிவின் குபறந்தபட்ச அளவு 10 

II. இந்த பிரகதசத்தில் உள்ள ஈரநிலங்கள் கமல் மாகாண ஈரநில வலய 

திட்டத்திற்கு பபாருந்தக்கூடிய விதிமுபறகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுடன் 

இணங்குகின்றன. 

III. களனி நதி வரம்பிலிருந்து 100 மீ ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு ,40 மீ மற்றும் 60 மீ ஆகிய 

இரண்டு பிரிவுகபளக் பகாண்டுள்ளது, கமலும் 40 மீ இருப்புக்குள் புதிய 

கட்டுமானம் அனுமதிக்கப்படவில்பல. 

IV. இருப்பினும், பிரதான புறநகர்ப்பகுதிகளில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான 

அனுமதிகள் பியகம - பகாழும்பு மற்றும் நியூ கண்டி சாபலயின் பிரதான 

சாபலகபள எதிர்பகாள்ளும் 40 மற்றும் 60 மீட்டர் இருப்பு பகுதிகளுக்குள் 

உள்ள நிலங்களுக்கு மட்டுகம கருதப்படும். 

V. அதன்படி, பவள்ளக் கட்டுப்பாட்டு நபடமுபறகளுக்கு ஏற்ப தூண்களில் 

கட்டுமானப் பணிகள் கமற்பகாள்ளப்பட கவண்டும், கமலும் தபர தளம் 

வாகனங்கபள நிறுத்துவதற்கு மட்டுகம பயன்படுத்த கவண்டும்.  

VI. 60 மீட்டர் ஆக்கிரமிக்கும் கபாது சுற்றுச்சூழல் அடிப்பபடயில் மட்டுகம ஒப்புதல் 

வழங்கப்படுகிறது. 
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 VII. இந்த இந்த பிரகதசத்தில் குடியிருப்பு அல்லாத இடங்கள் 70%, மற்றும் நிலத்பத 

30% பச்பச நிலமாக  பராமரிக்க கவண்டும்.  

VIII. களனி நதி பபாது அணுகலுக்காக திறந்து பவக்கப்பட கவண்டும் கமலும் பியகம - 

பகாழும்பு சாபலயில் உள்ள களனி நதி ரிசர்வ் பக்கத்திலுள்ள அபனத்து 

நிலங்களும் அபிவிருத்திக்கான அணுகலில் இருந்து குபறந்தபட்சம் 10 அடி 

நிலத்பத ஒதுக்க கவண்டும்.  

IX. எல்பலச் சுவர்கள் அபமக்க அனுமதிக்கப்படுவதில்பல, சுற்றுச்சூழலுக்கு 

ஏற்றவாறு இயற்பக கவலி மட்டுகம அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

X. பரிந்துபரகள் முதலில் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகின்றன. 

(நீர்ப்பாசனத் துபற / மத்திய சுற்றுச்சூழல் ஆபணயம்) 

XI. gpafk gpuNjr rigia ClWj;J nry;Yk; ntspg;Gw Rw;W mjpNtf 

ghijahdJ Mu;.b.V tpdhy; ,lg;gl;l vy;iyapypUe;J 5kP f;F gRik thu; 

mikj;jy; Ntz;Lk;. 

 

 

இந்த பிரகதசத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள்; 

அட்டவபண 8.16: குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபடமுபறகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குபறந்தபட்ச தள 

பரப்பளவு (gu;r;) 

Mq;fpfupf;fg;gl;l mjpfgl;r gug;gsT  

FbapUg;G 

tPLfs; 10 milaf;$ba mjpfgl;r jsk; ml;ltiz 01 

,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,J midj;J 

mDkjpf;fg;glf; $ba gFjpf;Fk; nghUe;Fk;. வீட்டு பதாகுதிகள் 20 

tzpfk; 

திறந்த கபடகள் பர்ச் :40 

திறந்த கார் பார்க் பர்ச் :40 

பல மாடி பார்க்கிங்  பர்ச் 20 

பியகாமா - பகாழும்பு புதிய கண்டி மற்றும் மல்வான - படகடான பிரதான சாபலகபள எதிர்பகாள்ளும் 40 மற்றும் 60 

மீட்டர் ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளுக்குள் உள்ள நிலங்களுக்கு மட்டுகம பிரதான புறநகர் வணிக பயன்பாடுகளில் (அடர்த்தி 

வணிக வலயத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறது) வணிக பயன்பாட்டிற்கான அனுமதி.   

Rw;Wyh 

ரிசார்ட்ஸ் பர்ச் :40 

விருந்தினர் வீடுகள் பர்ச் :10 

தங்குமிடங்கள் பர்ச் :20 

சுற்றுலா விடுதிகள் பர்ச் :40 

நகர கஹாட்டல்கள் பர்ச் :20 

பயண தகவல் பமயங்கள் பர்ச் :10 
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ஆயுர்கவத பஞ்சகர்ம பமயம் பர்ச் :20 

கபனா கஹாட்டல்கள்  பர்ச் :20 

கமற்கண்ட சுற்றுலா பதாடர்பான பயன்பாடுகபளப் பபாறுத்தவபர 60 மீட்டர் ஆக்கிரமிப்பு கபாது மட்டுகம சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதல் 

சட்டத்தின் ஒப்புதல் பரிசீலிக்கப்படும். கமலும் அபிவிருத்தி முகவர் நிறுவனங்கள் முதலில் பரிந்துபரகபள வழங்குகின்றன. 

உற்பத்தித் பதாழில் 

kl;ghzlq;fs; kw;Wk; fspkz; nghUl;fs; njhopy;  

பர்ச்: .40 , மட்பாண்ட மற்றும் களிமண் பதாடர்பான 

பதாழில்களுக்கான அனுமதி மட்டுகம CEA பரிந்துபரகளுக்கு 

உட்பட்டதாக கருதப்படும். 

ஓய்வு மற்றும் பபாழுதுகபாக்கு 

மிகச் சிறிய கதாட்டங்கள் (Pocket Park) 
திட்டத்பதப் பபாறுத்தது 

சிறிய கதாட்டங்கள் (Mini Park)  

அருகிலுள்ள கதாட்டங்கள் (Local Park)  

சமூக பூங்காக்கள் (Community Park)  

நகர பூங்காக்கள் (Town Park)  

மத்திய நகர்ப்புற கதாட்டங்கள் (Central Urban Park/City 

Park) 

 

கநரியல் கதாட்டங்கள் (Linear Park)  பர்ச் 40 

உட்புற விபளயாட்டு பமயங்கள் - 

திபரயரங்கு - 
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8.9 <uepy ,aw;if ghJfhg;G tyak; 

,e;j tyaj;jpDs; mjpf gy;Yapu; nfhz;l <uepyg; gFjpfs; kw;Wk; nts;s mghaj;jpw;F cl;gLj;jg;gl;l 

Ntz;ba gFjpfis cs;slf;fpAs;sJ. ,J nts;sf; fl;LghL, Fiwg;G kwWk; ePu; Njf;fp itj;jpUj;jy; 

kw;Wk; tbfhy; Nghd;wtw;iw cs;slf;fpAs;sJ. 

<uepy ,aw;if ghJfhg;G tyaj;jpw;fhd rl;lj; jpl;lq;fs; kw;Wk; mDkjpf;ff; $ba gad;ghLfs;. 

Ml;ltiz 8.17. <uepy ,aw;if ghJfhg;G tyaj;jpw;fhd rl;lj; jpl;lq;fs; 

tya vy;iyfs; gpafk gpuNjr rigapd; [p.gp.v]; Ms;$WfshdJ Nky;khfhz <uepy 

Kjd;ik jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

tyaj;Jld; njhlu;Gila nghJthd tpjpKiwfs; kwWk; epge;jidfs;  

nts;s Nrkpg;G jpwd; v];.vy;.vy;.Mu; kwWk; b.rp apdhy; xg;Gjy; mspf;fg;gl;l Kjd;ik 

jpl;lj;jpd; mbg;giapy; nghUj;jkhd ,lq;fspd; Ib fspd; mbg;gilapy; 

guhkupf;f Ntz;Lk;.  

fl;blq;fis epu;khzpg;gjw;fhd 

Fiwe;j mstpyh epy msT 

4 n`f;lau; (10 Vf;fu;fs;) 

rpwpastpyhd epyg;gFjpapy; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs; xNu khjpahf 

,Uf;Fk; Mdhy; fl;blq;fs; VJk; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. 

epug;GjYf;F mDkjpf;ff; $ba 

mjpf gl;r gFjp 

epymstpd; 2% (tPjpfs;, thfd jupg;gplq;fs; kyry $lk;/ fopT 

ntspNaw;wk; / js epu;thfj;jpw;F Njit Nghd;wtw;wpwF gad;gLj;jyhk;)  

mjp $ba epy msT 

(fl;blq;fshy; epug;gg;gl;l gFjp) 

nkhj;j jpl;lj;jpd; 1%; fopg;giwfis jtpu;j;J midj;J fl;blq;fSk; 

epug;gg;gl;l gFjpapDs; cs;slq;Fk;.  

cl;fl;likg;Gf;F 

mDkjpf;fg;gl;Ls;s mjp$ba 

epymsT (ePu; tsq;fy;, 

njhiynjhlu;G, tPjpfs;) 

nkhj;j jpl;lj;jpd; 4% 

Jdpf;fl;blq;fSf;F mDkjpf;f 

$ba mjp $ba jiu jsj;jpd; 

msT 

100 rJu.kP 

mDkjpf;f $ba mjp $ba fl;bl 

cauk;  

,aw;if jiu kl;lj;jpypUe;J 7kP (rpy NjLk; gjpTfs;/ ftdpg;G 

NfhGuq;fs;/ xl;Lnkhj;j jpl;lj;jpd; NfhGuq;fs; kiwf;Fk; gFjpfs; 

jtpu;j;J)  

fl;bl tbtikg;G fopg;giwfs; jtpu;e;j Vida midj;J flblq;fSk; <uepyg; gFjpapy; 

mikag; ngwyhk; (epug;gg;gl;l gFjpapy;). Mit jdpikg;gLj;jg;gl;l 

tifapy; my;yJ kfpo;tspf;Fk; tifapy; nfhj;jhfTk; ftu;r;rpfukhd 

$iu tbtikg;igf; nfhz;ljhfTk; ,Uf;f ngwyhk;. Mit nghJ 

rhiyfs; kw;Wk; nghJkf;fs; $Lk; ,lq;fis kiwf;fhj tifapYk; 

#oYld; el;G ghuhl;Lk; tifapYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

epyg;gpupj;jy; mDkjpf;fg;gl;khl;lhJ 

vy;iy epu;zak;  vy;iyr; Rtu;fs; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. kioePNuhl;lj;jpid jLf;fhj 

ghu;itf;F Vw;w Ntypaikg;ghdJ jw;NghJs;s cau; epyq;fspy; 

mDkjpf;fg;gLk;. Vida ghu;itf;F Vw;w tifapyhd vy;iyfs; 10 kP 

,ilntspapy; mDkjpf;fg;gLk;. Nkw;$wpa ,uz;L xg;Gjy;fSk; A.b.Vtpd; 

mFkjpia ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkw;$wpa epge;jidfspd; 

tpjptpyf;Ffs; 

VNjDk; Kf;fpa nghJkf;fSf;F ,lkspf;f Ntz;ba cl;fl;likg;G 

jpl;lq;fspy; Nky; $wpa epge;jidfs; jsu;j;jg;glyhk;.  
 

midj;J fl;blq;fSk; <uepyg;gFjpapy; mikag; ngwyhk; Vida eltbf;iffs; jilnra;ag;gl;Ls;sJ. 

%yk;: Rw;Wr;#oy; kw;Wk; epymsit gpupT, 2021 
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ml;ltiz 8.18  <uepy ,aw;if ghJfhg;G tyaj;jpw;fhd mDkjpf;ff; $ba gad;ghLfs;. 

mDkjpf;ff; $ba gad;ghLfs;  <uepy ,aw;if G+q;fhf;fs; 

 Rw;Wr;#oy; el;G cztfq;fs; (1200 rJu mb) 

 Rpwpa khehl;L ikaq;fs; (1500 rJu mb 
- ,Uf;if jpwd; 75 
- Nkil 30’<<50” 

 ntspg;Gw clw;gapw;rp trjpfs; 

 <uepy mUq;fhl;rpafq;fs; (1000 rJu mb) 

 fghdhf;fs; 

 tuz;l thdpiy tpisahl;L ikjhdq;fs; 

 ghuk;gupa kPd;gpbj;jy;  

 kyu; Nrfupg;G 

 ePu; Nghf;Ftuj;J 

 Njrpa cl;fl;likg;G jpl;lq;fs; 

 Gjpa ePu;ghrd fl;Lkhdq;fs; kw;Wk; nts;s 
ghJfhg;G fl;likg;Gf;fs; 

 fy;tp kw;Wk; Muha;r;rp eltbf;iffs; 

%yk;: Rw;Wr;#oy; kw;Wk; epymsit gpupT, 2021 

 

8.10 ney; rhFgb kw;Wk; <uepy tptrha tyak; 

,g;gFjpahdJ jw;NghJs;s ney; tptrha epyq;fs;, iftplg;gl;l tptrha epyq;fs; kw;Wk; 
njdpaha kw;Wk; Xtpl;lTld; njhlu;Gila epyq;fs;. 

8.10.1 ney; rhFgb kw;Wk; <uepy tptrha tyaj;Jld; njhlu;Gila rl;lj;jpl;q;fs; kw;Wk; mDkjpf;ff; 
$ba gad;ghLfs; 

ml;ltiz 8.19. ney; rhFgb kw;Wk; <uepy tptrha tyaj;Jld; njhlu;Gila rl;lj;jpl;q;fs; 

 

tya vy;iyfs; gpafk gpuNjr rigapd; [p.gp.v]; Ms;$WfshdJ Nky;khfhz <uepy 

Kjd;ik jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

tyaj;Jld; njhlu;Gila nghJthd tpjpKiwfs; kwWk; epge;jidfs;  

(a) VNjDk; Kf;fpa nghJkf;fSf;F ,lkspf;f Ntz;ba cl;fl;likg;G 

jpl;lq;fspy; Nky; $wpa epge;jidfs; jsu;j;jg;glyhk;.( 

mDkjpf;fg;gLk; cl;fl;likg;G trjpfshtd – kpd;rhuk, ePu; 

toq;fy;, njhiyNgrp, mjpNtf neLQ;rhiyfs; kw;Wk; Gifapuj 

ghijfs;) 

(b) ml;ltizapy; Fwpg;gplLs;sg;gb gpw mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F 

mDkjp ngWk; Kd;du; Kd;nkhopag;gl;l mgptpUj;jp gzpfSf;fhd 

xg;Gjy; ngwg;gLjy; Ntz;Lk; Vnddpy; <uepyg;gFjpapy; iftplg;gl;l 

ney; epyq;fspy; kPz;Lk; gapupLthw;fhd mDkjp  “nropg;ig Nehf;fp” 

vDk; 2019 nfhs;ifapd; mbg;gilapy; kf;fis ikakhf nfhz;l 

nghUshjhuj;jpid cUthf;Ftjd; fhuzkf <uepyq;fspd; gad;ghl;L 

Kiw mjw;Nfw;w tifapy; khwf;$ba rhj;jpaf; $Wfs; cs;sd.  

(c) xU <uepyj;jpw;F mUfpNyh mty;yJ kiyrhu;e;j gFjpf;F 

Kd;dpiyapNyh mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F xg;Gjy; mspf;Fk; 

Kd;du; epymsT jpl;lj;jpy; vy;iyfs; tiuaWf;fg;glNtz;Lk;. 
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(d) <uepyj; jpul;lypd;gb vy;iyapypUe;J Rkhu; 20 kPw;wUf;F cl;gl;l 

gFjpahdJ <uepy tyaj;jpw;F nrhe;jkhdJ; mit mk;kz;lyj;Jld; 

njhlu;Gila rl;lk; xOq;F kw;Wk; mq;fPfupf;fg;gl;l eilKiwSf;F 

,zq;fpajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (jw;NghJs;s Gtpapay; ,lg;gpl 

miktptaypy; cs;s jtWfis ePf;f) 

(a) Rw;Wr;#oy; rl;lj;jpd; fPo; “Fwpg;gpl;l jpl;lq;fSf;fhd” $Ljy; gzp kj;jpa Rw;whly; 
mjpfhur; rig, ,yq;if fhzp mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk;, A.b.V, fkey 
mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;, ePu;ghrd jpizf;fsk; Nghd;wtw;wpd; Njitg;gLfpd;wJ. 
ve;jnthU <uepyk; njhlu;ghd mgptpUj;jpapd; NghJk; Nkw;fz;l epge;jidfis 
kPWfpd;w NghJ mjpfhuk; toq;fg;gl;Ls;s rigahy; rl;l eltbf;if vLf;fg;gLk;. 

       

%yk;: Rw;Wr;#oy; kw;Wk; epymsit gpupT, 2021 

ml;ltiz 8.20. ney; rhFgb kw;Wk; <uepy tptrha tyaj;Jld; njhlu;Gila mDkjpf;ff; 

$ba gad;ghLfs; 

mDkjpf;ff; 

$ba 

gad;ghLfs; 

 fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpdhy; mDkjp 

toq;fg;gl;l eltbf;iffs; khj;jpuNk jw;NghJs;s ney; 

tptrha epyq;fd;, iftplg;gl;l tptrha epyq;fs; kw;Wk; 

njdpaha kw;Wk; Xtpl;lTld; njhlu;Gila epyq;fspy; 

Kd;ndLf;f KbAk;. 

 <uepy tptrha njhopy;fs; 

 ku tsu; fiy 

 ([p.v]., vk;.gp) kw;Wk; kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; rigapd; 

epge;jidfSf;F mika Ruq;f eltbf;iffs; ,jDs; 

rkr;rPuw;w jsq;fSk; cs;slq;Fk; (fspkz; Fopfs; kw;Wk; 

kz; Ruq;fk;) 

 Rw;Wr;#oy; el;G kPd; tsu;g;G Fsq;fs; 

 Vida eltbf;iffs; kw;Wk; fl;Lkhdq;fs; Kw;whf 

jilnra;ag;gl;Ls;sJ. 

%yk;: Rw;Wr;#oy; kw;Wk; epymsit gpupT, 2021 

 

xt;nthU kz;lyq;fspdJk; mDkjpf;fg;l;l gad;ghLfspd; mr;Rthu;g;G kw;Wk;  

mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfspd; tiuaiwfs; ,izg;G 41 kw;Wk; 42 ,y; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 
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09 
 

mj;jpahak; 

 

Kd;nkhopag;gl;l 
rhiy mfyk;, 
fl;bl xJf;F 
NfhLfs; kw;Wk; 
xJf;fg;gl;l 
,lq;fs; 
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mj;jpahak; 09 

Kd;nkhopag;gl;l rhiy mfyk;, fl;bl xJf;F NfhLfs; kw;Wk; 
xJf;fg;gl;l ,lq;fs; 

 

gpafk mgptpUj;jpj; jpl;j;jpy; Kd;nkhopag;gl;l tPjpapd; mfyg;gLj;jy; nray; 

jpl;lkhdJ tPjp tiyaikg;G mgptpUj;jp Kd;Dupik mbg;gilapy; toq;fg;gLk;. 

,t;tjpfhuj;jpy; Gifapujk;, mjpNtf neLQ;rhiy kw;Wk; fhy;tha;fs;, ePNuhilfs;, 

MWfs; kw;Wk; Fsq;fSf;fhd ,l xJf;fPLfs; gw;wpa rl;lj;jpl;q;fs; v];.vy;.vy;.b.rp 

,t; 1662/17 ,d; tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; fPo; tptupf;fg;gl;Ls;sJ.  

9.1 rhiy mfyq;fs; kw;Wk; xJf;fPLfs; 

சாபல கமம்பாட்டு ஆபணயம் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் சாபல அகலப்படுத்தும் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் 

திட்டங்கபள கருத்தில் பகாண்டு இந்த அதிகாரம் முன்பமாழியப்பட்ட சாபலயின் அகலத்திற்கு கட்டிட 

கட்டுப்பாடுகபள விதித்துள்ளது மற்றும் அதன் கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க கவண்டும். பியகம கமம்பாட்டுத் 

திட்டத்தின்படி, முன்னுரிபம அடிப்பபடயில் அபடயாளம் காணப்பட்ட பகுதியில் சாபல பநட்பவார்க்பக 

உருவாக்க உத்கதச சாபல அகலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எனகவ, முன்னுரிபம சாபல வரிபசக்குட்பட்ட 

முன்பமாழியப்பட்ட சாபல கமம்பாட்டிற்கான  பதாடர்புபடய கசபவ பநடுவரிபசகளுடன் குறுக்கு பவட்டு 

கட்டபமப்புகபள mj;jpahak; 06 ,y; ககாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 
 

ml;ltiz 9.1. Kd;Dupik mbg;gilapy; rhiyfspd; tupirfpukk; 

 

 

 

முதல் முன்னுரிபம 

சாபலயின் பபயர் முன்பமாழியப்பட்ட சாபலயின் அகலம் 

பகாழும்பு - கண்டி சாபல 

vy;.Mu;.b ghijapd; ikaj;jpypUe;J ehd;F topr;rhiy, thfdj; 

jupg;G, Jtpr;rf;futz;b ghij, eil ghij kw;Wk; Nrit 

ghijfs;. rhiyapd; nkhj;j mfykhdJ 30 kPw;wuhf 

mikag;ngWk;. 

இரண்டாவது முன்னுரிபம 

சாபலயின் பபயர் முன்பமாழியப்பட்ட சாபலயின் அகலம் 

புதிய நகர சாபல 

ghijapd; ikaj;jpypUe;J ehd;F topr;rhiy, thfdj; jupg;G, 

Jtpr;rf;futz;b ghij, eil ghij kw;Wk; Nrit ghijfs;. 

rhiyapd; nkhj;j mfykhdJ 30 kPw;wuhf mikag;ngWk;. 

சமுர்தி மாவத 

யதிபஹன - கராபுகஸ் சந்தி சாபல 

சபுகஸ்கந்த - ககானாவால சாபல 

பியகம - பகாழும்பு சாபல 

மாககால - உடுப்பில சாபல 

கடவத - மவரமண்டிய சாபல 
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மூன்றாவது முன்னுரிபம 
சாபலயின் பபயர் முன்பமாழியப்பட்ட சாபலயின் அகலம் 
படல்ககாட - புககாட சாபல 

ghijapd; ikaj;jpypUe;J ,uz;L 

topr;rhiy, thfdj; jupg;G, 

Jtpr;rf;futz;b ghij, eil ghij 
kw;Wk; Nrit ghijfs;. rhiyapd; 
nkhj;j mfykhdJ 15 kPw;wuhf 
mikag;ngWk;. 

பியாகாம - கடாம்கப சாபல 
பட்டிவில - மாககாலா சாபல 
மாபிபி சாபல 
ககானாவால - ககாகஹால்விலா சாபல 
வாடுவகம - யதிகஹனா சாபல 
மககன சாபல - பஜயந்தி மாவதா 
ரன்முதுகல சாபல 
நான்காவது முன்னுரிபம 
சாபலயின் பபயர் முன்பமாழியப்பட்ட சாபலயின் அகலம் 
மாம்பிம - ககணவால சாபல 

ghijapd; ikaj;jpypUe;J ,uz;L 

topr;rhiy, thfdj; jupg;G, 

Jtpr;rf;futz;b ghij, eil ghij 
kw;Wk; Nrit ghijfs;. rhiyapd; 
nkhj;j mfykhdJ 15 kPw;wuhf 
mikag;ngWk;. 

பவர் ஹவுஸ் சாபல (பியாகாமா துபண மின் நிபலயத்திற்கு அருகில்) 
வாதுகவகாம - குண்டுகபாட சாபல 
பபாகலகல - விகஜரம மாவத 
தரநாகம - மீகாவட்டா சாபல 
மல்வான -தகதான சாபல 
ககானகஹன - மீகாவத்த  சாபல 
ககானகஹன - ரன்முதுகலா சாபல 
மீகாவத - ககாலம்மஹாரா சாபல 
ஸ்ரீ பஜயதிலக மாவத - பகாழும்பு வத்த  சாபல 
கமல் பியன்வில சாபல 
மல்வத்த  சாபல 
டிக்கவல சாபல 
அலுகபாவில சாபல 
உலாஹிவாலா பசல்லும் சாபல 
மகுருவில சாபல 
புே்பராம மாவத - கதவல சாபல 
குணரத்ன மாவத 
ஸ்ரீ மங்கள சாபல 
சிறிககதா சாபல 
ககானகஹன சாபல 
பஹயந்துதுவ - ஒபாவத்தா சாபல 
ஐந்தாவது முன்னுரிபம 
முன்பமாழியப்பட்ட முதல் மற்றும் நான்காவது முன்னுரிபம பாபதகள் தவிர அபனத்து பாபதகளின் குபறந்தபட்ச அகலம் 
6 மீட்டர் இருக்க கவண்டும். 
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9.2 fl;bl xJf;Ff; NfhLfs; 
ml;ltiz 9.2. ,y; Fwpg;gpl;Ld;dgb Mu.b.V. gp.Mu;.b.V kw;Wk; cs;Suhl;rp kd;wq;fSf;fhd 
Kd;nkhopag;gl;l fl;bl xJf;Ff; NfhLfs;. 

ml;ltiz 9.2. Kd;nkhopag;gl;l fl;bl xJf;Ff; NfhLfs; 

Mu;.b.Vtpd; tPjpfs; 

tPjpapd; ngau; 
Kd;nkhopag;gl;l fl;bl 

xJf;fPLfs;  

nfhOk;G – fz;b tPjp  (A 01) 

tPjpapd; ikaj;jpypUe;J 15 
kPw;wu; (50 mb)  

fLty ghyj;jpw;fhd mZfy; tPjp  (AB 4) 

njy;nfhl – NjhkNg – fpupju tPjp  (B 95) 

fltj;j – ktukzba tPjp  (B 169) 

fsdp – KJd;nfhl tPjp  (B 214) 

fpupgj;nfhl – vz;nza; Rj;jpfupg;G – rg;Gf];fe;j tPjp (B 221) 

khnfhy – cLgpy;y tPjp  (B 262) 

gl;Ltpy - khnfhy tPjp (B 362) 

Rg;Gf];fe;j vz;nza; Rj;jfupg;G re;jp – gpafk ,ytr tu;j;jf tyak; 
(rKu;j;jp khtj;ij - B 362) 
gp.Mu;.b.V tPjpfs; 

tPjpapd; ngau; Kd;nkhopag;gl;l fl;bl 
xJf;fPLfs;  

Khgpkh- fNdnty;y tPjp 

tPjpapd; ikaj;jpypUe;J 7.5 
kPw;wu; (25 mb) 

rg;Gf];fe;j – jy;tj;j tPjp  

ty;fk – ky;thd tPjp  

al;bn`d – Njfj;jd tPjp 

gpafk – nfhl;Ld;d tPjp 

nghy;Nyfy – tpN[ukhtj;ij 

juq;fkh- kPf`tj;j tPjp 

n`ae;JLt – kpdpgpl;ba tPjp 

n`hug;Ng – rpwptu;j;jd khtj;ij tPjp  

fe;Jnghl tpfhiu tPjp 

ktukz;la – Nfhzn`d tPjp 

gl;bnty – khnfhy tPjp 

rpak;gyhgh – juq;fkh tPjp 

rpak;gyhNg – n`ae;JLt tPjp 

rpad – ePyk`u – nghy;N`d – g];fk;khd tPjp  

cLg;gpy – mf;FUKy;y tPjp 

ty;fk – tpfhiu tPjp 

ty;fk – cy;̀ pty tPjp 

Cs;Suhl;rp tPjpfs; 

midj;J cs;Suhl;rp tPjpfSk; 6 kPw;wu; (20 mb) fl;bl xJf;fPl;L Nfhl;bid Ngzy; Ntz;Lk;. cs;Suhl;rp 

tPjpahdJ KbTWk; ,lj;jpy; mikag;ngWk; NghJ fl;bl xJf;fPl;L Nfhl;bid jPu;khdpf;Fk; mjpfhuk; 

cs;Suhl;rp rigf;F cs;sJ. 

ஆதொரம்: திட்டமிடல் குழு - கம்பாஹா மாவட்ட அலுவலகம், 2021 
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9.3  Gifapuj kw;Wk; mjpNtf ghijapd; xJf;fPL 

9.2.1 Gifapuj xJf;fPL 

பியகம பிரகதச சபப பகுதிக்கான ரயில் பாபத இன்னும் நிறுவப்படவில்பல என்றாலும் உத்கதச பியகம - ககாஸ்கம ரயில்கவ 

திட்டத்தின் காரணமாக ரயில்கவ இருப்பு பதாடர்பான விதிமுபறகள் பபாருந்தும். களனியிலிருந்து சபுகஸ்கந்த வபர 

பகவிடப்பட்ட ரயில் பாபதக்கு பகயகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள் உள்ளன.  

எவ்வாறாயினும், பகவிடப்பட்ட மற்றும் அருகிலுள்ள ரயில்கவ திட்டம் மற்றும் அபத ஒட்டிய நிலம் பதாடர்பான எந்தபவாரு 

கமம்பாட்டுப் பணிகளும் ரயில்கவ துபறயின் வளர்ச்சிக்கு முன்னர் பபறப்பட கவண்டும். 

9.2.2. mjpNtf ghijapd; xJf;fPL 

gpafk gpuNjr rigia ClWj;J nry;Yk; ntspg;Gw Rw;W mjpNtf ghijahdJ Mu;.b.V tpdhy; 

,lg;gl;l vy;iyapypUe;J 5kP f;F gRik thu; mikj;jy; Ntz;Lk;. 

fhy;tha;fs;, ePNuhilfs;, MWfs; kw;Wk; Fsq;fSf;fhd ,l xJf;fPLfs; 

1968 Mk; Mz;bd; 15 Mk; ,yf;fr; rl;ljhy; (1976 Mk; Mz;bd; jpUj;jg;gl;l rl;lk; vz; 27) 2010 

[_iy 14 Mk; jpfjp 1662/17 tu;j;jkhdp gbAk; ,yq;if fhzp mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdj;jpd; rl;lk; 

1982 Mk; Mz;bd; 52 Mk; vz;, 2006 Mk; Mz;bd; 35 Mk; vz;zpy; Fwpg;gpl;Ls;s gb திறந்த மற்றும் 

மூடிய கால்வாய்களின் அகலத்தின் அடிப்பபடயில் முன்பமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு வலயம் இந்த பதிகவடுகள் பியகம 

பிரகதச சபப பகுதிக்கு பசாந்தமான அபனத்து ஆறுகள் நீகராபடகள் அபணகள் அனிகட்டுகள் மற்றும் பிற 

நீபர பவளிகயற்றுவதற்காக இயற்பக அல்லது பசயற்பகயாக உருவாக்கப்பட்ட நீர்வழிகள்  இவ் அதிகாரத்தின் 

கீழ் நபடபபறும். 

        

ml;ltiz 9.3. tha;f;fhy; xJf;fPl;Lr; rl;lk; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

%yk; : ,yq;if fhzp mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk; 2010  

 

 

 

 

 

 

 

கமற்பரப்பு அகலம் (மீ) ஒதுக்கப்பட்ட அளவு 

திறந்த கால்வாய் மூடப்பட்ட கால்வாய் (மீ). 

1.0 - 1.2  1.0  0.3 

1.3 - 3.0 2.0 1.0 

3.1 – 4.5  2.75 1.0 

4.6 – 6.0  3.5 1.5 

6.1 – 9.0  4.5 1.5 

9 க்கு கமல் 6.5 2.0 
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mjdbg;gilapy; gpd;tUk; xJf;fPLfs; XilfSf;F toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;  

ml;ltiz 9.4. Kd;nkhopag;gl;l ePNuhilfSf;fhd xJf;fPl;L epge;jidfs; 

 

ஆதொரம்: இலங்பக நில மீட்பு மற்றும் கமம்பாட்டுக் கழகம் (திருத்தம்) சட்டம் 2006 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் எண் / 

திட்டக் குழு - கம்பஹா மாவட்ட அலுவலகம், 2021 
 

 பரிந்துபரக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு வலயங்கள் இப்பகுதியில் உள்ள அபனத்து கால்வாய்களின் அகலத்திற்கும் ஏற்ப ஒதுக்கப்பட 

கவண்டும் கமலும் அபவ தாவர விரிவாக்கத்திற்கு மட்டுகம பசுபம இருப்புக்களாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நதி / நீகராபட நதி / 
நீகராபடயின் 

அகலம் (மீ) 

ஆறுகள் / கால்வாய் இருப்பு அகலம் (மீ) 

திறந்த 
கால்வாய்கள் (மீ) 

கமற்பரப்பு மூடிய 
கால்வாய்கள் (மீ) 

களனி நதி - 40 - 

மல்வான சம்பகவலா கால்வாய் / பஹுரு 
கால்வாய் 

9 ට 
அதிகம் 

6.5 2.0 

பட்டிவில கால்வாய் /ராகஹவத்தா கால்வாய் பகயிருப்பு 

பதாட்டிகள் மற்றும் நீர்த்கதக்கங்கள் 10 மீட்டர் ஏரிபயச் சுற்றி ஆக்கிரமிப்புக்காக 
ஒதுக்கப்பட கவண்டும். 
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tiug;gl Mtzk 

tiuglk; 2.1. jpl;lkply; gFjp 14 

tiuglk; 6.1. Kd;nkhopag;gl;l epyg;gad;ghl;Lj; jpl;lk;  63 

tiuglk; 6.2. Kd;nkhopag;gl;l tPl;L mlu;j;jp 67 

tiuglk; 6.3. Kd;Dupikf;F Vw;g efu ikaj;jpd; tupirf;fpukk; 70 

tiuglk; 6.4. jw;NghJs;s fy;tp trjpfspd; Nrit gFjp 72 

tiuglk; 6.5. kUj;Jt trjpf;fhd Nrit ikak; 74 

tiuglk; 6.6. nghJr; re;ijf;fhd trjpf;fhd Nrit ikak; 76 

tiuglk; 6.7. jpwe;j ntsp kw;Wk; nghOJNghf;F trjpf;fhd Nrit ikak; 78 

tiuglk; 6.8. tpgj;J kw;Wk; jP kPl;G trjpf;fhd Nrit gFjp 80 

tiuglk; 6.9. Kd;Dupik mbg;gilapy; tPjp mgptpUj;jpapd; tupirf;fukk; 86 

tiuglk; 6.10. ePu; toq;fy; kw;Wk; tpepNahf jpl;lk; 90 

tiuglk; 6.11. Kd;nkhopag;gl;l njhopy;Jiw nghUahjhu jpl;lk; 101 

tiuglk; 6.12. <uepy ghJfhg;G jpl;lk; 104 

tiuglk; 6.13. epymsitj; jpl;lk; 107 

tiuglk; 6.14. gpafk gFjpapd; nts;s ghjpg;G kz;lyq;fspd; tifg;ghL 109 

tiuglk; 6.15. nghJ jpwe;j ntspfs; kw;Wk; nghOJNghf;F jpl;lk; - 2030 112 

tiuglk; 7.1. Kd;nkhopag;gl;l tyaj;jpl;lk; 2021- 2030 147 

tiuglk; 7.2. Kd;nkhopag;gl;l tyaj;jpd; kz;lyf; fhuzp jpl;lk; 2021-2030 151 

glq;fspd; Mtzk;  
glk; 1.1. %Nyhgha jpl;kply; nrad;Kiw 

5 
glk; 2.1. gpafk gpNuj rigapd; miktplk; 8 

glk; 2.2. ky;thid JiwKfk; 9 

glk; 2.3. gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f kz;lyk; 10 

glk; 2.4. /nghd;Nluh cw;gj;jp Miy 11 

glk; 2.5. bNkhrpak;gNyg; gad;ghl;L thfd gl;liw 11 

glk; 2.6. ntsptl;l mjpNtf neKQ;rhiy 12 

glk; 2.7. fsdp ejp tyJ fiu ePu; Rj;jpfupg;G 12 
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glk; 3.2. vd;.b.tp.I gFg;gha;T 17 

glk; 3.3. 2016 Mk; Mz;L nts;sj;jhy; ghjpf;fg;gl;l FLk;gq;fspd; vz;zpf;if – fpuhk 
Nrtfu; gpupT thupahf 

19 

glk; 3.4. khgpkh kw;Wk; gpafk njw;F gFjp- njhopy;Jiw kw;Wk; tho;thjhuj;jpy; Vw;gLk; 
ghjpg;Gf;fs; 

20 

glk; 3.5. gz;lhutl;l nts;sg;ngUf;F 20 
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glk; 5.2. njhopy;Jiw gpupTfSld; xg;gPl;lstpyhd njhopy;Jiw tsu;r;rp 2016-2017 35 
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இலணப்பு 01. பங்குதாரர் பங்ககற்பு - குழு வாரி  
 
FO tiffs;  ngau;  gjtp  

ifj;njhopy;  
kw;Wk;  

tu;j;jfk;  

V.Nf. [arpq;f gzpg;ghsu;,(gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tyak;), 
,yq;if KjyPl;Lr; rig  

ehsf [aRe;ju  gzpg;ghsu;, Vw;Wkjp tptrhaj; jpizf;fsk;.  
gp.vg;.lgs;A+. jahdj;  nghwpapayhsu;, Kfhikahsu;, rpNyhd; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;.  
Mde;j Nfuj;  jiytu;, khtukz;ba tu;j;jf rq;fk;  
rkd; ypadNf  jiytu;, njy;nfhl tu;j;jf njhopw; rq;fk; 
RNkjh gz;lhu  cg jiytu;, fltj;ij tu;j;jf njhopw; rq;fk; 
gp.vr;. rpe;jf;f  cg nrayhsu;, gpafk tu;j;jf njhopw; rq;fk; 
A+.V. rd;[Pt yf;khy;  epu;thf mjpfhup, Rje;jpu tu;j;jf rq;fk;   
gpujPg; Fkhu  nrayhsu;, khNfhy Kr;rf;fu tz;bfs;  rq;fk;   
gp.vk;. Rrpy; gpurd;d  jiytu;, fltj;ij  Kr;rf;fu tz;bfs;  rq;fk;   

epu;thfk;  
kw;Wk;  

cl;fl;likg;G 
trjpfs;  

 

Mu;.gp. nfl;bahuhr;rp  cjtpg; gzpg;ghsu;, fr;Nrup, fk;g`h 
jhku N`uj;  cjtpg; gzpg;ghsu;, gpafk gpuNjr nrayfk;  
[p.b.rp. nghd;Nrfh  gzpg;ghsu;, tyaf; fy;tp mYtyfk;, fsdp  
gp.vr;.v];. gz;lhu  gzpg;ghsu;,  Nfhl;lf; fy;tp mYtyfk;, gpafk 
Nf.vk;.[p.A. [ajpyf;f rpNu~;l khtl;l Kfhikahsu;, Njrpa tPlikg;G 

mgptpUj;jp mjpfhu rig 
Mu;.V.gp.lgs;a+. tpf;ukNf nrayhsu;, gpafk gpuNjr rig 
vd;.vd;. nyhFNf nghwpapayhsu;, tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig, fk;g`h 

rk;gpf;f uzrpq;f  rpNu~;l nghwpapayhsu;, gpafk ePu; Rj;jpfupg;G epiyak;.  
vy;.lgs;a+. fy;f`tj;j nghwpapayhsu;, Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhy; 

mikg;Gr; rig  
Mu;.V.vd;.Nf. uzJq;f Nrit mYtyfu;, gpafk, Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; 

tbfhy; mikg;Gr; rig 
N[.vk;.Nf. rupj [aRe;ju  Nghf;Ftuj;J – cjtpahsu;, tPjp kw;Wk; gazpfs; 

Nghf;Ftuj;J mjpfhu rig  
Mu;.gp.vy;. gj;k= cjtpg; nghwpapayhsu;, khfhz tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhu rig (Nky; khfhzk;) 
b.vk;. G];gFkhu ,yq;if kpd;rhu rig  
tp.v];. kJrq;f kpd; nghwpapayhsu;, ,yq;if kpd;rhu rig 
v];. nfhlNf nghwpapayhsu;, Gifapujj; jpizf;fsk;.  
b. gj;k= nghJ Rfhjhug; gupNrhjfu;, gpafk gpuNjr rig 
N[.v];. Fztu;jd cjtp nghyp]; mj;jpal;rfu;, (Nkhl;lhu; Nghf;Ftuj;Jg; 

gpupT) - kPf`tj;j nghyp]; epiyak;.  
lgs;a+.tp. tre;j cjtp nghyp]; mj;jpal;rfu;, gpafk nghyp]; epiyak;. 
jD];f urpe;j  jpizf;fs cj;jpNahfj;ju;, gpafk gpuNjr nrayfk; 

Rw;Wr;#oy;  
kw;Wk;  

tptrhak;  
 

gp.lgs;a+.v];. gpupaju;rdp rpNu~;l Rw;whly; mjpfhup, kj;jpa Rw;whly; mjpfhu 
rig.  

b.b. tp[a#u;a  nghwpapayhsu;,  gpuNjr ePu;g;ghrdj; jpizf;fsk;, 
fk;g`h 

lgs;a+.Mu;.b. tPunfhb khtl;l ePu;g;ghrdj; jpizf;fs nghwpapayhsu; 
mYtyfk;.  

lgs;a+.N[.vk;. jahuj;d cjtpg; gzpg;ghsu;, epyg; gad;ghl;Lf; nfhs;is kw;Wk; 
jpl;lkply; jpizf;fsk; 

vJy tPurpq;f epyg; gad;ghl;L mYtyfu;, gpafk gpuNjr nrayfk;. 
lgs;a+.vk;.gp. Fkhup 

tptrha Muha;r;rp kw;Wk; cw;gj;jp cjtpahsu;.  
v];.V.vy;. re;jd 
vy;.lgs;a+.gp.I. fUzNrd 
Nf.it. [arpq;f 
ru;kpyh uh[fUzh 
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இலணப்பு 02. பமட்கரா பகாழும்பு அபிவிருத்தி பிராந்தியத்தின் முக்கிய பகுதியின் வர்த்தமானி அறிவிப்பு  
 

 

 

 
 

 

 



205 

 

 

 

 

 

 

 



 

206 
 

 
பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 
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 இலணப்பு 04. பியகம பிரகதச சபபப் பகுதியின் நிலத்கதாற்றம் 
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 இலணப்பு 05. பியகம பிரகதச சபபப் பகுதியின் வீதி வபலயபமப்பு 
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இலணப்பு 06. கிகரட்டர் பகாழும்பு கட்டபமப்புத் திட்டம் - 1998     
 

     

tsk; : Nky; gpuhe;jpa ngUefuj; jpl;lk; ,2016 
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 இலணப்பு 07. கிராம கசவகர் பிரிவின் மக்கள் பதாபக அடர்த்தி - 2011 மக்கள் பதாபக மற்றும் 
புள்ளிவிபரத் தரவு 
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 இலணப்பு 08. பதாழில்துபற விநிகயாக அடர்த்தி  
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இலணப்பு 09. கமல் பிராந்திய கட்டபமப்புத் திட்டம் (CESMA) - 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsk; : Nky; gpuhe;jpa ngUefuj; jpl;lk; ,2016 
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நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இலணப்பு 10. பகவிடப்பட்ட பநல் பகுப்பாய்வு - பியகம விவசாய கசபவகள் துபற 
 

fpuhk Nrtfu; gpupT  

n
k
hj
;j
 
t
a
y
; 
e
py
 

t
pu
pt
hf
;f
k
; 
(H

a)
 

n
j
hl
u;r
;r
pa
hd

 
N
t
s
hz

;i
k

 (H
a)

 

i
f
t
pl
g
;g
l
;l
 
t
a
y
; 

e
py
k
; 
M
d
hy

; 
k
Pz
;L
k
; 

t
pt
r
ha
j
;j
pw
;F
g
; 

g
a
d
;g
L
j
;j
 
K
b
A
k
; 
 

(H
a)

 

i
f
t
pl
g
;g
l
;l
 
t
a
y
; 

e
py
k
; 
- 
F
W
f
pa
 
f
hy

g
; 

g
ht

i
z
 
 

(H
a)

 

V
i
d
a
 
i
f
t
pl
g
;g
l
;l
 

t
a
y
; 
e
py
q
;f
s
; 
 

(H
a)

 

n
k
hj
;j
 
N
t
s
hz

;i
k
 
 

20
17

/2
01

8 
(H

a)
 

rpak;gyhg;Ng njw;F  44.96 34.92 10.04 0 0 28.45 
njy;nfhl  41.68 30.78 10.9 0 0 26.23 
rpak;gyhg;Ng 18.54 18.04 0 0.5 0 18.04 
judfk  46.21 44.44 0.59 0 1.18 26.77 
fk;ky;tj;j  34.86 32.43 1.34 1.09 0 17.99 
kPf`tj;j fpof;F  20.13 20.13 0 0 0 17.41 
abN`d 29.29 24.08 2.09 1.21 1.91 19.15 
fe;Jnghl Nkw;F  11.33 10.34 0.8 0.19 0 4.66 
ty;fk fpof;F  34.01 25.06 8.05 0 0.9 11.47 
ty;fk Nkw;F 5.61 0 1.5 4.11 0 0.6 
cyfpbty  8.89 8.39 0.45 0.05 0 8.59 
ky;thid 3.45 0.1 0 0 3.35 3.45 
aguYt njw;F 8.24 0 0 0 8.24 0 
aguYt tlf;F  4 0 0 0 4 0 
gpafk njw;F 19.34 1.1 0 0 18.24 1.1 
gpafk Nkw;F  24.7 0 0 0 24.7 0 
gpafk fpof;F  6.86 0 0 0 6.86 0 
gpafk tlf;F  27.26 15.92 3 3 5.34 3.2 
khgpk fpof;F  24.38 4.13 14.18 2.03 4.04 4.53 
khgpk Nkw;F  31.43 3.69 12.56 4.26 10.92 4.09 
n`a;ae;JLt njw;F 43.34 0 6.48 0 36.86 0 
n`a;ae;JLt Nkw;F 27.04 9.43 3.63 0 13.97 0.91 
gl;btpy tlf;F  8.34 0 0 1 7.34 0 
gl;btpy njw;F  7.89 0 0 1 6.89 0 
kPf`tj;j Nkw;F  18.33 17.07 0 1.26 0 13.12 
rpak;gyhg;Ng tlf;F  17.6 15.88 1.72 0 0 8.36 
n`a;ae;JLt fpof;F 15.18 11.84 0 3.34 0 7.69 
n`a;ae;JLt tlf;F  14.17 12.15 0.2 1.82 0 5.8 
jy;tj;j  11.74 12.15 0.2 1.82 0 5.26 
nghy;Nyfy  17.01 0 0 0 17.01 0 
khNfhy tlf;F ,fy  8.71 6.36 1.94 0 0.41 5.05 
khtukz;ba  11.69 8.13 3.46 0 0.1 3.77 
rGf];fe;j  13.09 9.68 1.31 0 2.1 6 
khNfhy njw;F ,fy 18.44 14.92 2.59 0.55 0.38 6.49 
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,fy tpad;tpy tlf;F  2.4 0 0 0 2.4 0 
,fy tpad;tpy fpof;F 16.67 11.23 5.44 0 0 12.85 
,fy tpad;tpy kj;jp  3.3 2.9 0.4 0 0 1.4 
,fy tpad;tpy Nkw;F  23.67 21.17 2.5 0 0 8 
khNfhy tlf;F gfy  24.53 18.48 5.59 0 0.46 6.93 
khNfhy tlf;F kj;jp  25.97 20.01 5.29 0.17 0.5 10.3 
nfhdhnty fpof;F  6.88 0 0 2 4.88 0 
nfhdhnty kj;jp  32.91 0 0 4.67 28.24 0 
nfhdhnty Nkw;F  20.45 0 0 2.67 17.78 0 
gKDtpy  46.58 0 0 0 46.58 0 
fNyje;j  16.6 0 0 0 16.6 0 
khNfhy njw;F gfy  15.72 7.94 5.26 0 2.52 5.71 
mFUKy;y  20.8 19.15 1.65 0 0 16.69 
fe;Jnghl fpof;F  12.96 12.08 0.88 0 0 9.41 
,fy tpad;tpy kj;jp  22 19.3 2.7 0 0 20.3 
nkhj;jk;  969.18 523.42 116.74 36.74 294.7 349.77 

   

tsk;: கமநல கசபவகள் திபணக்களம - gpafk 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இலணப்பு 11. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் குறியீடு 
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இலணப்பு 12. குபற நிலங்கள் மற்றும் 2016 பவள்ள நீரில் மூழ்கும் பகுதிகள்  
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இலணப்பு 13. பாதிக்கப்பட்ட சந்திகள்இ குபற நிலங்கள் மற்றும் 2016 பவள்ள நீரில் மூழ்கும் 
பகுதிகள்  
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          இலணப்பு 14. பங்குதாரர் கூட்டம் - பகுப்பாய்வு அறிக்பக  

 

 

gq;Fjhuu; $l;lk; – tiuaWf;fg;gl;l gpafk efug; gFjp 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/11/23 

NVIVO Ma;T  

jpl;lkply; mgptpUj;jpg; gpupT  
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gq;Fjhuu; $l;lk; – nray;gLj;jy; fl;likg;G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

njhopy; gapw;rpg; gl;liwapy; tpthjpf;fg;gl;l 
gpur;rpizfis RUf;fkhff; $Wjy;. (xypg;gjpT) 

FO thupahf gpur;rpizfs; kw;Wk; ,lu;ghLfis 
Kd;itj;jy; 

fzpdp mbg;gilapyhd nrhy; gFg;gha;T (NVIVO) 

vjpu;fhyj;jpd; J}u Nehf;F, Fwpf;Nfhs;fs; kw;Wk; 
Nehf;fq;fSf;fhd jpl;lkply; gw;wpa 

topfhl;Ljy;fs; 

gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jp gFjpapd; mbg;gilj; jfty;, milahsk; 
fhzg;gl;l gpur;rpizfs; kw;Wk; vjpu;fhy fUj;jpay; mgptpUj;jp Nehf;fj;ij 
toq;Fjy;.   

gq;Fjhuu;fspd; mwpKfk; & njhopy; 
gapw;rpg; gl;liw  

ifj;njhopy; kw;Wk; 
tzpfk;  

FO MNyhriz 

epu;thfk; kw;Wk; 
cl;fl;likg;G trjp 

FO MNyhriz 

 

Rw;whly; kw;Wk; 
tptrhak;  

FO MNyhriz 
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NVIVO - fzpdp mbg;gilapyhd nrhy; gFg;gha;T 

FO 01.  ifj;njhopy; kw;Wk; tzpfk;  

 jilw;w tu;j;jf tyaj;jpy; jw;NghJs;s epyq;fs; midj;Jk; KjyPl;lhsu;fSf;F 

toq;fg;gl;Ls;sd. kw;Wk; Gjpa KjyPl;lhsu;fSf;F ,lk; ,y;iy.  

 rpW kw;Wk; eLj;ju mstpyhd njhopy;fSf;F jdp njhopy;Jiw G+q;fhit epWTjy;.   

 njhopy; njhlu;ghd ,zf;fr; rhd;wpjo;fis toq;Ftjy;.   

 gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd EioTg; Gs;spia cUthf;Ftjd; %yk; 

mjpNtf neLQ;rhiy mDfiy toq;Fjy;.   

 njhopy;Jiw tq;fp trjpfspd; tpupthf;fk;.  

 midj;Jg; Gwefu;g; gFjpfspYk; gy;Nehf;Ff; fl;blq;fis epWTjy;.  

 Vw;Wkjpg; gapu;fSf;fhd trjpfSld; Gjpa njhopy;Jiw gFjpfis epWTjy;.  

 Vw;Wkjp eltbf;iffSf;fhf tPjp tiyaikg;gpd; tpupthf;fk;.  

 fsdpapy; ,Ue;J gpafk tiu Gifapujg; ghij kWrPuikg;G.  

 FbNaw;wg;gFjpfSf;F mg;ghw;gl;l juq;fSf;F Vw;g mZfy; tPjpf;F mUfpy; fsQ;rpa 

trjpfis epWt Cf;Ftpj;jy;.  

 njhopy;Jiw tyaj;jpw;F nrytply; (khgpk gFjp) 

 Foha; %yk; fopT ePiu flYf;F ntspNaw;wy;. 

 ifj;njhopy; %yk; ntspNaw;wg;gLk; fopTfis ntspNaw;w epiyahd mfw;;wy; 

Kiwia epWTjy; 

 njhopy;Jiw gFjpfspy; tPLfs; fl;Ltjw;F fl;Lg;ghL tpjpj;jy;. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ifj;njhopy; kw;Wk; 

tu;j;jf FOtpd; 

fUj;Jf;fs; Kjd;ik 

Mdjhy; ,g;gFjpapd; 

nghUshjhug; gupkhzk; 

kw;Wk; njhopy; 

njhlu;ghd 

gpur;rpidfs; Fwpj;J 

ftdk; nrYj;jpaJ.  
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FO 02. epu;thfk; kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfs; 

01. ePu; toq;fy; 

 tPjpapd; ,UGwKk; Nritf;fhf ,lk; xJf;fg;gl Ntz;Lk;. 

 Xu; ePu; ghJfhg;G mikg;G epykl;lj;jpy; ,Ue;J jpl;lkplg;gl Ntz;Lk;. 

 Foha; ePu; Kiwapid Nkk;gLj;Jjy;. 

 Kiwahd fopTePiu mfw;Wk; Kiwapid epWTjy;. 

 tzpf eltbf;iff;F cl;gl;l tyaq;fSf;fhd fopTePu; jpl;lj;ij cUthf;Fjy;. 

02. kpd;rhuk; kw;Wk; njhiyj;njhlu;G 

 jpl;lkply; epiyAld; jpl;lq;fspd; jfty;fspd; Njit. 

 gpujhd tPjpfspd ,UGwKk; xU Nritj;njhliu xJf;Fjy;. 

03. tPjp tiyaikg;G  

 gpujhd tPjp tiyaikg;G gFjpia mgptpUj;jp nra;jy;. 

 gpujhd re;jpia mgptpUj;jp nra;jy;.(njy;nfhl, khnfhy, cLgpy kw;Wk; tJNtfk) 

 tPjpapd; ,UGwKk; cs;s tbfhy; mikg;gpy; ,Ue;J kio ePu; fsdp Mw;wpy; ,wq;Ftjw;fhd 
xU jpl;lj;jpid mwpKfg;gLj;jy;.  

 mg;gFjpapy; cs;s fhy;tha;fspd; ,UGwKk; ghJfhg;ghd gFjpfisg; ghJfhf;f rl;lk; 
,aw;Wjy;.  

 khgpk - khNfhy tPjp, cLg;gpy - khNfhy tPjp kw;Wk; rGf];fe;j - gl;btpy tPjpfis mgptpUj;jp 
nra;jy;.  
 khw;Wg; ghijfSf;fhf gFUnty tPjpia mgptpUj;jp nra;jy;.  
 rGf];fe;j Kjy; gpafk Vw;Wkjp KjyPl;L tyak; tiu Gifapujg; ghijia mgptpUj;jp 
nra;jy;.  

04. fy;tp trjpfs;.  
 

 midj;J trjpfSld; $ba muq;fj;jpid mikj;jy;. 
 

05. Rfhjhu trjpfs;  
 midj;J trjpfSld; $ba kUj;Jtkidapid mikj;jy;. 
 kfg;Ngw;W rpfpr;ir epiyaq;fSf;fhd trjpfis cUthf;Fjy;.  

 gpafk gpuNjr rigg; gFjpapy; jpz;kf; fopT kPs;Row;rp ,lj;jpid mikj;jy;.  
06. rl;lk; kw;Wk; xOq;F 

 kPf`tj;ijapy; Gjpa nghyp]; epiyaj;jpid cUthf;Fjy;.  

 thfdj; jupg;gplq;fSf;fhd trjpfis Vw;gLj;Jjy;.  

07. tPlikg;G  

 eLj;ju tUkhdk; ngWNthUf;F tPlikg;G trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;.  

 gpafk Vw;Wkjp KjyPl;L tyaj;jpy; tpLjp trjpfis mjpfupj;jy;.  

 ejpf;fiu kw;Wk; Gifapujg; ghij mUfpy; mq;fPfupf;fg;glhJ Fbaku;e;jtu;fis mfw;wp Gjpa 
FbapUg;Gf;fis toq;Fjy;.  
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FO 03. Rw;whly; kw;Wk; tptrhak;.  

 Rw;Wr;#oy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j gFjpfs; kw;Wk; tptrhag; gFjpfspy; tyaf; 
fl;likg;gpid cUthf;Fjy;.  

 fhy;tha; tiyaikg;G jLf;fg;glhj tifapy; mgptpUj;jpia Cf;Ftpj;jy;.  
 gpw tptrha epyq;fSf;fhd Jizg; gpuptpidf; Fiwf;f rpwe;j fl;likg;gpid cUthf;Fjy;.  
 nts;sj;ij jLf;f ejpiaf; Rw;wp Rtu; mikj;jy;.  
 fsdp ejpapy; 15 fp. kP ,w;F cl;gl;l FbapUg;Gfs; kw;Wk; njhopy;Jiwfis mfw;Wjy;.  
 ePu; jf;fitj;jpUf;Fk; jsq;fis milahsq;fz;L mtw;iw NtW Nehf;fq;fSf;fhf 
gad;gLj;jhkYk; gadgLj;j Ntz;lhk;. c-k;: cau; czu;jpwd; nfhz;l Rw;Wr;#oy; mikg;gpd; 
uhf`tj;j fhy;tha; tyak;. 
 FbapUg;Gg; gFjpfspy; njhopy;Jiw gad;ghl;bw;fhd xg;Gjiy ngWjy;. 
 njhopy;Jiw gad;ghl;bw;fhd rpwg;Gg; gFjpfis xJf;Fjy;. 
 Kf;fpakhd Rw;Wr;#oy; mikg;GfSld; fpuhk Nrttu; gpupTfSf;F jPq;fpy;yhj njhopy; 
xg;Gjy;fis toq;Fjy;. 
 njhopy;Jiw tyaj;jpy; gr;ir fPw;Wf;fis epWTjy;. c-k;: rGf];fe;j vz;nza; Rj;jpfupg;G 
epiyak; kw;Wk; gpafk KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyak;  
 mur epWtdj;jpd; jiyaPl;lhy; guhkupf;fg;gLk; fopTePu; Rj;jpfupg;G Kiwia epWTjy;. 
 jpwe;j ntsp eilghijfs; kw;Wk; g+q;fhf;fis cUthf;Fjy;. 
 ed;dPu; kPd;gpbf;fhf ghiwfs; kw;Wk; nrq;fy; jsq;fis gad;gLj;Jjy;. 
 rpwg;G tptrha njhopy;Jiw gFjpfis epWTjy;. c-k;: md;dhrp, uk;Gl;lhd; 
 rpW kw;Wk; eLj;ju mstpyhd njhopy;fSf;fhf fyg;Gf; FbapUg;G gFjpfis fUj;jpw; 
nfhs;Sjy;. 
 jho;thd epyj;ij kPl;gjw;fhf Kiwahd eilKiwfis gpd;gw;wp nts;sj;ij Fiwj;jy;. 
 jw;Nghija njhopy;Jiw tpupthf;f tya tpupthf;fj;jpw;F Vw;g nraw;glhjjhy; nghJ Gfhu;fis 
mjpfupj;jy;. 
 njhopy;Jiw fopTePiu Kiwaw;w tifapy; Rj;jg;gLj;Jtjhy; rpf;fy;fs; Vw;gLfpd;wd. c-k;: 
uhf`tj;j fhy;tha; 
 tPl;L myFfspd;gb fopTePu; mfw;Wk; Kiwia mwpKfg;gLj;Jjy;. 

epu;thfk; kw;Wk; 
cl;fl;likg;Gf; FO 
mspj;j fUj;Jf;fis 
Kjd;ikahff; nfhz;L 
mg;gFjpapd; efuhl;rp 
Nritfs; kw;Wk; mjDld; 
njhlu;Gila gpur;rpiz 
Fwpj;J ftdk; nrYj;jpaJ.  
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FOf;fSk; ntspg;gLj;jpa fUj;Jfs; jdpj;jdpahf Ma;T nra;ag;gl;ld. xl;L nkhj;jf; fUj;Jf;fs; 
xU gFg;gha;tpd; fPo; gFg;gha;T nra;ag;gl;ld. ,jd; tpisthf ngWNgW fPNo fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

      Overall Word Cloud Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rw;Wr;#oy; kw;Wk; 
tptrha FOtpd; 
fUj;Jf;fspd; gb 
,g;gFjpapy; 
Rw;Wr;#oy; 
gpur;rpizfs; Fwpj;J 
ftdk; nrYj;JfpwJ.  
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                     Node Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mjd;gb Nkw;Fwpg;gpl;l fzpdp mbg;gilapyhd nrhw;fspd; gFg;gha;T %yk; toq;fg;gl;l xl;L 
nkhj;j Kbtpd; gb gpafk efu;g;Gw mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;fhd gq;Fjhuu;fshy; ntspg;gLj;jg;gl;l 
2 Kf;fpa fUj;Jf;fshy; typAWj;jg;gLfpwJ.  

01. efu;g;Gw cl;fl;likg;ig mgptpUj;jp nra;tjd; %yk; njhopy;Jiw tsu;r;rpia Nkk;gLj;jy;.  

02. Rw;whly; Kfhikj;Jtk;.   

,t; Kf;fpa Gs;spfspd; mbg;gilapy; gpafkit Rw;Wr;#oy; uPjpahf epu;tfpf;g;gLk; efukhf 
mgptpUj;jp nra;tjw;Fk;, njhopy;Jiw tsu;r;rp %yk; ,g; gFjpapd; nghUshjhuj;ijg; ghJfhf;fTk;, 
czu;jpwd; kpf;f Rw;Wr;#oy; mikg;ig ghJfhf;fTk; gpafk vjpu;fhy mgptpUj;jpapd; J}uNehf;F 
,g; gq;Fjhuu;fspd; gFg;gha;it topelhj;Jk;.  
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       இலணப்பு 15. பியகம மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் நில மதிப்புகள்   
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இலணப்பு 16. பிரகதச பசயலக பிரிவின் பதாழிலாளர் மற்றும் பதாழில்களின் அதிகரிப்பு ஒப்பீடு   
 

gpuNjr 
nrayfg; 
gpupT  

1998 
(epiy) 

ifj;njhopy; 
Jiwj; 
njhFjpapd; 
vz;zpf;if 
(1985) 

njhopyhsu;fspd; 
vz;zpf;if  
(1985) 

ifj;njhopy; 
Jiwj; 
njhFjpapd; 
vz;zpf;if 
(1993) 

njhopyhsu;fspd; 
vz;zpf;if  
 (1993) 

fk;g`h  PU 10 802 72 3488 
kpDthq;nfhl  R 12 2025 9 1054 
[h vy  C 34 3776 136 22672 
tj;jis  C 24 1646 121 13531 
Ntf 
(njhk;Ng) 

R 10 270 8 2108 

kfu  PU 122 2250 31 3534 
fsdpa C 19 1763 104 13997 
jpTyg;gpba R 25 2140 12 250 
fld C 18 1450 149 71289 
kPupfk  R 8 589 23 379 
mj;jdfy R 13 818 37 4735 
ePu;nfhOk;G C 16 2501 62 6839 
gpafk  PU 7 522 60 34059 

 
C - Core / PU- Peri Urban / R – Rural 
tsk;: efu mgptpUj;jp mjpfhu rig,1998 / The Peri-Urban Interface -Approaches to Sustainable Natural 
and Human Resource Use (Chapter 12 - Peri-efu mgptpUj;jp fk;g`h khtl;lk;, ,yq;if by Nimal 
Dangalle, Anders Narman) 

 

 இலணப்பு 17. பபாருளாதாரத் துபற வாரியான கவபலவாய்ப்பு விநிகயாகம் - பியகம பிரகதச சபபப் 
பகுதி  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsk;: tiuG ts tpguk; -2017, gpafk gpuNjr rigg; gFjp 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Mining & Quarring
Manufacturing Industries

Electracity,Gas, Steema & Air conditioning  products Industries
Water supply,Solid waste & Swerage Activities

Construction
Wholesale & Retail,Motor Vehicles & Motor cycle repair

Transportaion & Logistics
Accomadation & Food supply

Information & Communication works
Financial ,Banking & Insurance

Property Sales
Professional,Science & technolgy works

Administration & Assistance works
Education

Public health & Socail service
Arts & Public enterainment

Other services
கவறு கசபவ 

பபாழுது கபாக்கு 
சுகாதார கசபவ 

கல்வி கசபவ 
நிர்வாக கசபவ 

பதாழிநுட்ப கசபவ 
பசாத்து விற்பபன 

நிதி கசபவ 
தகவல பதாழிநுட்ப கசபவ 

தங்குமிட உணவு கசபவ  

கபாக்குவரத்து கசபவ 
பமாத்த வியாபாரம் 

கட்டுமானம் 
நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவகற்றல் 
மின மற்றும் வாயு பகத்பதாழில 

தயாரிப்பு பகத்பதாழில 
சுரங்கம் கல் அகழ்வும் 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

 இலணப்பு 18. பதாழில்துபற நிலப் பபாருத்தக் குறியீடு  
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 இலணப்பு 19. பியகம பிரகதச சபபப் பகுதியின் இபணவு முபனகளின் பகுப்பாய்வு  

 tsk; : fk;g`h khtl;l jpl;lkply; FO, 2021 

 இலணப்பு 20. சியம்பலாப்கப சந்தியின் வளர்ச்சி 

 

 tsk;: GoogleEarth – nra;kjpg; glq;fs; 2004/2010/2013/2017 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 இலணப்பு 21. அபிவிருத்தி அழுத்தக் குறியீடு 
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இபணப்பு 22. பியகம பிரகதச சபபப் பகுதியின் தற்கபாபதய வீதி வபலயபமப்பு மற்றும் உள் வீதியின் 
அகலங்கள்  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பிய
கம அ

பிவ
ிரு

த்தித் திட்டம 
2030

-
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இபணப்பு 23. பியகம பிரகதச சபபப் பகுதியில் வீதி வபலயபமப்பின் இடம்சார்ந்த ஒருங்கிபணப்பு 
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        இபணப்பு 24. பியகம பிரகதச சபபப் பகுதியின் பதாடர் வீடபமப்பு விநிகயாகத்தின் அடர்த்தி 
 

பிய
கம அ

பிவ
ிரு

த்தித் திட்டம 
30

20
-

2021
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இலணப்பு 25. 3K பகுதியின் அபிவிருத்தித் திட்டம்  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       tsk;: CoMTrans - efu Nghf;Ftuj;J Kjd;ikj; jpl;lk; ,2004 
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இலணப்பு 26. இலங்பகயின் முன்பமாழியப்பட்;ட பநடுஞ்சாபல வபலயபமப்பு  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   tsk;: rptpy; nghwpapay; tbtikg;G kw;Wk; fl;Lkhd tiyj;jsk;, 2012 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

      இலணப்பு 27. பியகம பிரகதச சபபயின் பபாது திறந்த பபாழுதுகபாக்கு இடங்கள் 
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இலணப்பு 28. பியகம மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள களனி நதி சிறிய பவள்ளப் பாதுகாப்பு 
கட்டபமப்புக்களின் இடங்கள் 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இலணப்பு 29. பதாழில்துபற விநிகயாகம் மற்றும் ஈரநிலக் கலபவ 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பி
ய

கம
 அ

பி
வ

ிரு
த்த

ித்
 த

ிட்
டம

 2
02

1 -
 2

03
0 

 
20

21
 -2

03
0 



239 

 

இலணப்பு 30. சிக்கலான ஈரநில அபடயாளம் – GIS பல் அளவுககால் பகுப்பாய்வு 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இலணப்பு 31. கிராம கசவகர் பிரிவு வாரியான பகவிடப்பட்ட வயல் நிலக் கலபவ 
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இலணப்பு 32. 2030 இல் மக்கள் பதாபக கணிப்பின் அனுமானங்கள் 

 
1. Nghf;Ftuj;J kw;Wk; mjid xl;ba gFjpfis mbg;gilahff; nfhz;l Gjpa jpl;lq;fs; me;je;jg; 
gpuhe;jpaq;fspy; kf;fs; njhif tsu;r;rpapd; ruhrup kjpg;gPl;by; tsu;r;rp miltjhff; fUJtJld; ,jd; 
tsu;r;rp tpfpjk; 1.7% MFk;.  

 

 

 

 

 

tya 
,y. tyak;  

fpuhk 
Nrtfu; 
gpupT 

rdj; 
njhi
f  
2001 

rdj; 
njh
if   
2012 

,aw;if 
tsu;r;rp 
tPjk;  

rdj; 
njhi
f  
2021 

rdj; 
njhif  
2030  

vjpu; 
ghu;f;fg;g
l;l 
tyaj;jp
d; rdj; 
njhif    

tyak;  
1 

cau; 
mlu;j;jp

g; 
gupkhw;w 
efu 

tyak;   

gpad;tpy 
kj;jp  

4359 5003 0.01378 5434 6808 

23940 

,fy 
gpad;tpy 
tlf;F  

3718 3407 -0.008735 3233 4051 

gfy 
gpad;tpy 
kj;jp 

2072 2375 0.013648 2578 3229 

gfy 
gpad;tpy 
tlf;F  

2551 2758 0.007802 2890 3621 

gfy 
gpad;tpy 
Nkw;F 

4297 4708 0.009135 4973 6231 

tyak;  
2 

cau; 
mlu;j;jp 
kpf;f 
efu 
Nrit 
tyak;  

n`a;ae;J
t tlf;F 

4285 5516 0.025253 6418 8041 

38766 

khNfhy 
tlf;F 
,fy 

3108 3519 0.01242 3791 4750 

khNfhy 
njw;F 
,fy 

4690 4856 0.003478 4958 6212 

 
khtukz;b
a 

4887 5733 0.015966 6309 7905 

kPf`tj;j 
Nkw;F 

2006 2787 0.032882 3395 4253 

rpak;gyhg;
Ng tlf;F 

4499 5425 0.018716 6070 7605 

tyak;  
3 

cau; 
mlu;j;jp 
kpf;f 
tu;j;jf 
tyak; 

khNfhy 
tl kj;jp 

5841 6682 0.013452 7244 9075 

25145 

khNfhy 
tlf;F 
gfy  

4837 5591 0.014486 6099 7641 

khNfhy 
njw;F 
gfy  

2651 3109 0.015936 3421 4286 

rGf];fe;j  
1 

2929 3160 0.007592 3307 4143 

khNfhy 
tlf;F 
gfy  

4837 5591 0.014486 6099 7641 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

02. njhopy;Jiw Cf;Ftpf;fg;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLk; Kjy; Jiwf;F ,g;gFjp ,uz;lhtJ 
gpuhe;jpaj;jpw;F 1.4% kpjkhd kf;fs; njhif tsu;r;rp tpfpjj;ij nfhz;Ls;sJ. kw;Wk; nkJthd 

tsu;r;rp tpfpjj;ijf; nfhz;l fpuhk Nrtfu; gpupTfs; 1% tsu;r;rp tpfpjj;ij vLj;Jf; nfhs;fpd;wd. 
mNj tsu;r;rp tpfpjj;ij guhkupf;fpd;wd.  

 

 

 

 

 

tya 
,y. tyak; 

fpuhk 
Nrtfu; 
gpupT 

rdj; 
njhif   
2001 

rdj; 
njh
if  
2012 

,aw;if 
tsu;r;rp 
tPjk; 

rdj; 
njhi
f  
2021 

rdj; 
njhi
f  
2030  

vjpu; 
ghu;f;fg;gl;
l 
tyaj;jpd; 
rdj; 
njhif    

tyak;  
4 

eLj;ju 
mlu;j;jp 
kpf;f 

ifj;njhop
y; tyak; - 

I 

gpafk 
tlf;F I 

1870 2011 0.007253 2100 2414 

38495 

gpafk 
tlf;F 

5705 5277 -0.007799 5036 4550 

gpafk 
njw;F I 

1488 1656 0.010731 1766 2031 

gpafk Nkw;F 1996 2879 0.03663 3587 4124 

judfk 1 801 1370 0.053671 1890 2173 

n`a;ae;JL
t tlf;F 

3678 4649 0.023428 5351 6152 

rpak;gyhg;Ng 
njw;F 

4707 6119 0.026235 7162 8234 

ty;fk 
Nkw;F 

6195 5025 -0.020932 4432 3376 

abN`d  4272 4554 0.006392 4732 5440 

tyak;   
5 

eLj;ju 
mlu;j;jp 
kpf;f 

ifj;njhop
y; tyak; - 

II 

rGf];fe;j II 2929 3160 0.007592 3307 4018 

52908 

fyje;j 2251 2550 0.012472 2748 3339 

nfhdhnty 
kj;jp  

3963 5097 0.025165 5928 7202 

nfhdhnty 
tlf;F 

3369 4081 0.019173 4579 5563 

nfhdhnty 
Nkw;F 

3822 3990 0.004302 4094 4974 

n`a;ae;JL
t njw;F 

1565 2342 0.040312 2983 3624 

n`a;ae;JL
t Nkw;F 

2199 2180 -0.000868 2169 2144 

khgpk tlf;F 
I 

1781 2220 0.022015 2533 3078 

khgpk Nkw;F 
1 

1747 2180 0.022123 2489 3025 

gKDtpy 4815 5593 0.014978 6119 7434 

gl;btpy 
tlf;F 

1808 2048 0.012464 2207 2681 

jy;tj;j 1 1249 1632 0.026716 1915 2327 

gl;btpy 
Nkw;F 

2411 2694 0.011099 2880 3498 
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03. kpjkhd kf;fs; tsu;r;rp 1.6% kpjkhd mlu;j;jp kpf;f efu;g;Gw Nritfs; kw;Wk; tzpf 
eilKiwfis Cf;Ftpf;f Kd;nkhopag;gl;l tyaq;fshf fUjg;gLfpwJ.  

 
 

04. Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; cau; tyaj;jpw;F Fiwe;j mlu;j;jpia Cf;Ftpf;Fk; vd 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ,g; gpuhe;jpaj;jpw;F ,aw;if tsu;r;rp tpfpjk; 1.4% MFk;.  

tsk;: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு ,2021 

tya 
,y. tyak; fpuhk Nrtfu; 

gpupT 

rdj; 
njhif   
2001 

rdj; 
njhif  
2012 

,aw;if 
tsu;r;rp 
tPjk; 

rdj; 
njh
if  
2021 

rdj; 
njhif  
2030  

vjpu; 
ghu;f;fg;
gl;l 
tyaj;
jpd; 
rdj; 
njhif    

tyak; 
6 

eLj;ju 
mlu;j;jp 
kpf;f efu 
Nrit 
tyak; 

mf;FUKy;y 1421 1755 0.021111 1992 2464 

29489 

judfk_II 801 1370 0.053671 1890 2338 

njy;nfhl  2098 2516 0.018169 2806 3471 

fk;ky;tj;j 1967 2627 0.028933 3125 3865 

fe;Jnghl njw;F 1708 2829 0.05046 3829 4737 

fe;Jnghl Nkw;F 1860 2309 0.021624 2629 3252 

kPf`tj;j 
fpof;F 

2048 2679 0.026858 3147 3893 

rpak;gyhg;gtj;j 3306 3965 0.018177 4422 5470 

tyak; 
7 

eLj;ju 
mlu;j;jkpf;
f cs;@u; 
tu;j;jf 
tyak; 

ky;thid efuk;  4771 5361 0.011659 5749 7112  

cyfpbty 2001 2705 0.030145 3241 4009 17567 

ty;fk tlf;F 2915 4191 0.036307 5211 6446  

tya 
,y. tyak; fpuhk Nrtfu; 

gpupT 

rdj; 
njhif   
2001 

rdj; 
njhif  
2012 

,aw;if 
tsu;r;rp 
tPjk; 

rdj; 
njhi
f  
2021 

rdj; 
njhif  
2030  

vjpu; 
ghu;f;fg;
gl;l 
tyaj;
jpd; 
rdj; 
njhif    

tyak; 
8 

Fiw 
mlu;j;jp 
kpf;f 
tpN~l 

mgptpUj;jp  
tyak; 

gpafk njw;F _II 1488 1656 0.010731 1766 2135 

19827 

nghy;Nyfy 3242 3920 0.01899 4393 5311 

nfhdhnty 
Nkw;F _II 

1911 1995 0.004302 2047 2475 

khgpk fpof;F _II 891 1110 0.022015 1267 1532 

khgpk Nkw;F _II 874 1090 0.022123 1245 1505 

jy;tj;j _II 1249 1632 0.026716 1915 2315 

aguYt tlf;F 2315 1860 -0.021883 1631 1227 

aguYt njw;F 2086 2076 -0.000481 2070 2057 

epafk fpof;F _II 935 1005 0.00722 1049 1269 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 இலணப்பு 33. முன்பமாழியப்பட்ட சனத்பதாபக அடர்த்தி  2030 
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இலணப்பு 34. ஒன்றுடன் ஒன்றான வாழ்வாதாரக் குறியீடுஇ சாத்தியமான அபிவிருத்திப் பகுப்பாய்வு 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் குறியீடு 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இலணப்பு 35. பபாதுப் பாதுகாப்பு கட்டபளச் சட்டத்தின் கீழ் அவசர விதிமுபறகள்  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இலணப்பு 36. பியகம பிரகதச சபபப் பகுதியின் தற்கபாபதய பபாது திறந்த பபாழுதுகபாக்கு இடங்கள் 
 

              வளம் : சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலத்கதாற்றப் பிரிவு , 2021 

,y. 

g+q;fh/ikjhdj;jpd; 
tiffs; 

tpupthf;fk;  
(ha) 

tpupthf;fj;jpd;  gad;ghL fpuhk Nrtfu; gpupT 
/,l mikg;G  

tpupthf;fg;gl;l kpfr; 
rpwpa g+q;fh (EPP) 

1. EPP1 0.1 tpisahl;L ikjhdk;  ky;thid  

2. EPP2 0.1 tpisahl;L ikjhdk; aguYt  

3. EPP3 0.2 nfhok;gN`dtj;j tpisahl;L 
ikjhdk;   

gpafk tlf;F 

4. EPP4 0.2 Lovely  tpisahl;L ikjhdk; gpafk tlf;F 

5. EPP5 0.1 jpwe;jntsp  kPf`tj;j  

6. EPP6 0.1 jpwe;jntsp kPf`tj;j 

7. EPP7 0.1 jpwe;jntsp rpak;gyhg;Ng tlf;F  

8. EPP8 0.1 jpwe;jntsp nguf`];re;jp  

9. EPP9 0.1 jpwe;jntsp gz;lhutj;j  

10. EPP10 0.1 jpwe;jntsp gpafk 

 (cg) nkhj;jk;  1.2   
tpupthf;fg;gl;l rpwpa g+q;fh (EMP) 
11. EMP1 0.7 nfhok;gN`dtj;j tpisahl;L 

ikjhdk;   
ky;thid  

12. EMP2 0.2 tpisahl;L ikjhdk ( gl;btpy 
fyg;G FbapUg;G) 

gl;btpy 

13. EMP3 0.6 kftj;j tpisahl;L ikjhdk; nghy;Nyfy 

14. EMP4 0.6 rpak;gyhg;Ng ghlrhiy  
tpisahl;L ikjhdk; - fk;ky;tj;j  

khgpk Nkw;F 

15. EMP5 0.4 tpisahl;L ikjhdk; khtukz;ba 

16. EMP6 0.4 my; - K];jgh   tpisahl;L 
ikjhdk; 

abN`d 

17. EMP7 0.5 gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tya  
tpisahl;L ikjhdk; 

ty;fk 

18. EMP8 0.4 tpisahl;L ikjhdk; gujPfk 

19. EMP9 0.2 tpisahl;L ikjhdk; tpad;tpy 

 (cg) nkhj;jk; 4.0   
tpupthf;fg;gl;l cs;@u; g+q;fh (ELP) 
20.  ELP1 1.6 gpafk Vw;Wkjp nrayhf;f tya  

tpisahl;L ikjhdk; 
ky;thid 

21. ELP2 1.2 uf;]ghd gs;spthay;  tpisahl;L 
ikjhdk; 

ky;thid 

22. ELP3 1.4 njy;nfhl   tpisahl;L ikjhdk; njy;nfhl 

23. ELP4 1.3 tf;flnty  tpisahl;L ikjhdk; khgpk Nkw;F 
 (cg) nkhj;jk; 5.5   
tpupthf;fg;gl;l eilghijg; g+q;fh  (ELiP) 
24. ELiP1 1.0 rpak;gyhg;Ng  eilghij rpak;gyhg;Ng 

 (cg) nkhj;jk; 1.0   

 nkhj;jk; 11.7   
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இலணப்பு 37. முன்அமாழியப்பட்ட பபாது திறந்த பபாழுதுகபாக்கு இடத் திட்டம் - 2030  

 

,y
. 

g+q;fh/ikjhdj;jpd; 
tiffs; 

tpupthf;
fk;   
(Ha) 

tpupthf;fj;jpd; gad;ghL Kd;nkh
opag;gl;
ljd;  

gad;gh
L 

fpuhk Nrtfu; gpupT 

/,l mikg;G 

tpupthf;fg;gl;l 
kpfr; rpwpa g+q;fh 
(PPP) 

1. PPP1 0.08 

epyj;jpy; ,Ue;J 10% kpfr; 
rpwpa 
g+q;fh 

fe;Jnghl  

2. PPP2 0.10 ud;tpkd 

3. PPP3 0.08 njy;nfhl 
4. PPP4 0.09 rpak;gyhg;Ng Nkw;F 

5. PPP5 0.03  
6. PPP6 0.02  
7. PPP7 0.08 gz;lhutj;j  

8. PPP8 0.15 nfhdhnty Nkw;F  

9. PPP9 0.10 n`upNlr; rpl;b – epy 
tpw;gid jsj;jpd; 
tpisahl;L 
ikjhdk;   

10. PPP10 0.10 khNfhy 

11. PPP11 0.16 khNfhy 

12. PPP12 0.15 khNfhy 

 nkhj;jk; 1.1  
 tpupthf;fg;gl;l rpwpa g+q;fh (PMP) 
13. PMP1 0.2 

jpwe;jntsp epyk; rpwpa 
g+q;fh 

mf;FUKy;y 

14. PMP2 0.3 khNfhy 

15. PMP3 0.37 மாககால வட மத்தி 

16. PMP4 0.51 பஹய்யந்துடுவ வடக்கு 

 nkhj;jk; 1.4    
 tpupthf;fg;gl;l eilghijg; g+q;fh  (PLi.P) 
17. PLi.P1 0.1 abN`d Fs xJf;fPL 

eilgh
ijg; 
g+q;fh   

 

18. PLi.P2 71.0 fsdp ejp  xJf;fPL          

19. PLi.P3 57.0 uf;f`tj;j fhy;tha; xJf;fPL (40m)  

20. PLi.P4 46.0 uf;f`tj;j fhy;tha; xJf;fPL (20m)  

21. PLi.P5 15.0 gpad;tpy fhy;tha; xJf;fPL  (20m)  

22. PLi.P6 13.6 பகானாபவல ஈரநிலங்கள் பகானாபவல கிழக்கு/ 
பகானாபவல மத்தி 

23 PLi.P7 0.43 மீகஹவத்பத பநல் வயல் மீகஹவத்பத கமற்கு 

24. PLi.P8 12 சியம்பலாப்கப பநல் வயல் சியம்பலாப்கப 
பதற்கு,பியகம வடக்கு, 
தரனகம 

25. PLi.P9 0.73 பநல் வயல் மற்றும் கால்வாய் ஒதுக்கீடு பஹய்யந்துடுவ வடக்கு 

 nkhj;jk; 215.9  

 (cg) nkhj;jk; 218.4 

 
வளம் : சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலத்கதாற்றப் பிரிவு , 2021 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இலணப்பு 38. மூகலாபாயத் திட்டங்கள் மற்றும் முன்னுரிபம பபாறிமுபற 

 

 tiffs;  jpl;lj;jpd; jiyg;G  
fUj;J
j; 
jpl;lk;  

r%fg; 
ngWkjp 

Rw;whly; 
ngWkjp 

Neuk; 
kw;Wk; 
epjp  

nkhj;j
k;  

Kd;Dupik 
epiy  

A. njhopy;Jiw nghUshjhuj; jpl;lk; 

tPjp 
mgptpUj;jp 
kw;Wk; 
nray;ghL  

kj;jpa KjyPl;L jho;thu mgptpUj;jpj; jpl;l cf;jp  

 
01. nfhdhnty - rGf];fe;j 

tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 

9 7 5 9 30 1 

02. fuhGf]; re;jp - abnfd 
tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 9 7 5 9 30 1 

03. ehf`Ky re;jp ifj;njhopy; 

Kidfspd; mgptpUj;jp  
9 7 5 9 30 1 

04. fuhGf]; re;jp ifj;njhopy; 
Kidfspd; mgptpUj;jp 9 7 5 9 30 1 

05. nfhdhnty - nfhnfhy;tpy 
tPjpia 2 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 

3 5 5 7 20 3 

cs;@u; njhopy;Jiw njhFjp mgptpUj;jpj; jpl;l cf;jp  
 
06. gpafk - nfhOk;G tPjpia 4 
ghijfshf cUthf;Fjy;. 

9 7 5 9 30 1 
07. gl;btpy - khnfhy tPjpia 4 
ghijfshf cUthf;Fjy;. 

7 7 5 7 26 2 
08.khgpk tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 

9 7 5 9 30 1 
09.jha; Nfhtpy; tPjpia 2 
ghijfshf cUthf;Fjy;. 

7 7 5 7 26 2 
10.BNkh tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy;. 

9 7 5 7 28 2 
11.[ae;jp khtj;ijia 2 
ghijfshf cUthf;Fjy;. 

9 9 5 7 30 1 
12. ky;thid - njhk;Ng tPjpia 
4 ghijfshf cUthf;Fjy;. 9 9 5 7 30 1 
13. gpafk - nfh];fk Gifapuj 
ghijj; jpl;lk; 9 7 5 3 24 

3 
 

KjyPl;L 
<u;g;G 
kw;Wk; 
nghUshjh
u 
mgptpUj;jp 

Plug & Play ifj;njhopy; g+q;fh mgptpUj;jp cf;jp  

 
14.rGf];fe;j Plug & Play 
ifj;njhopy; G+q;fhit 
mgptpUj;jp nra;jy; – I 9 7 5 9 30 1 

15.rGf];fe;j Plug & Play 
ifj;njhopy; G+q;fhit 
mgptpUj;jp nra;jy; – II 9 7 5 9 30 1 

16.BNkh ifj;njhopy; nfhj;jzpg; 

gFjpapd; Plug & Play ifj;njhopy; 
G+q;fhit mgptpUj;jp nra;jy;  

9 7 5 7 28 2 

17.njhopy;Jiw rhu;e;j 

RWRWg;ghd tzpf ika 
mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

9 9 5 5 28 2 

cs;@u; 
nghUshjh
u 
mgptpUj;jp
Ald; 
Rw;Wr;#o
y; kw;Wk; 
r%f 
ed;ikfs;   

ejp Kd; cw;gj;jpg; ghijfspd; cf;jp  

18.ky;thid Jzp kw;Wk; tzpf 
ejpKd; jho;thu mgptpUj;jpj; 
jpl;lk; 9 9 9 3 30 1 
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வளம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 

A. Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt jpl;lk; 

 

19.ky;thid rk;Ngty fhy;tha; kWrPuikg;Gj; 

jpl;lk; kw;Wk; ejpKd; g+q;fh mgptpUj;jp jpl;lk ; 
9 9 9 3 30 1 

20.cs;@u; njhopy;Jiw tPjp njhFjpfspd; 

kuf;fPw;W tsu;r;rp 
7 5 9 7 28 2 

21.rpak;gyhNg <uepy g+q;fh mgptpUj;jpj; jpl;lk; 9 7 9 5 30 1 
22.khtukz;ba eilghij g+q;fh mgptpUj;jpj; 
jpl;lk; 9 7 9 5 30 1 

23.al;bnfd Fsk; kw;Wk; mjid Rw;wp g+q;fh 
cUthf;Fk; jpl;lk; 9 7 9 5 30 1 

C. cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

C.1 tPjp kw;Wk; Nghf;Ftuj;Jj; jpl;lk; 

 

24. kq;fl tPjpia 4 ghijfshf cUthf;Fjy; 9 7 5 7 28 2 

25. khtukz;ba - khnfhy tPjpia 4 ghijfshf 
cUthf;Fjy; 

9 7 5 7 28 2 

26. fe;Jnghl Fs tPjpia 2 ghijfshf 
cUthf;Fjy; 

9 9 5 5 28 2 

C.2  rhf;fil kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jtj; jpl;lk; 

 

27. gpafk njhopEl;gf; fopTePu; Rj;jpfupg;G 
Miyj;jpl;lk; 9 7 9 5 30 1 

28. rGf];fe;j fopTePu; Rj;jpfupg;Gj; jpl;lk; 9 5 9 3 26 2 

C.3  jpz;kf; fopT Kfhikj;Jtj; jpl;lk; 

 
29. jpz;kf; fopT tifg;gLj;Jk; ikaj;ij 
epWTjy; 5 7 7 7 26 2 

C.4  ePu; toq;fy; jpl;lk; 

 
30.khgpk ePu; Rj;jpfupg;G epiyaj;ij 
cUthf;Fjy; 9 9 5 3 26 2 

C.5  Nrit Kfhikj;Jtj; jpl;lk; 

 

31.rpak;gyhNg kUj;Jtkid mgptpUj;jpj; jpl;lk; 7 7 3 3 20 3 
32.rpak;gyhNg jpwd; Nkk;ghl;L ika mgptpUj;jpj; 
jpl;lk;  

7 7 3 3 20 3 

33. gpafk tpLjp trjpfs; mgptpUj;jpj; jpl;lk; 7 9 5 3 24 3 

C.6 efu Nritfs; Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; 
efu;g;Gw 
Nrit 
ikaq;f
s; 
kw;Wk; 
FbapUg;
G 
kw;Wk; 
jw;fhyp
f 
kf;fs; 
njhif
f;fhd 
mgptpU
j;jp  

34. khtukz;ba efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk; 9 9 5 7 30 1 
35. njy;nfhl efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk; 9 9 5 7 30 1 

36. khNfhy efu ika mgptpUj;jpj; jpl;lk; 9 9 5 7 30 1 

37.khNfhy eLj;ju tUkhdk; ngWk; tPl;Lj; jpl;lk;  7 9 5 3 24 3 

38. fltj;ij nghJr; re;ij $l;LwT 
mgptpUj;jpj; jpl;lk; 9 9 5 3 26 2 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இலணப்பு 39. வைய குணகம் (Zone Factor) 

வலய காரணி என்பது ஒரு புதிய கருத்தாகும் இது முந்பதய வடிவபமப்பு விதிமுபறகளின் கீழ் தற்கபாதுள்ள தபர வீதக் 

கருத்தாக்கத்திற்கு பதிலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வழங்கக்கூடிய அதிகபட்ச வளர்ச்சிபய 

தீர்மானிக்கிறது. நில உரிபமயாளருக்கு குறிப்பாக அவரது வளர்ச்சிபய நிபறகவற்ற ஒரு நியாயமான வாய்ப்பு 

வழங்கப்படுகிறது. 'நியாயமான பகிர்வு' கருத்தின் கீழ் நில உரிபமயாளருக்கு வளர்ச்சியில் நியாயமான வாய்ப்பப வழங்க வலய 

குணகம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பபாது விண்பவளி கநாக்கங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட கவண்டிய நிலத்தின் அளவிற்கு மற்றும் 

அபிவிருத்திக்கு பயன்படுத்தப்படாமல் திறந்த நிலமாக இருக்க கவண்டும் (நில உரிபமயாளர் நில உரிபமயாளர் தனது 

நிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஒதுக்க கவண்டிய பமாத்த நிலத்தின் நியாயமாக நில உரிபமயாளரால் கணக்கிடப்பட்ட இடத்தின் அளவு 

தனது நிலத்தில் அபிவிருத்தி பசய்யக்கூடிய பமாத்த நிலத்தில் கசர்க்கப்படுகிறது. நீங்கள் கட்ட விரும்பும் கட்டிடத்தின் உயரத்தில் 

பபரும்பாலும் அந்த கூடுதல் இடம் கசர்க்கப்படும்.  

 

ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அதிகபட்ச வளர்ச்சிபய தீர்மானிக்க அந்த வளர்ச்சிக்கு பபாருத்தமான பகுதிகபள அபடயாளம் 

காண கவண்டியது அவசியம். அதாவது அதிக அடர்த்தி நடுத்தர அடர்த்தி மற்றும் குபறந்த அடர்த்தி கமம்பாட்டு வலயங்களின் 

நிர்ணயம் நபடமுபறப் பணிகளின் கலபவயினாலும் விரிவான பகுப்பாய்வின் அவதானிப்புகளிலிருந்து பபறப்பட்ட 

முடிவுகளின் கலபவயினாலும் நிபறகவற்றப்பட கவண்டும். ஏபனன்றால் இந்த முன்கனற்றங்கள் பபௌதீக, சமூக, சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் பபாருளாதார அம்சங்களில் சமநிபலயில் இருக்க கவண்டும். 

இந்த வலயங்கள் நிலத்தின் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் வளர்ச்சியின் தீவிரம் மற்றும் திபச நிலப்பரப்பு வசதிகளின் விநிகயாகம் 

நில வளர்ச்சியின் அளவு புவியியல் நிபலபமகள் மற்றும் மக்கள் அடர்த்தி ஆகியவற்றின் அடிப்பபடயில் 

தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. அதாவது பகாடுக்கப்பட்ட பிராந்தியத்தின் வலய குணகம் மற்ற பிராந்தியத்பத விட அதிகமாக 

இருந்தால் அது வலுவான உள்கட்டபமப்பு அதிக வணிக கமம்பாடு மற்றும் அதிக மக்கள் ஈர்ப்பபக் பகாண்ட ஒரு பகுதி. 

குபறந்த வலய குணகங்களில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகாண்ட பகுதிகள் வளர்ச்சிக்கு நிலம் இல்லாதது கபாதுமான 

உள்கட்டபமப்பு மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் நகர மாதிரியின் கீழ் நிபல ஆகியபவ அடங்கும். 

 

பியகம கமம்பாட்டுத் திட்டத்தின்படி (2021 - 2030) அடர்த்தி அடிப்பபடயிலான வளர்ச்சி 2030 க்குள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கமலும் 

ஒவ்பவாரு பிராந்தியத்துக்கான கணக்கீடுகளால் சரிபார்க்கப்பட்ட வலய குணகங்களின் மூலம் எதிர்கால வளர்ச்சி 

கமற்பகாள்ளப்படும். குறிப்பாக பியகம கமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் அடர்த்தி அடிப்பபடயிலான நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 

அடிப்பபடயில் இரண்டு பதாழில்துபற வலயங்கபளக் பகாண்ட இரு முபன வளர்ச்சியாகும் இதில் இரண்டு முக்கிய 

பகுதிகள் உள்ளன: பதாழில்துபற மற்றும் கலப்பு குடியிருப்பு அகத கநரத்தில் இப்பகுதியின் பதற்கு பகுதி பச்பச ஈரநில 

அபமப்புடன் இபணந்து ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. மத்திய முதலீட்டு பபல்ட் சமுர்தி மாவத மற்றும் ககானவல சாபல ஆகியபவ 

ஒன்றிபணக்கப்பட்டு பதாழில்துபற பயன்பாடு மற்றும் கசபவ திட்டங்கபள உருவாக்குகின்றன. இதன் மூலம் இப்பகுதியின் 

பதற்கு பகுதியில் பதாழில்துபற நில பயன்பாட்பட தீவிரப்படுத்துகிறது. மத்திய முதலீட்டு பபல்ட்டில் உள்ள பதாழில்களுக்கு 

உணவளிக்கும் வணிக வசதிகளுடன் பசங்குத்து வளர்ச்சிபய ஊக்குவிக்கவும் பதாழில்துபற வலயம் மற்றும் பசுபம ஈரநில 

பாதுகாப்பு ககாடுகளுக்கு அப்பால் திறந்தபவளியுடன் வளர்ந்த நடுத்தர அடர்த்தி குடியிருப்பு பயன்பாடுகளின் வளர்ச்சிபய 

ஊக்குவிக்கவும் முன்பமாழியப்பட்டது. 
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கலப்பு குடியிருப்பு ஊக்குவிப்பு வலம் மூன்று பபரிய நகர்ப்புற கசபவ பமயங்கபள அதிக அடர்த்தி முதல் நடுத்தர அடர்த்தி வபர 

ஊக்குவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடவத மவரமண்டிய மற்றும் படல்ககாட ஆகியபவ முபறகய கலப்பு குடியிருப்பு 
கமம்பாட்டு வலயத்தில் முக்கிய நகர்ப்புற கசபவ பமயங்களாக பவளிப்படுகின்றன. கடாவதத்திலிருந்து மககால சாபல மற்றும் 

கிரிபத்ககாட நகரத்திலிருந்து மாககால சாபல ஆகியபவ மாககால சந்திக்கு கமம்பாட்டு நன்பமகபளத் தரும் முக்கிய வணிக 
பாபதகளாகும். மககால சந்தி வணிக கமம்பாட்டுக்கான முதன்பம நகர பமயமாகும். பகாழும்பு-கண்டி பிரதான சாபல மற்றும் 

ககரவலப்பிட்டிக்கு பசல்லும் பவளிப்புற வட்ட பநடுஞ்சாபல வழியாக உத்கதச பலட் ரயில் கசபவ எதிர்கால கபாக்குவரத்துக்கு 

வசதியாக அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கபாக்குவரத்து வலயங்கபளயும் அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர்ப்புற கசபவ 
வலயங்கபளயும் ஈர்க்கும். முன்பமாழியப்பட்ட அடர்த்தி அடிப்பபடயிலான நில பயன்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் திபச 

இருக்கிறது.  

 

எனகவ, பியகம பகுதியில் முன்பமாழியப்பட்ட முன்னுரிபம அடர்த்தி வலயங்கபள பசயல்படுத்துவது ஒவ்பவாரு 

வலயங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் வலய குணகங்களில் சாதகமான விபளபவக் பகாண்டுள்ளது. அதாவது அதிக வலய 
குணகங்கபளக் பகாண்ட பகுதிகள் அதிக வளர்ச்சி மதிப்புள்ள பகுதிகள் உடல் பகுதிகளின் அதிக வளர்ச்சியுடன். கமலும் 

குபறந்த வலய குணகங்கபளக் பகாண்ட பகுதிகள் உடல் வளர்ச்சிக்காக ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன அபவ உணர்திறன் 

வாய்ந்த சுற்றுச்சூழல் அபமப்புகள் மற்றும் வளங்களின் பாதுகாப்பப அதிகரிக்கின்றன. 
 

வைய குணகம் எவ்வொறு தீர்மொனிக்கப்படுகிறது 

 

அடர்த்தி அடிப்பபடயிலான வலயத் திட்டத்தின்படி ஒவ்பவாரு பிராந்தியத்திற்கும் அடர்த்திபய தீர்மானிக்க வலய குணகம் 

கணக்கிடப்படுகிறது. இது தற்கபாது பயன்பாட்டில் உள்ள ஒவ்பவாரு பகுதியின் பமாத்த மக்கள்பதாபக மற்றும் ஒவ்பவாரு 
பிராந்தியத்திலும் உள்ள பமாத்த மக்கள் பதாபக ஆகியவற்பற கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளும். பகுதிக்குள் வளர்ச்சியின் 

அளபவ அபடயாளம் காட்டுகிறது 
 

அபிவிருத்தி, வணிக, குடியிருப்பு, நிறுவன, பவற்று நிலம் மற்றும் பிற பயிர்கள், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பகுதிகள், 

நீர்த்கதக்கங்கள், மத மற்றும் பதால்பபாருள் இடங்கள் மற்றும் பநடுஞ்சாபலகள் மற்றும் அபனத்து நில பயன்பாடுகளுக்கும் 
பயன்படுத்தக்கூடிய நிலத்தின் அளபவக் கருத்தில் பகாண்டு அபிவிருத்தி பசய்ய முடியாத நிலங்கள் அகற்றப்பட்டதாகக் 

கருதப்பட்டது. 
 

ஒவ்பவாரு பிராந்தியத்தின் முன்பமாழியப்பட்ட அடர்த்திக்கு ஏற்ப வலய குணகம் ஐந்து சிக்கலான படிகளில் கணக்கிடப்பட்டது.  

 
பிராந்தியத்தின் அடிப்பபடயில் தற்கபாபதய குடியிருப்பாளர்கபள அபடயாளம் காணவும் மற்றும் 2030 ஆம் ஆண்டிற்கான 

முன்னறிவிக்கப்பட்ட மக்கள்பதாபகபய அபடயாளம் காணவும் 
 

ஆம் ஆண்டுக்கான மக்கள் பதாபக கணக்பகடுப்பு தரவுகளின் அடிப்பபடயில் 

1.4% இயற்பகயான வளர்ச்சி விகிதத்பதக் கருத்தில் பகாண்டு, கிராம நிலதாரி பிரிவுகள் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட 

வலயங்களின்படி 2017 ஆம் ஆண்டில் குடியிருப்பு மக்கள் அபடயாளம் காணப்பட்டனர். 203,669 கபர் பதிவாகியுள்ளனர். கதசிய 
பிராந்திய மற்றும் பிராந்திய அளவிலான திட்டமிடல் முடிவுகள் எதிர்கால குடியிருப்பு மக்கள் பதாபக அதிகரிக்கும் 

சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் கநர்மபறயான தாக்கங்கள் காரணமாக அதிகரிக்கக்கூடும் 
என்பதற்கான கூடுதல் சான்றுகபள வழங்குகிறது. 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

அதன்படி, கதசிய இயற்பியல் திட்டம் படம் 1.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, முன்பமாழியப்பட்ட கிழக்கு-கமற்கு பபாருளாதார 

பகுதியில் 20-25% மக்கள் பதாபக வளர்ச்சிபயக் கருதுகிறது மற்றும் பியகம பிரகதச சபப பகுதி 3001-6000 மக்கள் 

அடர்த்தியில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளது. இகதகபால், கமற்கு பிராந்திய கட்டபமப்பு திட்டம் - 2030 இன் கீழ், பியகம பிரகதச சபப 

பகுதி அபிவிருத்தி பமயப் பகுதியில் கசர்க்கப்படும். பியகம கமம்பாட்டுத் திட்டமும் (2018-2030) பியகமபவ ஒரு பதாழில்துபற 

நகரமாக அபிவிருத்தி பசய்வதாகவும், இது இப்பகுதிக்கு அதிகமான மக்கபள ஈர்க்கும் என்றும் நம்புகிறது.  

படம் 39.1.:  கதசிய இயற்பியல் திட்டத்தின் முன்பமாழியப்பட்ட மக்கள் அடர்த்தி 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதொரம்:  கதசிய இயற்பியல் திட்ட வபரவு – 2019-2050 
 
இந்த நிபலபமகளின் கீழ், பியகம குடியிருப்பு மக்கள் பதாபக நான்கு முக்கிய வழிகளில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

இறுதி கட்டமாக, எதிர்கால குடியிருப்பு மக்கள் பதாபக முன்பமாழியப்பட்ட அடர்த்தி வலயங்களின் அனுமானங்களின் 

அடிப்பபடயில் கணக்கிடப்படுகிறது. கீகழ உள்ள அட்டவபண 2.1 இபத விளக்குகிறது.  
2030 ஆம் ஆண்டிற்கான குடியுரிபம மக்கள்பதாபகபய முன்னறிவித்தல் – அனுமானம் 

 கபாக்குவரத்து அடிப்பபடயிலான புதிய திட்டங்கள் அந்தந்த பிராந்தியங்களில் மக்கள் பதாபக வளர்ச்சியின் 
சராசரி மதிப்புடன், அருகிலுள்ள பகுதிகபள உள்ளடக்கியதாக கருதப்படுகிறது. இது 1.7% வளர்ச்சி விகிதம். 

 முதல் வலயத்திற்கு மிதமான மக்கள் பதாபக வளர்ச்சி, இரண்டாவது பிராந்தியத்திற்கு 1.4% வளர்ச்சி விகிதம் 
மற்றும் முதல் வலயத்திற்கு எதிர்மபற வளர்ச்சி விகிதம் ஆகியவற்றுடன் பிராந்தியத்தில் கிராம நிலதரி பிரிவுகளின் 

அகத வளர்ச்சி விகிதத்பத மக்கள் பதாபக கணிப்புகள் கணித்துள்ளன.  

 நகராட்சி கசபவகள் மற்றும் வணிக பயன்பாடுகபள ஊக்குவிக்க முன்பமாழியப்பட்ட பகுதிகளில் 1.6% மிதமான 
அடர்த்தியான நகர்ப்புற வளர்ச்சி. 

 சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் உயர் வலயத்திற்கு குபறந்த அடர்த்திபய ஊக்குவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, 
இந்த பிராந்தியத்தில் இயற்பக வளர்ச்சி விகிதம் 1.4% ஆகும். 

 

 

 

 

 



255 
 

 

 

அட்டவலண 2.1: அடர்த்திப் பகுதியால் எதிர்கால குடியிருப்பாளர்களின் முன்னறிவிப்பு 

 

  

வலய 
எண் வலயம் 

கிராம 

நிலாதாரி 
பிரிவுகள் 

மக்கள் 
பதாபக 

2012 
இயற்பக 
வளர்ச்சி 
விகிதம் 

மக்கள் 
பதாபக 
2017 

மக்கள் 
பதாபக 
2030  

இப்பகுதி
யில் 
மக்கள் 
பதாபக 

வலயம்  1 

அதிக அடர்த்தி 
பகாண்ட 
கபாக்குவரத்து 
கதான்றிய 
புறநகர் பகுதி 
 

கமல் 

பியான்வில 
மத்திய பகுதி  

5003 0.01378 5434 6808 

23940 

கமல் 

பியான்வில 
வடக்கு 

3407 -0.008735 3233 4051 

கீழ் பியான்வில 

பசன்ட்ரல் 
2375 0.013648 2578 3229 

கீழ் பியான்வில 
கிழக்கு 

2758 0.007802 2890 3621 

கீழ் பியான்வில 

கமற்கு 
4708 0.009135 4973 6231 

வலயம் 2 

அதிக அடர்த்தி 
பகாண்ட நகர 
கசபவ பகுதி 
 

பஹயந்துதடு

வ வடக்கு 
5516 0.025253 6418 8041 

38766 

மககால வடக்கு 
உயர் 

3519 0.01242 3791 4750 

மககால பதற்கு 

டாப் 
4856 0.003478 4958 6212 

மாவரமண்டிய 5733 0.015966 6309 7905 

மீகாவட்ட 
கமற்கு 

2787 0.032882 3395 4253 

சியம்பகலப்பின் 

வடக்கு 
5425 0.018716 6070 7605 

வலயம் 3 
உயர் அடர்த்தி 
வணிக கசபவ 
பகுதி 

மாககால வட 
மத்திய 

6682 0.013452 7244 9075 

25145 

மககால வடக்கு 

கீகழ 
5591 0.014486 6099 7641 

மககால பதற்கு 

நகரம் 
3109 0.015936 3421 4286 

சபுகஸ்கந்த _1 3160 0.007592 3307 4143 

கீழ் மககால 

வடக்கு  
5591 0.014486 6099 7641 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வலய 
எண் வலயம் 

கிராம நிலாதாரி 
பிரிவுகள் 

மக்கள் 
பதாபக  
2012 

 
இயற்பக  
வளர்ச்சி 
விகிதம் 

மக்கள் 
பதாபக 
2017 

மக்கள் 
பதாபக 
2030  

இப்பகுதியில் 
மக்கள் 
பதாபக 

வலயம் 4 

நடுத்தர 
அடர்த்தி 

பதாழில்து
பற வலயம் 

I 

பியகம கிழக்கு_1 2011 0.007253 2100 2414 

38495 

பியகம வடக்கு 5277 -0.007799 5036 4550 

பியகம பதற்கு _1 1656 0.010731 1766 2031 

பியகம கமற்கு 2879 0.03663 3587 4124 

தரநகம _1 1370 0.053671 1890 2173 

பஹயந்துதுவ கிழக்கு 4649 0.023428 5351 6152 

சியம்பலப்கப பதற்கு 6119 0.026235 7162 8234 

வல்கம கமற்கு 5025 -0.020932 4432 3376 

யடிபஹன 4554 0.006392 4732 5440 

வலயம் 5 

நடுத்தர 
அடர்த்தி 

பதாழில்து
பற வலயம் 

II 

சபுகஸ்கந்த _1  3160 0.007592 3307 4018 
52908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கபலதன்ட 2550 0.012472 2748 3339 

ககானவல நடுத்தர 5097 0.025165 5928 7202 

ககானவல கிழக்கு 4081 0.019173 4579 5563 

ககானவல கமற்கு_ ஐ. 3990 0.004302 4094 4974 

பஹயந்துதுவ பதற்கு 2342 0.040312 2983 3624 

பஹயந்துதுவ கமற்கு 2180 -0.000868 2169 2144 

மாபிம கிழக்கு_1 2220 0.022015 2533 3078 

மாவிம கமற்கு_1 2180 0.022123 2489 3025 

பமுனுவில 5593 0.014978 6119 7434 

பட்டிவில வடக்கு 2048 0.012464 2207 2681 

தல்வட்ட_1 1632 0.026716 1915 2327 

பட்டிவில பதற்கு  2694 0.011099 2880 3498 
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ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 

 
2. 2030 Mk; Mz;bw;fhd vjpu;ghu;f;fg;gLk; gaz rdj;njhifapd; Kd;dwptpj;jy; 
 
2030ம் ஆண்டு எதிர்பார்க்கப்படும் புழக்கத்தில் இருக்கும் மக்கள்பதாபகபய முன்னறிவித்தல் 
படம் 2.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி கணக்கீட்டு மக்கள் பதாபக இரண்டு முக்கிய வபககளின் கீழ் அபடயாளம் 

காணப்படுகிறது: இது விற்பபனயாளர்கள் மற்றும் பகாள்வனவாளர்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, கமலும் வாடிக்பகயாளர்கள் 
பகுதிக்கு உள்களயும் பவளிகயயும் கருதி கணக்கீடுகபள பசய்து வருகின்றனர். கூடுதலாக, தினசரி சுழற்சி 

மக்கள்பதாபகயின் மதிப்பீட்டில் பதாழில், கார்ப்பகரட் மற்றும் வணிகத்தின் மூன்று முக்கிய பயன்பாடுகள் புழக்கத்தில் உள்ள 

மக்கள்பதாபகயின் கருதுககாள் மற்றும் இருக்கும் புள்ளிவிவர தரவுகளின் அடிப்பபடயில் தனித்தனியாக அபடயாளம் 
காணப்படுகின்றன. 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 39.2. சுற்றும் மக்கள்பதாபக விநிகயாகம் 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 

வலய எண் வலயம் 

கிராம நிலாதாரி 

பிரிவுகள் 

மக்கள் 

பதாபக   
2012 

இயற்பக  

வளர்ச்சி 
விகிதம் 

மக்கள் 

பதாபக   
2017 

மக்கள் 

பதாபக   
2030  

இப்பகுதியில் 

மக்கள் 
பதாபக 

வலயம் 6 

நடுத்தர 
அடர்த்தி 
நகர்ப்புற 
கசபவ 
வலயம் 

அங்குருமுல்ல 1755 0.021111 1992 2464 

29489 

தரனாகம_11 1370 0.053671 1890 2338 
பதல்பகாபட 2516 0.018169 2806 3471 
கமல்வத்த 2627 0.028933 3125 3865 
மதுபகாட 
கிழக்கு 

2829 0.05046 3829 4737 
மதுபகாட கமற்கு 2309 0.021624 2629 3252 
மீகாவத கிழக்கு 2679 0.026858 3147 3893 
சியாம்பகலப்பின் 
எஸ்கடட்  

3965 0.018177 4422 5470 

வலயம் 7 
நடுத்தர 
அடர்த்தி 
வணிக  
வலயம் 

மல்வான நகரம் 5361 0.011659 5749 7112 
17567 உலகிட்வல 2705 0.030145 3241 4009 

வல்கம கிழக்கு 4191 0.036307 5211 6446 

வலயம்  8 

குபறந்த 
அடர்த்தி 
சிறப்பு 
கமம்பாட்டு  
வலயம் 

பியகம பதற்கு_1 
I 

1656 0.010731 1766 2135 

19827 

பபல்கலகல 3920 0.01899 4393 5311 
ககானவல 
கமற்கு_ II 

1995 0.004302 2047 2475 
மவ்பிம கிழக்கு_1 
I 

1110 0.022015 1267 1532 
மவ்பிம கமற்கு 
_1I 

1090 0.022123 1245 1505 

தல்வத்த_1 1632 0.026716 1915 2315 
யபருலுவா 
வடக்கு 

1860 -0.021883 1631 1227 

யபருலுவ பதற்கு 2076 -0.000481 2070 2057 
பியகம கிழக்கு 
_1I  

1005 0.00722 1049 1269 

அதிகபட்ச தினசரி சுற்றும் மக்கள் பதாபக ( Maximum Circulation Population ) 

வாடிக்பகயாளர்கள் ( Working Population )  

நுகர்கவர் - ( Service Seekers ) 

இப்பகுதியில் குடியிருப்பு  

( Residents )  

வலயத்திற்கு பவளிகய  

( Commuters )   
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

தற்கபாபதய பதாழில் தினசரி சுழற்சி மக்கள் அனுமானங்களின் கணக்கீடு 

பியகம பகுதியில் தினசரி நகரும் பதாழில்துபற பதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்பகபய அபடயாளம் காண ககாகல மற்றும் 
பியகம முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வலயங்கபள அடிப்பபடயாகக் பகாண்ட ஒரு ஆய்வு அறிக்பக நடத்தப்பட்டது. மபறமுகமான 

அனுமானம் பின்வருமாறு.  
 

கருதுககாள் - முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வலயங்களில் 75% க்கும் கமற்பட்ட ஊழியர்கள் ஐந்து கிகலாமீட்டர் சுற்றளவில் 

பணியாற்றுவதாக பதரிவிக்கின்றனர்.    
 

 

அட்டவலண 39.2. பியகம கு.கு.தி ஊழியர்களின் தினசரி சுழற்சி கணக்கீடு 

ஆதொரம்: மனிதவளப் பிரிவு - பியகம கு.கு.தி கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 

அதன்படி, பியகம முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வலயத்தில் தற்கபாபதய ஊழியர்களின் எண்ணிக்பக இப்பகுதியில் இருந்து 5 கி.மீ 
மற்றும் பவளி ஊழியர்கள் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வலயத்திற்கு அருகில் தற்காலிக தடுப்பாளர்களாக வசிக்கும் 

வாடிக்பகயாளர்களின் எண்ணிக்பக. இது அட்டவபண 2.2 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

அகத அனுமானத்பதப் பயன்படுத்திஇ பதாழில்துபற பயன்பாட்டுடன் தனிநபர் நில பயன்பாட்டுடன் கூடிய பியாகாமா நகராட்சி 

பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முபற தற்கபாபதய பியகம பதாழில்துபற பதாழிலாளர்கள் பதாழில்துபற பயன்பாட்டால் 
பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் (ஒரு பதாழிலாளிக்கு 60 சதுர மீட்டர்). இது அட்டவபண 2.3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

பியகம சு.சு.அ.ச உறுப்பினர்கள் குற்றச்சாட்டுகபள எதிர்பகாள்கின்றனர் முழு. 

பதாழில்துபற பயன்பாடுகளுடன் கூடிய நிலப்பரப்பு 

3837700.55 சதுர மீட்டர் 

பியகம பி.வ நிலம் 1415372.4 சதுர மீட்டர் 

முழு பதாழில்துபற நில பயன்பாட்படப் பயன்படுத்தி பியகம பி.வ பமாத்த 

நிலப்பரப்பபக் குபறத்தல் 

2422328.15 சதுர மீட்டர் 

பதாழில்துபற பயன்பாடு - தனிநபர் நில பயன்பாட்டு தரநிபல 2422328.15 / 60 

பியகம ஐபிசி தவிர மற்ற ஊழியர்கள் 40372 

தற்கபாது - அபனத்து பதாழில்துபற ஊழியர்களும் 67456 

25% தற்காலிக தடுப்பாளர்களாக 16864 

5 கி.மீ பரப்பளவில் மற்றும் பவளிகய உள்ள ஊழியர்களின் தினசரி புழக்கத்தில் 
75% 

50592 

 

அட்டவலண 39.3.  பியாகாமா பிரகதச பசயலகம் முழு. எல்பலக்குள் தினசரி சுற்றும் ஊழியர்களின் கணக்கீடு 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 
 
 
 
 
 
 

பியகம முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு 

வலயத்தில் தற்கபாபதய 
ஊழியர்களின் 

எண்ணிக்பக 

27084 

25% தற்காலிக தடுப்பாளர்கள் இப்பகுதியில் இருந்து 5 கி.மீ மற்றும் 

தினசரி பவளி  சுழற்சி ஊழியர்கள் 75% 

6771 20313 
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o தற்கபாபதய வணிக மற்றும் கார்ப்பகரட் சுழற்சியில் தினசரி மக்கள் பதாபக அனுமானங்களின் மூலம் கணக்கீடு 

பியகம பகுதியில் தற்கபாபதய வணிக மற்றும் கார்ப்பகரட் கசபவயின் அளவு குறித்து எழுத்துப்பூர்வ ஆதாரம் இல்பல 
என்பதால் இந்த கணக்கீடு கம்பஹா மாவட்டத்திற்கான கிபடக்கக்கூடிய புள்ளிவிவரங்கள் மூலம் கமற்பகாள்ளப்பட்ட 

அனுமானங்களின் அடிப்பபடயில் அபமந்துள்ளது. 2016 இல் பவளியிடப்பட்ட கபரழிவுக்கு பிந்பதய மதிப்பீட்டு அறிக்பகயில் 
பயன்படுத்தப்படும் புள்ளிவிவர தரவு இங்கக. 

கம்பஹா 

மாவட்டம் 

விவசாயம் *1000 பதாழிற்சாபல *1000 கசபவகள் *1000 

முபறயான 
பிரிவுகள் 

17.33 17330 146.14 146140 213.18 213180 

ஒழுங்கற்ற 

பிரிவுகள் 

26.58 26580 224.19 224190 327.03 327030 

கசகரிப்பு 43.91 43910 370.33 370330 540.21 540210 

அட்டவலண 39.4.  2016 இல் கம்பஹா மாவட்ட ஊழியர்கள். 

ஆதொரம்: கபரழிவு மதிப்பீட்டு அறிக்பக – 2016 
 

கணக்பகடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிவரத் துபறயின் கம்பாஹா மாவட்ட புள்ளிவிவர பககயடு - 2016 இன் படி பியகம பிரகதச 

பசயலகத்தில் வணிக மற்றும் நிறுவன விரிவாக்கத்தின் சதவீதம் கம்பஹ மாவட்டத்தில் உள்ள வணிக மற்றும் நிறுவன 
பகுதிகளின் பமாத்த எண்ணிக்பகயிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டது.பியகம பிரகதச பசயலகம் பகுதியில் காணப்படும் வணிக 

மற்றும் நிறுவன விரிவாக்கத்தின் சதவீதத்தின் அடிப்பபடயில் கம்பாஹா மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் பமாத்த ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்பக பின்வருமாறு கசபவ வழங்குநர்களின் எண்ணிக்பக கண்டறியப்பட்டது. 

 

பதிவுபசய்யப்பட்ட வர்த்தக 

நிறுவனங்களின் எண்ணிக்பக - 2016 
கம்பஹா மாவட்டம் 27298 மதிப்பீடு %  

இன்பறய முழு வணிக 

மற்றும் பபருநிறுவன 
வாடிக்பகயாளர்கள் 

பதிவுபசய்யப்பட்ட வர்த்தக 
ஸ்தாபனங்களின் அளவு - 2016 பியகம 

பிரகதச பசயலகம் 

503 0.018426 1.84 9954 

அட்டவலண 39.5. : கம்பஹா மாவட்டம் மற்றும் பியகம டி.எஸ் பிரிவில் 2017 இல் பதிவு பசய்யப்பட்ட வர்த்தக அபமப்புகளின் 
எண்ணிக்பக 
ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 / கம்பஹா மாவட்ட புள்ளிவிவர பககயடு – 2016 
 

அதன்படி 2017 ஆம் ஆண்டில் பியாகம பிரகதச சபப கதர்ந்பதடுக்கப்படும். இப்பகுதியில் 9954 வணிக மற்றும் கார்ப்பகரட் 
வாடிக்பகயாளர்களும் 67456 பதாழில்துபற வாடிக்பகயாளர்களும் உள்ளனர். அதன்படி அந்த பகுதிக்கு ஈர்க்கப்பட்ட 

தற்கபாபதய வாடிக்பகயாளர்களின் எண்ணிக்பகபய கணக்கிட கமகல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வாடிக்பகயாளர்களின் 

அளவின் அடிப்பபடயில் அனுமானங்கள் பசய்யப்படுகின்றன. அபவ பின்வருமாறு.  
 

01. பதாழில்துபறயின் வாடிக்பகயாளர்களில் 20% மட்டுகம வாடிக்பகயாளர்களுக்கு கசபவ பசய்வார்கள் என்பபதக் 
கருத்தில் பகாண்டு, இது 1: 3 விகிதமாகக் கருதப்படுகிறது, ஒரு ஊழியர் ஒரு நாபளக்கு மூன்று வாடிக்பகயாளர்களுக்கு 

கசபவ பசய்கிறார். 
02. வணிக மற்றும் கார்ப்பகரட் பமாத்த வாடிக்பகயாளர்கள் 1: 3 என்ற விகிதத்தில் நடத்தப்படுகிறார்கள், அதாவது ஒரு ஊழியர் 

ஒரு நாபளக்கு மூன்று வாடிக்பகயாளர்களுக்கு கசபவ பசய்கிறார். 

இவ்வாறு நாட்டின் பமாத்த தினசரி சுழற்சி மக்கள் பதாபக பின்வருமாறு.   

இன்பறய முழு பதாழில் வாடிக்பகயாளர்களும் 67456 

வாடிக்பகயாளர்கள் - பதாழில் பிரிவு(1: 3 விகிதம்) 13491 * 3 = 40473 

வாடிக்பகயாளர்கள்- வணிக மற்றும் பபருநிறுவன 9954 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இன்பறய முழு வணிக மற்றும் பபருநிறுவன வாடிக்பகயாளர்கள்(1: 3 விகிதம்) 9954 * 3 = 29, 862 

நிகழ்காலத்தின் நாள் அடிப்பபடயிலான பவளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள்  147,745 

அட்டவலண 39.6. : தற்கபாபதய பமாத்த தினசரி சுழற்சி மக்கள் பதாபக மதிப்பீடுகள் 

ஆதொரம்: கம்பாஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 

கமற்கூறிய அனுமானங்கள் மற்றும் எண் தரவுகளின் அடிப்பபடயில் தற்கபாபதய புழக்கத்தில் இருக்கும் மக்கள் பதாபக 
தற்கபாதுள்ள நில பயன்பாட்டு முபறபய அடிப்பபடயாகக் பகாண்டது பவவ்கவறு பயன்பாடுகளுடன் பதாடர்புபடய தனிநபர் 

நில பயன்பாட்டு விதிமுபறகளும் தினசரி சுழற்சி மக்கள்பதாபகயின் அடிப்பபடயில் மறு ஆய்வு பசய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த 

கணக்கீட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பல்கவறு பயன்பாடுகளுக்குப் பபாருந்தக்கூடிய தனிநபர் நில பயன்பாட்டுத் தரங்கள் கீகழ 
உள்ளன. 

 

நில பயன்பாடு தனிநபர் நில பயன்பாட்டு தரநிபல (சதுர மீட்டர்) 

பமாத்த மற்றும் சில்லபற 20 

சுற்றுலா 40 

தனியார் அலுவலகங்கள் 30 

பதாழில் 60 

பபருநிறுவன 25 

வீட்டு 50 

 
அட்டவலண 39.7: பவவ்கவறு பயன்பாடுகளுக்கு பபாருந்தும் தனிப்பட்ட நில பயன்பாட்டு தரநிபலகள் 

ஆதொரம்: Engineering ToolBox, (2001). [online] Availalable at: https://www.engineeringtoolbox.comPer Capita Activity 
Space Standards for City of London 
 
இது பகுதியின் அடர்த்தி வலயங்கள் தனித்தனியாக கணக்கிடப்படுகிறது ஒவ்பவாரு அடர்த்தி பிராந்தியத்தின் பவவ்கவறு 

பயன்பாடுகளின்படி தினசரி சுழற்சி மக்கள் பதாபக குறித்து ஒரு விரிவான பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படுகிறது. அது கீகழ 
கணக்கீடு உள்ளது. 

 

அடர்த்தி வலயம் வணிக 
பயன்பாட்டு 
இடம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
வணிக பயன்பாட்டு 
இடம் 

அனுமான 
உயர 
நிபல 

பமாத்த 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
வணிக பயன்பாட்டு 
இடம் 

தினசரி 
சுற்றும் 
மக்கள் 
பதாபக 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட 
புறநகர் பகுதி 

101955.5 81564.4 4 326257.6 16313 

உயர் அடர்த்தி வணிக 
கசபவ பகுதி 

139862.90 111890.32 3 335670.96 16784 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட 
நகர கசபவ பகுதி 

227427.87 181942.30 2 363884.60 18194 

நடுத்தர அடர்த்தி 
பதாழில்துபற வலயம் - I 

123790.12 99032.09 2 198064.19 9903 

நடுத்தர அடர்த்தி 
பதாழில்துபற வலயம் - II 

68797.12 55037.69 2 110075.39 5504 

நடுத்தர அடர்த்தி 
நகர்ப்புற கசபவ வலயம் 

46219.06 36975.24 2 73950.49 3698 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக 
கசபவகள் வலயம் 

17120.45 13696.36 2 27392.73 1370 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு 
கமம்பாட்டு வலயம்  

146240.29 116992.23 2 233984.47 11699 

அட்டவலண 39..8: வணிக இடத்தில் தினசரி சுழற்சி மக்கள் பதாபக 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
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அடர்த்தி வலயம்  பதாழில்துபற 
பயன்பாட்டு 
இடம் 

அங்கீகரிக்கப்ப
ட்ட பதாழில் 
துபற 
பயன்பாட்டு 
இடம் 

அனு
மான 
உயர 
நிபல 

பமாத்த 
அங்கீகரிக்கப்ப
ட்ட 
பதாழில்துபற 
பயன்பாட்டு 
இடம் 

தினசரி 
மக்கள் 
பதாபக 
சுழற்சி 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் 
பகுதி 

31200 24960 1 24960 416 

உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ பகுதி 297.18 237.74 1 237.749 4.0 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கசபவ 
பகுதி 

39140.45 31312.36 1 31312.36 522 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற 
வலயம்  - I 

1678745.13 1342996.10 2 2685992.21 44767 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற 
வலயம் - II 

1754766.18 1403812.95 2 2807625.9 46794 

நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ 
வலயம் 

423425.04 338740.03 1 338740.03 5646 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவகள் 
வலயம் 

4731.53 3785.23 1 3785.23 63 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு 
வலயம் 

343073.60 274458.88 2 548917.77 9149 

 

அட்டவலண 39..9: பதாழில்துபற இடத்தில் தற்கபாபதய தினசரி சுற்றும் மக்கள் பதாபக 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 

 

 

அடர்த்தி வலயம்  பதாழில் துபற 

பயன்பாட்டு 
இடம் 

அங்கீகரிக்கப்ப

ட்ட பதாழில் 
துபற 

பயன்பாட்டு 

இடம் 

அனு

மான 
உயர 

நிபல 

பமாத்த 

அங்கீகரிக்கப்பட்
ட பதாழில் 

துபற 

பயன்பாட்டு 
இடம் 

தினசரி 

மக்கள் 
பதாபக 

சுழற்சி 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் 
பகுதி 

49382.84 32098.85 3 96296.55 3852 

உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ பகுதி 116517.28 75736.23 2 151472.47 6059 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கசபவ 
பகுதி 

68274.53 44378.44 2 88756.89 3550 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற 
வலயம்  - I 

224466.71 145903.36 2 291806.73 11672 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற 
வலயம்  - II 

145768.96 94749.82 2 189499.65 7580 

நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ 
வலயம்  

86909.37 56491.09 2 112982.19 4519 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவகள் 
வலயம்  

26596.45 17287.69 2 34575.39 1383 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு 
வலயம்  

186408.51 121165.53 2 242331.06 9693 

 
அட்டவலண 39.10: கார்ப்பகரட் இடத்தில் தற்கபாபதய தினசரி சுற்றும் மக்கள் பதாபக 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 எதிர்கொை மக்கள் சுழற்சி கணிப்பு  

முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்படப் பபாறுத்து பவவ்கவறு பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்ப தனிநபர் நில பயன்பாடு - அடர்த்தி 

வலயங்கள்  

அனுமொனம் 

1. உயர் மற்றும் நடுத்தர அடர்த்தியின் அபனத்து பகுதிகளிலும் வணிக ரீதியான புலம்பபயர்ந்கதார் மக்கள் பதாபக 
தற்கபாபதய புலம்பபயர்ந்த மக்கள்பதாபகபய விட மூன்று மடங்கு என்று கருதப்படுகிறது. 

2. தற்கபாபதய குடிகயறிய மக்கள்பதாபகயில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அதிகரிக்கும் என்று கருதப்படுகிறது இது குபறந்த 

அடர்த்தி பகாண்ட மக்கள்பதாபகயின் வணிக பயன்பாட்டிற்கான ஊக்கத்பத குபறக்கும் 
3. உயர் மற்றும் நடுத்தர அடர்த்தி பகாண்ட அபனத்து பகுதிகளிலும், புலம்பபயர்ந்த மக்கள் பதாபக தற்கபாபதய 

புலம்பபயர்ந்த மக்கள்பதாபகபய விட மூன்று மடங்கு என்று கருதப்படுகிறது 
4. குபறந்த அடர்த்தி பகாண்ட சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயங்களில் பதாழில்துபற நபடமுபறகள் 

ஊக்குவிக்கப்படாததால்இ தற்கபாபதய புலம்பபயர்ந்த மக்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுகம அதிகரிக்கும் என்று 

கருதப்படுகிறது.  
5. உயர் மற்றும் நடுத்தர அடர்த்தி பகாண்ட அபனத்து பகுதிகளிலும் நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட புலம்பபயர்ந்கதார் மக்கள் 

பதாபக தற்கபாபதய புலம்பபயர்ந்த மக்கள்பதாபகபய விட மூன்று மடங்கு என்று கருதப்படுகிறது. 
6. குபறந்த அடர்த்தி பகாண்ட சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயங்களின் நிறுவன பயன்பாடுகள் ஊக்குவிக்கப்படவில்பல 

எனகவ தற்கபாபதய புலம்பபயர்ந்த மக்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுகம அதிகரிக்கும் என்று கருதப்படுகிறது 

. 

அடர்த்தி வலயம் 
அனுமான தினசரி 

சுற்றும் மக்கள் 
பதாபக - 

வணிகரீதியானது 

அனுமான தினசரி 
சுற்றும் மக்கள் 

பதாபக - பதாழில் 

கற்பபனயான 
தினசரி சுற்றும் 

மக்கள் பதாபக - 
நிறுவன 

அனுமான 
தினசரி சுற்றும் 

மக்கள் பதாபக - 
2030 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் 
பகுதி 48939 1248 11556 61742 

உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ 
பகுதி 

50351 12 18177 68539 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர 
கசபவ பகுதி 54583 1566 10651 66799 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற 
வலயம் - I 29710 134300 35017 199026 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற 
வலயம் - II 16511 140381 22740 179633 

நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ 
வலயம் 11093 16937 13558 41587 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக 
கசபவகள் வலயம் 4109 189 4149 8447 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு 
கமம்பாட்டு வலயம் 17549 13723 14540 45812 

232,843 308,356 130,387 671,586 

அட்டவலண 39.11: அடர்த்தி பிராந்தியத்தால் வணிக, பதாழில்துபற மற்றும் நிறுவன பயன்பாடுகளின் அனுமான 
தினசரி சுழற்சி மக்கள் 
ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
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1. அபிவிருத்தி பசய்யக்கூடிய நிலத்தின் அளபவ மதிப்பிடுதல் 

2. தற்கபாபதய நில பயன்பாட்டில் இப்பகுதியில் ஈரநிலங்கள் மற்றும் வளர்ச்சியபடயாத இடங்கபள 

புறக்கணித்தல் அடர்த்தி வலய கணக்கீடுகள் வணிக, பதாழில்துபற, நிறுவன மற்றும் பவற்று நிலம் என நான்கு 
பிரிவுகளில் கமற்பகாள்ளப்பட்டன.  

3. உருவாக்கக்கூடிய அபனத்து விரிகுடாக்களும் 2030 க்குள் உருவாக்கப்படும் என்று கருதப்படுகிறது. 
 
 

அடர்த்தி வலயம்  வணிகம் % 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் பகுதி 101955.50 3 

உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ பகுதி 139862.90 4 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கசபவ பகுதி 227427.88 3 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம்  -I 123790.12 1 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம்  - II 68797.12 1 

நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ வலயம்  46219.06 1 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவகள் வலயம்  17120.46 1 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயம்  146240.30 5 

அட்டவலண 39.12 அடர்த்தி வலயங்களால் உருவாக்கப்பட கவண்டிய வணிக பகுதி 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு 2021 
அடர்த்தி வலயம் பதாழில் % 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் பகுதி 31200.00 1 

உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ பகுதி 297.19 0.oo 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கசபவ பகுதி 39140.46 1 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் - I 1678745.13 17 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் - II 1754766.19 17 

நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ வலயம் 46219.06 1 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவகள் வலயம் 17120.46 1 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயம் 146240.30 5 

அட்டவலண 39..13 அடர்த்தி வலயங்களால் பதாழில்துபற வளர்ச்சியின் பரப்பளவு 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு 2021 
அடர்த்தி வலயம் குடியிருப்பு பகுதி % 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் பகுதி 2988560.74 89 

உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ பகுதி 3235524.57 89 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கசபவ பகுதி 5664054.46 85 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் - I 6353423.90 64 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் - II 7736761.40 75 

நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ வலயம் 5128232.70 69 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவகள் வலயம் 1880090.51 81 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயம் 1712574.76 58 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

அட்டவலண 39.14 அடர்த்தி வலயத்தின் குடியிருப்பு பகுதி 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு 2021 
அடர்த்தி வலயம் பபருநிறுவனம் % 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் பகுதி 49382.85 1 

உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ பகுதி 116517.29 3 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கசபவ பகுதி 68274.54 1 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் - I 224466.72 2 

      நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம் - II 145768.96 1 

நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ வலயம் 86909.38 1 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவகள் வலயம் 26596.46 1 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயம் 186408.51 6 

அட்டவலண 39..15 அடர்த்தி வலயங்களால் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவன நிலங்கள் 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 

அடர்த்தி வலயம்  பவற்று 
நிலம் 

அபிவிருத்தி பசய்யக் 
கூடிய நிலப் 
பரப்பளவு 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புறநகர் பகுதி 201453.14 3372552.22 

உயர் அடர்த்தி வணிக கசபவ பகுதி 129677.34 3621879.29 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட நகர கசபவ பகுதி 647821.11 6646718.44 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம்  - I 1564045.59 9944471.47 

நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்துபற வலயம்  - II 615220.44 10321314.11 

நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற கசபவ வலயம்  1711157.95 7395944.13 

நடுத்தர அடர்த்தி வணிக கசபவகள் வலயம்  390874.42 2319413.38 

குபறந்த அடர்த்தி சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயம் 558337.38 2946634.56 

 

அட்டவலண 39..16 அடர்த்தி வலயங்களால் உருவாக்கப்பட்ட பவற்று நிலங்களின் பரப்பளவு 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 
 குடியிருப்பு மற்றும் புழக்கத்தில் உள்ள மக்களுக்கு மமம்பொட்டு இடத்தின் 

மதலவலய முன்னறிவித்தல் 

 

முன்பமொழியப்பட்ட நிை பயன்பொட்லடப் பபொறுத்து பவவ்மவறு பயன்பொடுகளுக்கு ஏற்ப 
தனிநபர் நிை பயன்பொடு - அடர்த்தி வையங்கள். 

  
அனுமொனம்   

1. அபனத்து உயர் அடர்த்தி வலயங்களிலும் முன்பமாழியப்பட்ட கபாக்குவரத்து அடிப்பபடயிலான திட்டங்களின் 

கநர்மபறயான தாக்கத்தின் அடிப்பபடயில் அந்த பிராந்தியங்களின் எதிர்கால புழக்கத்தில் உள்ள மக்களில் 30% 

இப்பகுதியில் தற்காலிக குடியிருப்பாளர்களாக இருப்பார்கள் என்று கருதப்படுகிறது. 
2. முன்பமாழியப்பட்ட வலயங்களில் குடியிருப்பு பயன்பாட்படக் கட்டுப்படுத்த நடுத்தர அடர்த்தி பதாழில்கபளப் 

பயன்படுத்துவதன் அடிப்பபடயில் அந்த பிராந்தியங்களின் எதிர்கால புழக்கத்தில் உள்ள மக்களில் 10% தற்காலிக 

குடியிருப்பாளர்களாக இருப்பார்கள் என்று கருதப்படுகிறது. 
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3.  நடுத்தர அடர்த்தி பகாண்ட நகர்ப்புற கசபவகள் மற்றும் வணிக நபடமுபறகபள ஊக்குவிப்பதன் கநர்மபறயான 

தாக்கத்தின் அடிப்பபடயில், அந்த பிராந்தியங்களின் எதிர்கால மக்கள் பதாபகயில் 30% இப்பகுதியில் தற்காலிக 
குடியிருப்பாளர்களாக இருப்பார்கள் என்று கருதப்படுகிறது.  

4. குபறந்த அடர்த்தி பகாண்ட சிறப்பு கமம்பாட்டு வலயத்தில் குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கான சலுபககபள 
கட்டுப்படுத்துவதன் அடிப்பபடயில் அந்த பகுதிகளின்  எதிர்கால மக்கள் பதாபகயில் 10% இப்பகுதியில் தற்காலிக 

குடியிருப்பாளர்களாக இருப்பார்கள் என்று கருதப்படுகிறது. 

 

அட்டவலண 39..17: அடர்த்தி வலயங்களின் அடிப்பபடயில் குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கான பகுதி 

ஆதொரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அடர்த்தி வலயம்  எதிர்பார்க்கப்படும் 
பமாத்த வீட்டு 
அலகுகள் 

குடியிருப்பு 
பயன்பாட்டிற்கு 
கதபவயான 
பகுதி (சதுர மீ) 

 

பமாத்த 
தினசரி 
சுழற்சி 
மக்கள் 
பதாபக  

 

தற்காலிக 
நிறுத்த 
அளவு 

 

தற்காலிக 
வாகன 
நிறுத்தத்திற்கு 
கதபவயான 
பமாத்த 
பரப்பளவு (சதுர 
மீ) 

குடியிருப்பு 
பயன்பாட்டிற்கு 
கதபவயான 
பமாத்த பகுதி 

அதிக அடர்த்தி 
பகாண்ட புறநகர் 
பகுதி 

5985 1795500 61742 18523 4630667 6426167 

உயர் அடர்த்தி 
வணிக கசபவ 
பகுதி 

6286 942900 71049 21315 5328701 6271601 

அதிக அடர்த்தி 
பகாண்ட நகர 
கசபவ பகுதி 

9692 3392200 66799 20040 5009935 8402135 

நடுத்தர அடர்த்தி 
பதாழில்துபற 
வலயம்  - I 

9624 1443600 199026 19903 995130 2438730 

நடுத்தர அடர்த்தி 
பதாழில்துபற 
வலயம்  - II 

13227 1984050 179633 17963 898163 2882213 

நடுத்தர அடர்த்தி 
நகர்ப்புற கசபவ 
வலயம்  

7372 2211600 41587 12476 3119058 5330658 

நடுத்தர அடர்த்தி 
வணிக கசபவகள் 
வலயம்  

4392 1098000 8447 2534 633541 1731541 

குபறந்த அடர்த்தி 
சிறப்பு கமம்பாட்டு 
வலயம் 

4957 495700 45812 4581 229058 724758 



 

266 
 

 
பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 
 எதிர்கால கமம்பாட்டு இடத்தின் கதபவபய முன்னறிவித்தல் 

அடர்த்தி வலயங்களுக்கான குடியிருப்பாளர்களிடமிருந்து மக்கள்பதாபக கணிப்புகளின் அடிப்பபடயில் பவவ்கவறு 
பயன்பாடுகளுக்கான தனிநபர் நில பயன்பாட்டு விதிமுபறகளில் கணக்கீடுகள் கமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
 

அடர்த்தி வலயம் 
வ

ண
ிக

த்த
ிற்

கு
 க

தப
வ

ய
ான

 ப
மா

த்த
 

பர
ப்ப

ள
வ

ு 

பத
ாழ

ில்
களு

க்கு
 க

தப
வ

ய
ான

 
பம

ாத்
த 

பர
ப்ப

ள
வ

ு 

கா
ர்ப்

பக
ரட்

டு
க்கு

 க
தப

வ
ய

ான
 

பம
ாத்

த 
பகு

தி
 

கு
டிய

ிரு
ப்ப

ுக்கு
 க

தப
வ

ய
ான

 ப
மா

த்த
 

பர
ப்ப

ள
வ

ு 

எத
ிர்

கா
ல

 வ
ள

ர்ச்
சி

 இ
டம்

 
 அ
பி

வ
ிரு

த்த
ி ப

ரப்
பள

வ
ு 

 வ
ல

ய
 கு

ண
கம்

 க
ண

க்ப
கடு

ப்ப
ு 

வ
ல

ய
 ந

ிற
ம் 

அ
டர்

த்த
ி 

அதிக அடர்த்தி 
பகாண்ட புறநகர் 
பகுதி 978773 74880 288890 6426167 7768709 3372552 2.3   

High 

Intensity 

உயர் அடர்த்தி 
வணிக கசபவ பகுதி 1007013 151320 454417 6271601 7884351 3621879 2.1   

High 
Intensity 

அதிக அடர்த்தி 
பகாண்ட நகர 
கசபவ பகுதி 1091654 93937 266271 8402135 9853997 6646718 1.5   

High 

Intensity 

நடுத்தர அடர்த்தி 
பதாழில்துபற 
வலயம் - I 594193 8057977 875420 2438730 11966320 9944471 1.2   

Medium 

Intensity 

நடுத்தர அடர்த்தி 
பதாழில்துபற 
வலயம் - II 330226 8422878 568499 2882213 12203816 10321314 1.1   

Medium 
Intensity 

நடுத்தர அடர்த்தி 
நகர்ப்புற கசபவ 
வலயம் 221851 1016220 338947 5330658 6907676 7395944 0.9   

Average 

Intensity 

நடுத்தர அடர்த்தி 
வணிக கசபவகள் 
வலயம் 82178 11356 103726 1731541 1928801 2319413 0.8   

Average 

Intensity 

குபறந்த அடர்த்தி 
சிறப்பு கமம்பாட்டு 
வலயம்  350977 823377 363497 724758 2262608 2946635 0.7   

Average 

Intensity 

அட்டவபண 39.18 அடர்த்தி வலயங்களால் வணிக, பதாழில்துபற, நிறுவன, குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கான வளர்ச்சி பகுதி 
மற்றும் வலய குணகம் 
ஆதாரம்: கம்பஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு 2021 
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,izg;G 40. tya vy;iyfs; kw;Wk; Ms;$Wfs; 

tyak; 01: அதிக அடர்த்தி பகொண்ட புறநகர் பகுதி 

வடக்கு எல்பல  

பியகம பிரகதச பசயலக பிரிவின் வடக்கு எல்பலயிலிருந்து 43 (விளிம்பு. 6 ° 59'34.85 "மற்றும் எண் 79 ° 56'35.17") 

பகாழும்பு-கண்டி பிரதான சாபலயில் 14/2 கல்பவட்டிலிருந்து பதாடங்கி பியகம பிரகதச பசயலகத்தின் கமற்கு 

எல்பலயில் முடிவபடகிறது. இஹலா பியான்வில மத்திய கிராம நிலதரி பிரிவின் வடக்கக இஹலா பியான்வில 

வடக்கு கிராம நிலதரி பிரிவு 10 புள்ளி (எண் 7 ° 0'18.68 "மற்றும் எண் 79 ° 57'23.78"). எல்பலயுடன் வந்து மவரமண்டிய 

கிராம நிலதாரி பிரிவு 21 (விளிம்பு 6 ° 59'53.59 "மற்றும் எண் 79 ° 58'10.82") இன் வடக்கு எல்பலபய கமல் பியான்வில 

சாபலயுடன் இபணக்கவும். 51.39 "மற்றும் n. 79 ° 58'17.42") புள்ளி வபர வபரயப்பட்ட ககாடு. 
 

கிழக்கு எல்பல 

மவரமண்டிய கிராம நிலதாரி பிரிவு 23 (விளிம்பு6 ° 59'45.67 "மற்றும் எண் 79 ° 58'16.48") கமற்கு எல்பலயில் 

கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து பநடுங்கககும்புர எல்பல சந்திப்பு வபர (கடவதா - மவரமண்டிய 

பிரதான சாபல) கமல் பியான்வில மத்திய கிராம நிலதாரி பிரிவின் பதற்கு எல்பலயின் 32 புள்ளியிலிருந்து (விளிம்பு 

6° 59'30.36 "மற்றும் எண் 79 ° 57'24.39") அதிகவக பநடுஞ்சாபலபய இபணக்கும் அதிகவக பநடுஞ்சாபலயின் 

பாலம் வபர. இல வரி பதன் கமற்கு G S பிரிவு வபர வபரயப்பட்ட ககாடு. 

 

மமற்கு எல்லை 

கமகல குறிப்பிடப்பட்ட மங்கட மகாபவலியவில் குறிப்பிடப்பட்ட கபடசி புள்ளியில் பதாடங்கி கலாயர் பியான்வில 

கமற்கு கிராம நிலாதாரி பிரிவு அல்லது களனி - பியகமவின் கமற்கு எல்பல 40 (விளிம்பு 6 ° 59'4.27 'மற்றும் எண் 79 

° 56'25.02'). பிரகதச பசயலகப் பிரிவுகளின் கமற்கு எல்பலயில் பிராந்தியத்தின் வடக்கு எல்பலயின் பதாடக்கப் 

புள்ளியுடன் பதாடர்புபடய ககாடு. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

268 
 

 
பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

tyak; 01 – cau; mlu;j;jp efu Nghf;Ftuj;J tyak; - Ms;$Wfs; 

 
 

 

 

 

Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X 
coordinate 

Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate 

1 79°56'43.73"E 6°59'39.68"N 
 

19 79°58'4.84"E 7° 0'2.10"N 37 79°56'49.57"
E 

6°59'8.51"N 

2 
79°56'51.09"E 6°59'46.88"N 

 
20 79°58'10.82"

E 
6°59'53.59"N 

38 
79°56'41.30"

E 
6°59'5.70"N 

3 79°56'54.16"E 6°59'52.75"N 
 

21 79°58'17.42"E 6°59'51.39"N 39 79°56'31.49"
E 

6°59'3.97"N 

4 
79°56'54.43"E 6°59'57.47"N 

 
22 79°58'15.44"

E 
6°59'49.80"N 

40 
79°56'25.02"

E 
6°59'4.27"N 

5 79°56'57.88"E 7° 0'2.19"N 
 

23 79°58'16.48"
E 

6°59'45.67"N 41 79°56'25.48"
E 

6°59'15.30"N 

6 
79°57'2.83"E 7° 0'4.83"N 

 
24 79°58'13.08"

E 
6°59'40.78"N 

42 
79°56'26.94"

E 
6°59'24.78"N 

7 
79°57'7.70"E 7° 0'7.79"N 

 
25 79°58'6.63"E 6°59'35.41"N 

43 79°56'35.17"E 6°59'34.85"N 

8 
79°57'13.48"E 7° 0'12.41"N 

 
26 79°57'58.84"

E 
6°59'34.08"N 

   

9 
79°57'19.05"E 7° 0'17.11"N 

 
27 79°57'55.23"E 6°59'34.92"N 

   

10 
79°57'23.78"E 7° 0'18.68"N 

 
28 79°57'51.88"E 6°59'29.23"N 

   

11 
79°57'29.28"E 7° 0'17.65"N 

 
29 79°57'49.83"

E 
6°59'24.38"N 

   

12 
79°57'31.74"E 7° 0'16.93"N 

 
30 79°57'38.05"

E 
6°59'23.40"N 

   

13 
79°57'36.39"E 7° 0'20.35"N 

 
31 79°57'29.19"

E 
6°59'28.00"N 

   

14 
79°57'40.20"E 7° 0'18.06"N 

 
32 79°57'24.39"

E 
6°59'30.36"N 

   

15 
79°57'41.10"E 7° 0'13.56"N 

 
33 79°57'16.88"

E 
6°59'23.59"N 

   

16 
79°57'44.04"E 7° 0'10.50"N 

 
34 79°57'9.59"E 6°59'21.55"N 

   

17 
79°57'52.05"E 7° 0'11.82"N 

 
35 79°57'1.64"E 6°59'15.57"N 

   

18 79°58'0.47"E 7° 0'9.44"N 
 

36 79°56'57.26"
E 

6°59'9.96"N    
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

tyak; 02: உயர் அடர்த்தி வணிக மசலவ பகுதி 

 

வடக்கு எல்லை 

மகாரா முது கால்வாயின் எல்பலயில் உள்ள மகாகந்த மகா வித்யாலயாவின் எல்பலபயத் தாண்டி மககாலா 

வடக்கு கீழ் கிராம நிலதாரி பிரிவு (40 ° ரு 6 ° 59'4.27 'மற்றும் எண் 79 ° 56'25.02'). மககாலா வடமத்திய கிராம 

நிலதாரி பிரிவின் வடக்கு எல்பலயில் மங்கட சாபலக்கு (கடவத - மவரமண்டிய பிரதான சாபல) வபரயப்பட்ட 

ககாடு. 

 

கிழக்கு எல்லை 

மககாலா வட மத்திய கிராம நிலதாரி பிரிவின் கிழக்கு எல்பலயில் கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து 

பவல்லமுரா அங்கரா யயா வழியாக 2.30 புள்ளியில் இருந்து (எ.கா. 6 ° 59'22.54 'மற்றும் எண் 79 ° 57'26.19') 

குணரத்ன மாவத்பத ஒட்டி. 2.27 (எண் 6 ° 59'5.49 'மற்றும் எண் 79 ° 57'25.12')இ மககாலா-உடுப்பில பிரதான 

சாபலபய சந்திக்கும் இடத்பத அபடய ரங்பகதியாய இபணப்பு சாபலயுடன். மரத்தின் எல்பலயில் 2.19 (எ.கா. 

6 ° 58'12.97 'மற்றும் எண் 79 ° 57'58.14') வபரயப்பட்ட ககாடு.  

 

பதற்கு எல்லை 

2.15 (எ.கா. 6 ° 58'5.02 'மற்றும் எண் 79 ° 56'53.22') கீனகஹாய வழியாக கிரிபத்ககாட - சபுகஸ்கண்ட பிரதான 

சாபல வபர கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து. கமற்கு எல்பலயில் உள்ள பமுனுவில கிராம நிலதாரி 

பிரிவில் 2.6 (எ.கா. 6 ° 58'31.19 'மற்றும் எண் 79 ° 56'9.26') வபரயப்பட்ட ககாடு, யய எல்பலயில் உள்ள களனி 

மற்றும் பியகபம பிரகதச பசயலகங்கபள பிரிக்கிறது.  

 

மமற்கு எல்லை 

கிரிபத்ககாபட - சபுகஸ்கந்த பிரதான சாபலகயாரம் மககாலா பதற்கு கீழ் கிராம நிலதாரி பிரிவின் கமற்கு 

எல்பலயில் கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து வபரயப்பட்ட ககாடு, மங்கடாவின் மகாபவல்லயாவுடன் 

களனி மற்றும் பியகபம பிரகதச பசயலகங்கபள பிரிக்கும் ககாடு.  
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tyak; 02 – cau; mlu;j;jp tzpf tyak; - Ms;$Wfs; 

Point No. X coordinate Y coordinate Point No. X coordinate Y coordinate 
31 79°57'29.19"E 6°59'28.00"N 2.11 79°56'25.19"E 6°58'21.32"N 

32 79°57'24.39"E 6°59'30.36"N 2.12 79°56'33.45"E 6°58'17.71"N 

33 79°57'16.88"E 6°59'23.59"N 2.13 79°56'39.68"E 6°58'11.33"N 

34 79°57'9.59"E 6°59'21.55"N 2.14 79°56'45.47"E 6°58'8.64"N 

35 79°57'1.64"E 6°59'15.57"N 2.15  79°56'53.22"E   6°58'5.02"N 

36 79°56'57.26"E 6°59'9.96"N 2.16  79°57'7.81"E   6°58'11.44"N 

37 79°56'49.57"E 6°59'8.51"N 2.17  79°57'23.79"E  6°58'14.83"N 

38 79°56'41.30"E 6°59'5.70"N 2.18  79°57'40.22"E   6°58'6.24"N 

39 79°56'31.49"E 6°59'3.97"N 2.19  79°57'58.14"E   6°58'12.97"N 

40 79°56'25.02"E 6°59'4.27"N 2.20  79°57'51.47"E   6°58'22.19"N 

2.1 79°56'21.67"E 6°58'55.43"N 2.21  79°57'47.15"E   6°58'29.05"N 

2.2 79°56'21.80"E 6°58'52.78"N 2.22  79°57'31.59"E   6°58'35.07"N 

2.3 79°56'23.87"E 6°58'45.03"N 2.23  79°57'28.30"E  6°58'41.09"N 

2.4 79°56'19.67"E 6°58'40.16"N 2.24  79°57'40.44"E   6°58'49.24"N 

2.5 79°56'13.94"E 6°58'34.08"N 2.25 79°57'36.31"E  6°58'56.55"N 

2.6 79°56'9.26"E 6°58'31.19"N 2.26  79°57'30.57"E   6°59'1.75"N 

2.7 79°56'11.20"E 6°58'28.32"N 2.27  79°57'25.12"E  6°59'5.49"N 

2.8 79°56'12.08"E 6°58'25.74"N 2.28 79°57'28.03"E   6°59'12.62"N 

2.9 79°56'15.31"E 6°58'25.49"N 2.29  79°57'27.01"E  6°59'19.56"N 

2.10 79°56'17.93"E 6°58'24.33"N 2.30  79°57'26.19"E   6°59'22.54"N 
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tyak; 03: அதிக அடர்த்தி பகொண்ட நகர மசலவ பகுதி 

 

வடக்கு எல்லை 

ககடாகவல - கடவதா - மாவரமண்டிய பிரதான சாபலயிலிருந்து மககால வடக்கு உயர் கிராம நிலதாரி 

பிரிவிலிருந்து 31 வபர (6 ° 59'28.00 'மற்றும் எண் 79 ° 57'29.19' முதல்) வபர பாலம். 3.9 (விளிம்பு 6 ° 59'31.78 

'மற்றும் எண் 79 ° 58'53.00') 'மவரமண்டிய கிராம நிலதாரி பிரிவின் வடக்கு எல்பலயில் உள்ள பநடுங்காஹா 

பநல் வயல் வழியாக மீகஹவத்த குழாய். கிராம நிலதாரி பிரிவின் கமற்கு எல்பலபயத் தாண்டி ககானகஹன 

சாபலயின் அருகக மீகாவத்த பநல் வயல் கால்வாயின் நடுப்பகுதி வபர வபரயப்பட்ட ககாடு.  
 

கிழக்கு எல்லை 

மீகாவட்ட பநல் வயல் கால்வாயின் பமயக் ககாடு வழியாக கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து 3.26 (6 ° 

58'31.21 'மற்றும் எண் 79 ° 59'36.94') மீகாவத்த கமற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவின் கிழக்கு எல்பலயில் உள்ள 

பந்தரகும்புர ககாதா அபண வபர. ) மதராவ கால்வாயின் நடுப்பகுதி வபர வபரயப்பட்ட ககாடு.  
 

பதற்கு எல்லை 

சியம்பலப்கப வடக்கு கிராம நிலாதாரி பிரிவின் பதற்கு எல்பலயில் கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து 

லியாகனஜ் யயா வழியாக. கிராம நிலதாரி பிரிவின் பதற்கு எல்பலயில் 3.35 (எண் 6 ° 58'29.81 'மற்றும் எண் 79 ° 

58'38.97') பின்னர் 3.42 (எண் 6 ° 58'8.10 '). 79 ° 58'8.26 ') ஆதியகும்புர யயாவுக்கு வபரயப்பட்ட ககாடு. 
 

மமற்கு எல்லை 

கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட புள்ளியில் பதாடங்கி சபுகஸ்கந்த கிராம நிலதாரி பிரிவின் வடக்கு எல்பலயில் உள்ள 

கீனகா பநல் வயல் எல்பல 2.23 (விளிம்பு 6 ° 58'41.09 'மற்றும் 79 ° 57'28.30') விபளயாட்டு பமதானத்தில் உள்ள 

மாககால-உடுப்பில பிரதான சாபலயுடன் இபணக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிக்கு வபரயப்பட்ட ககாடு 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

tyak; 03: அதிக அடர்த்தி பகொண்ட நகர மசலவ பகுதி – Ms;$Wfs; 

Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate 

21 79°58'17.42"E 6°59'51.39"N 2.28 79°57'28.03"E 6°59'12.62"N 3.18 79°59'36.63"E 6°59'27.55"N 

22 79°58'15.44"E 6°59'49.80"N 2.29 79°57'27.01"E 6°59'19.56"N 3.19 79°59'34.75"E 6°59'20.01"N 

23 79°58'16.48"E 6°59'45.67"N 2.30 79°57'26.19"E 6°59'22.54"N 3.20 79°59'32.05"E 6°59'13.99"N 

24 79°58'13.08"E 6°59'40.78"N 3.1 79°58'21.78"E 6°59'47.43"N 3.21 79°59'32.22"E 6°59'7.79"N 

25 79°58'6.63"E 6°59'35.41"N 3.2 79°58'23.99"E 6°59'40.64"N 3.22 79°59'34.85"E 6°58'59.59"N 

26 79°57'58.84"E 6°59'34.08"N 3.3 79°58'26.98"E 6°59'33.98"N 3.23 79°59'38.12"E 6°58'56.57"N 

27 79°57'55.23"E 6°59'34.92"N 3.4 79°58'30.91"E 6°59'27.86"N 3.24 79°59'40.24"E 6°58'52.06"N 

28 79°57'51.88"E 6°59'29.23"N 3.5 79°58'34.71"E 6°59'28.13"N 3.25 79°59'39.12"E 6°58'40.92"N 

29 79°57'49.83"E 6°59'24.38"N 3.6 79°58'39.52"E 6°59'33.71"N 3.26 
 
79°59'36.94"E 

  6°58'31.21"N 

30 79°57'38.05"E 6°59'23.40"N 3.7 79°58'40.80"E 6°59'37.03"N 3.27 
 
79°59'24.49"E 

 6°58'31.16"N 

31 79°57'29.19"E 6°59'28.00"N 3.8 79°58'45.45"E 6°59'32.33"N 3.28  79°59'13.26"E  6°58'30.73"N 

2.19 79°57'58.14"E 6°58'12.97"N 3.9 79°58'53.00"E 6°59'31.78"N 3.29  79°59'5.66"E   6°58'31.20"N 

2.20 79°57'51.47"E 6°58'22.19"N 3.10 79°58'58.48"E 6°59'36.22"N 3.30  79°59'1.29"E   6°58'30.16"N 

2.21 79°57'47.15"E 6°58'29.05"N 3.11 79°59'2.65"E 6°59'40.80"N 3.31  79°58'53.05"E 
  

6°58'32.60"N 
2.22 79°57'31.59"E 6°58'35.07"N 3.12 79°59'5.32"E 6°59'36.48"N 3.32 

 
79°58'47.50"E   6°58'32.72"N 

2.23 79°57'28.30"E 6°58'41.09"N 3.13 79°59'8.82"E 6°59'38.33"N 3.33  79°58'46.11"E   6°58'30.37"N 

2.24 79°57'40.44"E 6°58'49.24"N 3.14 79°59'15.76"E 6°59'39.66"N 3.34  79°58'42.56"E   6°58'29.17"N 

2.25 79°57'36.31"E 6°58'56.55"N 3.15 79°59'22.77"E 6°59'37.04"N 3.35  79°58'38.97"E  6°58'29.81"N 

2.26 79°57'30.57"E 6°59'1.75"N 3.16 79°59'26.79"E 6°59'32.34"N 3.36  79°58'33.49"E 6°58'27.05"N 

2.27 79°57'25.12"E 6°59'5.49"N 3.17 79°59'30.37"E 6°59'28.56"N 3.37 
 
79°58'28.04"E 

 6°58'23.36"N 

 
3.38 

79°58'21.78"E 6°58'19.19"N 3.39 79°58'17.08"E 6°58'15.50"N 
 
3.40 

79°58'14.22"E 6°58'14.04"N 

3.41 79°58'11.16"E 6°58'11.02"N 3.42 79°58'8.26"E 6°58'8.10"N 3.43  79°58'2.97"E  6°58'10.16"N 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

tyak; 04: நடுத்தர அடர்த்தி பதொழில்துலற வையம் - I 

வடக்கு எல்லை 

பவளிப்புற வட்ட பநடுஞ்சாபலயில் சமுர்தி மவத்பத கடக்கும் பாலம் பதாடக்க இடத்திலிருந்து 

கதாராயமாக 4.42 (எ.கா. 6 ° 58'16.41 'மற்றும் எண் 79 ° 58'18.23') ககாரககஹா கும்புர எல்பலயில் கால்வால 

சாபலபய பவட்டுகிறது. 3.30 (எ.கா. 6 ° 58'30.16 'மற்றும் 79 ° 59'1.29') கிராம நிலதாரி பிரிவின் வடக்கு 

எல்பலபயத் தாண்டி லியாகனஜ் பநல் வயலுக்கு. மதுராவா கால்வாயின் 3.26 (எ.கா. 6 ° 58'31.21 'மற்றும் 

எண் 79 ° 59'36.94') மதராவ கால்வாய்க்கு வந்து தரனகம கிராம நிலதாரி பிரிவு 4.1 (எ.கா. வாடிகவகாமா 

நீர்த்கதக்கம் மற்றும் யதிகஹனா கிராம நிலதாரி பிரிவின் வடக்கு எல்பலயில் உள்ள ஹலபடனிய பநல் 

வயல் எல்பல, தரனகம மகாய மற்றும் யதிகஹனா மகாய வழியாக 58 ° 31'6 'மற்றும் எண் 79 ° 59'49.75' 

ஆகியவற்றின் எல்பலயுடன் பவட்டுகிறது. மற்றும் எண் 80 ° 0'36.75 '), பின்னர் புள்ளி வபர அதுவபரயில் 

4.10 பகுதியில் திரு வடக்கு எல்பல (NI 6 ° 58'6.17 'அல்ல. என்ன 80 ° 0'51.43').  

கிழக்கு எல்லை 

உலாஹிவால கிராம இலதாரி பிரிவின் கமற்கு எல்பலயில் கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து 

4.14 புள்ளி வபர (எ.கா. 6 ° 57'48.51 'மற்றும் எண் 80 ° 0'60.00'). 4.23 (எ.கா. 6 ° 56'59.30 ') மற்றும் வல்கம 

கமற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவின் பதற்கு எல்பலயில் 6 ° 57'40.77' மற்றும் எண் 80 ° 1'0.90 'வழியாக பியாகாம 

முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வலயத்தின் எல்பல. .80 ° 0'31.31 ') புள்ளி வபர. வபரயப்பட்ட ககாடு. 

பதற்கு எல்லை 

பியாகாம கிழக்கு கிராம நிலாதரி பிரிவில் இருந்து பியகம கிழக்கு மருத்துவமபன நிலத்பத 4.30 (எ.கா. 6 

° 56'40.97 'மற்றும் 79 ° 59'31.47') வபர கட்டுப்படுத்தியது. 6 ° 56'31.21 'மற்றும் எண் 79 ° 58'27' .90 ') முதல் 

பநடுஞ்சாபலயின் வலது புறத்தில் 4.36 (எ.கா. 6 ° 56'31.02' மற்றும் எண் 79 ° 58'22.28 ') வபர. வபரயப்பட்ட 

ககாடு. 

 

மமற்கு எல்லை 

கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து பவளிப்புற வட்ட பநடுஞ்சாபல இடது இருப்புடன் வலயத்தின் 
வடக்கு எல்பலயின் பதாடக்கப் புள்ளி வபர இபணப்பு 05 ஆல் வழங்கப்படுகிறது. 
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Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate 

3.26 79°59'36.94"E 6°58'31.21"N 4.8 
80° 

0'30.99"E 
6°58'10.20"N 4.28 79°59'44.68"E 6°56'49.86"N 

3.27 79°59'24.49"E 6°58'31.16"N 4.9 80° 0'36.75"E 6°58'0.36"N 4.29 79°59'39.20"E 6°56'44.53"N 

3.28 79°59'13.26"E 6°58'30.73"N 4.10 80° 0'51.43"E 6°58'6.17"N 4.30 79°59'31.47"E 6°56'40.97"N 

3.29 79°59'5.66"E 6°58'31.20"N 4.11 80° 0'56.83"E 6°58'1.47"N 4.31 79°59'22.74"E 6°56'39.04"N 

3.30 79°59'1.29"E 6°58'30.16"N 4.12 80° 0'57.88"E 6°57'56.10"N 4.32 79°59'14.35"E 6°56'39.12"N 

3.31 79°58'53.05"E 6°58'32.60"N 4.13 80° 1'0.26"E 6°57'53.19"N 4.33 79°58'59.55"E 6°56'35.68"N 

3.32 79°58'47.50"E 6°58'32.72"N 4.14 
80° 

0'60.00"E 
6°57'48.51"N 4.34 79°58'45.02"E 6°56'36.23"N 

3.33 79°58'46.11"E 6°58'30.37"N 4.15 80° 1'0.90"E 6°57'40.77"N 4.35 79°58'27.90"E 6°56'31.21"N 

3.34 79°58'42.56"E 6°58'29.17"N 4.16 80° 0'59.21"E 6°57'34.15"N 4.36 79°58'22.28"E 6°56'31.02"N 

3.35 79°58'38.97"E 6°58'29.81"N 4.17 80° 0'55.45"E 6°57'27.50"N 4.37 79°58'29.61"E 6°56'48.10"N 

3.36 79°58'33.49"E 6°58'27.05"N 4.18 
80° 

0'52.05"E 
6°57'21.11"N 

4.38 79°58'34.96"E 6°57'10.57"N 

3.37 79°58'28.04"E 6°58'23.36"N 4.19 
80° 

0'48.49"E 
6°57'15.92"N 

4.39 79°58'33.86"E 6°57'30.82"N 

3.38 79°58'21.78"E 6°58'19.19"N 4.20 
80° 

0'48.58"E 
6°57'12.01"N 

4.40 79°58'30.20"E 6°57'47.75"N 

4.1 79°59'49.75"E 6°58'31.06"N 4.21 80° 0'41.37"E 6°57'9.06"N 4.41 79°58'24.80"E 6°58'2.88"N 

4.2 79°59'59.45"E 6°58'29.88"N 4.22 80° 0'41.37"E 6°57'4.08"N 4.42 79°58'18.23"E 6°58'16.41"N 

4.3 80° 0'8.37"E 6°58'24.86"N 4.23 80° 0'31.31"E 6°56'59.30"N    

4.4 80° 0'9.15"E 6°58'19.08"N 4.24 80° 0'15.96"E 6°56'57.14"N    

4.5 80° 0'14.66"E 6°58'19.24"N 4.25 
80° 

0'10.63"E 
6°57'1.13"N    

4.6 80° 0'19.90"E 6°58'16.54"N 4.26 80° 0'2.37"E 6°56'59.09"N    

4.7 80° 0'24.80"E 6°58'16.63"N 4.27 79°59'54.75"E 6°56'54.12"N    
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

tyak; 04: நடுத்தர அடர்த்தி பதொழில்துலற வையம்  I - Ms;$Wfs;  
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tyak; 05: நடுத்தர அடர்த்தி பதொழில்துலற வையம்  II 

வடக்கு எல்லை 

மாககால சவுத் டவுன் கிராம நிலதாரி பிரிவின் பதற்கக 5.6 (6.6 ° 58'21.60 'மற்றும் எண் 79 ° 55'43.69') 

பதாடங்கி களனி மற்றும் பியகபம பிரகதச பசயலகத்தின் எல்பலயில் உள்ள பமுனுவில கிராம நிலதாரி 

பிரிவின் முதியன்கசவட்ட யய வழியாக பசல்கிறது. கிரிபத்ககாடவிலிருந்து - சபுகஸ்கந்த பிரதான 

சாபலயில் சபுகஸ்கண்த கிராம நிலதாரி பிரிபவக் கடந்து 2.6 புள்ளியிலிருந்து (விளிம்பு 6 ° 58'31.19 

'மற்றும் எண் 79 ° 56'9.26'). 2.19 (எண் 6 ° 58'14.83 'மற்றும் எண் 79 ° 57'23.79') 2.19 இலிருந்து (எண் 6 ° 

58'12.97 ') கீகனகஹய பநல் வயல் முழுவதும் குறுக்குபவட்டு வபரயப்பட்ட ககாடு வழியாக. 3.42 (விளிம்பு 6 

° 58'8.10 'மற்றும் எண் 79 ° 58'8.26') மாககால பதற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவின் பதற்கு எல்பலயில் எண் 79 

° 57'58.14 'வபர எக்ஸ்பிரஸ்கவ மற்றும் சமுர்தி மாவதவுடன் முக்கிய குறுக்குபவட்டு புள்ளியில் 

வபரயப்பட்ட ககாடு குறுக்கிடுகிறது.  

 

கிழக்கு எல்லை 

கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து பவளிப்புற வட்ட அதிகவக பநடுஞ்சாபலயின் இடது 

எல்பலயில் பியகம பதற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவின் கமற்கு எல்பல வபர வபரயப்பட்ட ககாடு 4.36 ( எண் 

6 ° 56' 31.02 " மற்றும் எண் 79 ° 58' 22.28.("  

பதற்கு எல்லை 

 

5.39 (எண் 6 ° 56'42.19 'மற்றும் எண் 79 ° 57'28.03) கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து மாபிம 

கிழக்கு மற்றும் மாபிம கமற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவுகள் வழியாக வபரயப்பட்ட ககாட்டுடன். பபாகலகல 

கிராம நிலதாரி பிரிவின் கமற்கு எல்பலக்கு அருகிலுள்ள பநல் வயல் வழியாக தல்வட்ட கிராம நிலதாரி 

பிரிவின் கமற்கு எல்பல பட்டிவில கால்வாயுடன் மாகனல்வட்ட புனித பகுதியின் எல்பலயில் உள்ளது. 

பியகம - பகாழும்பு பிரதான சாபலயில் ககாணவல கமற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவு வழியாக ககானவல 

டபிள்யூ.டி கால்வாய் மற்றும் கால்வாய் வழியாக ரணவீரு மவத்த. - களனி பிரகதச பசயலகத்தின் கமற்கு 

எல்பல வபர வபரயப்பட்ட ககாடு.  
 

மமற்கு எல்லை 
 

கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து பியகம - களனி பிரகதச பசயலகம், ககானவல டபிள்யூ.டி 

மற்றும் கல்கந்த பிரகதச பசயலகத்தின் கமற்கு எல்பலயில். பமுனுவில கிராம நிலதாரி பிரிவில் உள்ள 

முதியன்கசவத்த பநல் வயல் வழியாக வடக்கு எல்பலயின் பதாடக்கப் புள்ளி வபர வபரயப்பட்ட ககாடு.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

tyak; 05: நடுத்தர அடர்த்தி பதொழில்துலற வையம்  II - Ms;$Wfs; 

 

 

 

 

Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Poin
t 

No. 

X coordinate Y coordinate 

2.6 79°56'9.26"E 6°58'31.19"N 4.37 79°58'29.61"E 6°56'48.10"N 5.15 79°55'42.15"E 6°57'44.70"N 

2.7 79°56'11.20"E 6°58'28.32"N 4.38 79°58'34.96"E 6°57'10.57"N 5.16 79°55'41.85"E 6°57'40.82"N 

2.8 79°56'12.08"E 6°58'25.74"N 4.39 79°58'33.86"E 6°57'30.82"N 5.17 79°55'41.01"E 6°57'36.23"N 

2.9 79°56'15.31"E 6°58'25.49"N 4.40 79°58'30.20"E 6°57'47.75"N 5.18 79°55'39.88"E 6°57'33.42"N 

2.10 79°56'17.93"E 6°58'24.33"N 4.41 79°58'24.80"E 6°58'2.88"N 5.19 79°55'39.71"E 6°57'29.08"N 

2.11 79°56'25.19"E 6°58'21.32"N 4.42 79°58'18.23"E 6°58'16.41"N 5.20 79°55'40.39"E 6°57'26.21"N 

2.12 79°56'33.45"E 6°58'17.71"N 5.1 79°56'5.15"E 6°58'28.99"N 5.21 79°55'40.69E 6°57'22.55"N 

2.13 79°56'39.68"E 6°58'11.33"N 5.2 79°56'0.70"E 6°58'26.91"N 5.22 79°55'41.21"E 6°57'18.38"N 

2.14 79°56'45.47"E 6°58'8.64"N 5.3 79°55'54.74"E 6°58'25.63"N 5.23 79°55'42.88"E 6°57'14.35"N 

2.15 79°56'53.22"E 6°58'5.02"N 5.4 79°55'52.60"E 6°58'24.45"N 5.24 79°55'44.26"E 6°57'11.16"N 

2.16 79°57'7.81"E 6°58'11.44"N 5.5 79°55'47.49"E 6°58'23.81"N 5.25 79°55'51.09"E 6°57'13.03"N 

2.17 79°57'23.79"E 6°58'14.83"N 5.6 79°55'43.69"E 6°58'21.60"N 5.26 79°55'57.12"E 6°57'14.31"N 

2.18 79°57'40.22"E 6°58'6.24"N 5.7 79°55'41.68"E 6°58'17.48"N 5.27 79°56'2.56"E 6°57'12.49"N 

2.19 79°57'58.14"E 6°58'12.97"N 5.8 79°55'41.25"E 6°58'10.94"N 5.28 79°56'2.56"E 6°57'12.49"N 

3.39 79°58'17.08"E 6°58'15.50"N 5.9 79°55'40.99"E 6°58'4.61"N 5.29 79°56'12.80"E 6°57'7.69"N 

3.40 79°58'14.22"E 6°58'14.04"N 5.10 6°58'1.49"N 79°55'42.71"E 5.30 79°56'18.86"E 6°57'3.30"N 

3.41 79°58'11.16"E 6°58'11.02"N 5.11 79°55'41.56"E 6°57'58.69"N 5.31 79°56'23.21"E 6°56'59.06"N 

3.42 79°58'8.26"E 6°58'8.10"N 5.12 79°55'43.25"E 6°57'56.78"N 5.32 79°56'28.33"E 6°56'54.79"N 

3.43 79°58'2.97"E 6°58'10.16"N 5.13 79°55'42.71"E 6°57'52.61"N 5.33 79°56'32.90"E 6°56'51.33"N 

4.36 79°58'22.28"E 6°56'31.02"N 5.14 79°55'42.35"E 6°57'47.96"N 5.34 79°56'35.69"E 6°56'49.39"N 

5.35 79°56'45.29"E 6°56'47.17"N 5.38 79°57'17.09"E 6°56'43.66"N 5.41 79°57'55.69"E 6°56'34.28"N 

5.36 79°56'54.03"E 6°56'44.97"N 5.39 79°57'28.03"E  6°56'42.19"N 5.42 79°58'9.87"E 6°56'31.76"N 

5.37 79°57'7.78"E 6°56'45.42"N 5.40 79°57'41.69"E  6°56'38.20"N    
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 
tyak; 06: நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற மசலவ வையம் 

 

வடக்கு எல்லை 

மீகாவத்பத கிழக்கு கிராம நிலதாரி பிரிவின் 6.31 (விளிம்பு 6 ° 59 ° 59'51.43 'மற்றும் எண் 79 ° 59'36.70') 
மற்றும் மாககால-உடுப்பில பிரதான சாபலயின் பமயக் ககாட்படக் கடக்கிறது. கம்மல்வட்ட கிராம 
நிலதாரி பிரிவின் வடக்கு எல்பலயிலிருந்து 59 ° 22'21 'மற்றும் 80 ° 0'17.39' புள்ளியில் இருந்து 6.35 

புள்ளி வபர (விளிம்பு 6 ° 59'21.90 ') படல்ககாட கிராம நிலதாரி பிரிவின் வடக்கு எல்பலயின் பதாடக்கப் 
புள்ளியில் இருந்துஇ 6.39 (விளிம்பு. 6 ° 59'21.90). 6.43 (விளிம்பு 6 ° 59'30.12 'மற்றும் முபன 80 ° 1'13.12') 
அங்குருமுல்ல கிராம நிலதாரி பிரிவின் கமற்கு எல்பலயில் அல்கபாவில பநல் வயல் கால்வாய். 

நாரன்வல பநல் வயலின் மத்திய கால்வாயுடன் 6.50 (விளிம்பு 6 ° 59'49.49 'மற்றும் 80 ° 1'46.17') 
வபரயப்பட்ட ககாடு.  

 

கிழக்கு எல்லை 

கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து நாரன்வல - முகலன சந்திப்பப நாரன்வல பநல் வயல் 
வழியாக 6.55 (விளிம்பு. 6 ° 59'25.62 'மற்றும் 80 ° 1'43.10') நாரன்வால - முகலன சந்திப்பில் அபடயலாம். 

காந்தகபாட கிழக்கு கிராம நிலதாரி பிரிவின் கிழக்கு எல்பலயில் உள்ள ஹீபத்கல - உலாஹிகவல 
பிரதான சாபலயின் மத்திய ககாடு எண்ணிக்பக 6.75 (Nஐ 6 ° 58'8.69 'மற்றும் 80 ° 1'18.78') ககாடு 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

பதற்கு எல்லை 

கந்தகபாட கமற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவின் பதற்கு எல்பலயில் கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட 
இடத்திலிருந்து 4.8 (விளிம்பு 6 ° 58'10.20 'மற்றும் 80 ° 0'30.99' என்.டி) யாதவகம பதாட்டிபய ஒட்டி 
யக்கலகட ஏரி சாபலபயக் கடக்கிறது. கால்வாய் மற்றும் சியம்பலவத்த கிராம நிலதாரி பிரிவின் 
பதற்கு எல்பலயில் 3.26 (Nஐ 6 ° 58'31.21 மற்றும் 79 ° 59'36.94') வபர வபரயப்பட்ட ககாடு.  

 

மமற்கு எல்லை 

கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட புள்ளியிலிருந்து வபரயப்பட்ட ககாடு மதராவ மகா கால்வாய் மற்றும் 

மதராவ யயாவிலிருந்து வடக்கு எல்பல பதாடங்கும் இடத்திற்கு வபரயப்பட்ட ககாடு. 
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tyak; 06: நடுத்தர அடர்த்தி நகர்ப்புற மசலவ வையம் - Ms;$Wfs; 

Point 
No. 

X 
coordinat

e 

Y coordinate Point 
No. 

X 
coordinate 

Y 
coordinate 

Point 
No. 

X 
coordinate 

Y coordinate 

3.18 
79°59'36.
63"E 

6°59'27.55"N 6.2 
79°59'39.88"
E 

6°59'40.42"
N 

6.22 80° 0'1.74"E 6°59'30.93"N 

3.19 
79°59'34.
75"E 

6°59'20.01"N 6.3 
79°59'36.88"
E 

6°59'48.03"
N 

6.23 80° 0'2.11"E 6°59'29.78"N 

3.20 
79°59'32.
05"E 

6°59'13.99"N 6.4 
79°59'36.70"
E 

6°59'51.43"N 6.24 80° 0'2.48"E 6°59'27.86"N 

3.21 
79°59'32.2
2"E 

6°59'7.79"N 6.5 
79°59'38.55"
E 

6°59'52.29"N 6.25 
80° 
0'3.04"E 

6°59'27.29"N 

3.22 
79°59'34.
85"E 

6°58'59.59"N 6.6 
79°59'40.21"
E 

6°59'55.05"
N 

6.26 80° 0'4.32"E 6°59'27.82"N 

3.23 
79°59'38.1
2"E 

6°58'56.57"N 6.7 
79°59'44.35"
E 

6°59'56.95"
N 

6.27 
80° 
0'5.60"E 

6°59'28.86"N 

3.24 
79°59'40.
24"E 

6°58'52.06"N 6.8 
79°59'46.47"
E 

6°59'58.50"
N 

6.28 80° 0'7.62"E 6°59'28.13"N 

3.25 
79°59'39.
12"E 

6°58'40.92"N 6.9 
79°59'51.19"
E 

6°59'57.66"
N 

6.29 80° 0'9.93"E 6°59'26.71"N 

3.26 
79°59'36.
94"E 

6°58'31.21"N 6.10 
79°59'51.22"
E 

6°59'56.79"
N 

6.30 
80° 
0'12.31"E 

6°59'25.12"N 

4.1 
79°59'49.
75"E 

6°58'31.06"N 6.11 
79°59'52.14"
E 

6°59'54.37"N 6.31 
80° 
0'17.39"E 

6°59'22.21"N 

4.2 
79°59'59.
45"E 

6°58'29.88"N 6.12 
79°59'54.48"
E 

6°59'51.04"
N 

6.32 
80° 
0'24.30"E 

6°59'22.39"N 

4.3 
80° 
0'8.37"E 

6°58'24.86"N 6.13 
79°59'59.05"
E 

6°59'51.76"N 6.33 
80° 
0'31.40"E 

6°59'27.85"N 

4.4 
80° 
0'9.15"E 

6°58'19.08"N 6.14 
79°59'59.98"
E 

6°59'51.44"N 6.34 
80° 
0'36.82"E 

6°59'24.25"N 

4.5 
80° 
0'14.66"E 

6°58'19.24"N 6.15 80° 0'0.23"E 
6°59'48.98"
N 

6.35 
80° 
0'40.51"E 

6°59'21.90"N 

4.6 
80° 
0'19.90"E 

6°58'16.54"N 6.16 
79°59'59.85"
E 

6°59'47.60"
N 

6.36 
80° 
0'43.21"E 

6°59'25.97"N 

4.7 
80° 
0'24.80"E 

6°58'16.63"N 6.17 
79°59'59.87"
E 

6°59'45.17"N 6.37 
80° 
0'44.62"E 

6°59'25.95"N 

4.8 
80° 
0'30.99"E 

6°58'10.20"N 6.18 80° 0'0.83"E 
6°59'42.39"
N 

6.38 
80° 
0'49.08"E 

6°59'30.27"N 

4.9 
80° 
0'36.75"E 

6°58'0.36"N 6.19 80° 0'2.23"E 
6°59'39.01"
N 

6.39 
80° 
0'51.26"E 

6°59'32.76"N 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

 

 

 

 

 

Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X 
coordinate 

Y 
coordinate 

Point 
No. 

X coordinate Y 
coordinate 

6.1 79°59'38.46"E 6°59'32.90"N 6.21 
80° 
0'1.82"E 

6°59'33.74"
N 

6.41 80° 1'2.24"E 
6°59'28.86"
N 

6.42 80° 1'10.57"E 6°59'26.77"N 6.53 
80° 
1'43.04"E 

6°59'31.64"
N 

6.64 80° 1'42.33"E 
6°58'50.69"
N 

6.43 80° 1'13.12"E 6°59'30.12"N 6.54 
80° 
1'41.96"E 

6°59'27.49"
N 

6.65 80° 1'42.44"E 
6°58'45.93"
N 

6.44 80° 1'11.60"E 6°59'38.08"N 6.55 
80° 
1'43.10"E 

6°59'25.62"
N 

6.66 80° 1'40.15"E 
6°58'41.74"
N 

6.45 80° 1'9.39"E 6°59'46.27"N 6.56 
80° 
1'37.60"E 

6°59'22.02"
N 

6.67 80° 1'37.13"E 
6°58'38.60"
N 

6.46 80° 1'13.59"E 6°59'52.20"N 6.57 
80° 
1'35.85"E 

6°59'17.54"
N 

6.68 80° 1'35.07"E 
6°58'35.68"
N 

6.47 80° 1'21.00"E 6°59'53.44"N 6.58 
80° 
1'36.07"E 

6°59'12.69"
N 

6.69 80° 1'34.18"E 
6°58'31.62"
N 

6.48 80° 1'31.97"E 6°59'50.85"N 6.59 
80° 
1'37.32"E 

6°59'7.39"N 6.70 80° 1'34.08"E 
6°58'26.65"
N 

6.49 
80° 
1'40.60"E 

6°59'49.70"N 6.60 
80° 
1'37.98"E 

6°59'4.70"N 6.71 80° 1'31.02"E 
6°58'22.52"
N 

6.50 80° 1'46.17"E 6°59'49.49"N 6.61 
80° 
1'40.35"E 

6°59'1.80"N 6.72 80° 1'28.52"E 
6°58'19.18"
N 

6.51 80° 1'47.25"E 6°59'44.31"N 6.62 
80° 
1'41.82"E 

6°58'58.88"
N 

6.73 80° 1'25.84"E 
6°58'18.09"
N 

6.52 80° 1'45.65"E 6°59'38.38"N 6.63 
80° 
1'42.50"E 

6°58'55.07"
N 

6.74 80° 1'22.28"E 
6°58'13.99"
N 

4.10 80° 0'51.43"E 6°58'6.17"N 6.20 80° 0'2.31"E 
6°59'37.20"
N 

6.40 80° 0'59.23"E 
6°59'33.39"
N 

6.75 80° 1'18.78"E 6°58'8.69"N 6.76 
80° 
1'14.08"E 

6°58'11.07"
N 

6.77 80° 1'10.19"E 
6°58'10.86"
N 

6.78 80° 1'7.20"E 6°58'8.63"N 6.79 80° 1'3.72"E 6°58'8.27"N 6.80 80° 1'0.60"E 6°58'7.87"N 

6.81 80° 0'57.70"E 6°58'6.92"N 6.82 
80° 
0'55.04"E 

6°58'10.20"
N 

6.83 80° 0'52.10"E 6°58'9.90"N 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

tyak; 07: நடுத்தர அடர்த்தி வணிக மசலவகள் வையம் 

 

வடக்கு எல்லை 

பிரதீபகம இபணப்பு சாபலக்கு 6.83 (விளிம்பு 6 ° 58'9.90 'மற்றும் விளிம்பு 80 ° 0'52.10') எல்பல புள்ளியில் 

பதாடங்கி 6.82 (விளிம்பு 6 ° 58'10.20 'மற்றும் 80 ° 0'55.04'). 6.76 முதல் (விளிம்பு. 6 ° 58'11.07 'மற்றும் 80 ° 

1'14.08') பநல் வயலுக்கு. 6.75 (விளிம்பு 6 ° 58'8.69 'மற்றும் n. 80 ° 1'18.78') வபரயப்பட்ட ககாடு பஹயல்பத்கலா-

உலாஹிவாலா சாபலயில் எல்பலக்கு வபரயப்பட்ட ஒரு கற்பபனக் ககாடு வழியாக வபரயப்பட்டுள்ளது. 

கிழக்கு எல்லை 

வடக்கு எல்பலயின் முடிவில் குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து ராஜகஹன சாபலயின் பமயக் ககாட்பட 7.37 

(விளிம்பு 6 ° 57'52.98 'மற்றும் எண் 7.37 80 ° 1'22.86') வழியாக பதற்கு எல்பலயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இறுதிப் 

புள்ளிபயக் கடக்கும் ககாடு.   

பதற்கு எல்பல 

களனி ஆற்றின் பதற்கு எல்பல 7.5 கிமீ (6.6 ° 56'42.46 'மற்றும் 80 ° 0'27.24') மற்றும் 7.21 (விளிம்பு 6 ° 56'54.93 

'மற்றும் 80 ° 1'29.87 ') களனி ஆற்றின் வலது கபர மற்றும் கீழ்நிபல கால்வாய்கள் வபர வபரயப்பட்ட ககாடு. 

  

மமற்கு எல்லை 

பிரதீபகம இபணப்பு சாபலயின் பமய வரிபசயில் 4.10 (எண் 6 ° 58'6.17 மற்றும் எண் 80 ° 0'51.43) ) 

உவாபஹடிவல மற்றும் வல்காம கிழக்கு கிராம நிலதாரி பிரிவுகளின் கமற்கு எல்பலயிலிருந்து 4.17 (i. 6 ° 

57'27.50 'மற்றும் எண் 80 ° 0'55.45') வபர மல்வான கிராம நிலதாரி பிரிவின் வடக்கு எல்பல வபர. பகாழும்பு-

பஹகனவாட்ட சாபலபய வரியுடன் இபணக்கும் பியகம முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வலயத்தின் எல்பலகபள 

4.23 ( 6 ° 56'59.30 'அல்ல. 80 ° 0'31.31 என்ன') நிறுவப்பட்ட ககாடு.  
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tyak; 07: நடுத்தர அடர்த்தி வணிக மசலவகள் வையம் - Ms;$Wfs; 

Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate 

4.10 80° 0'51.43"E 6°58'6.17"N 6.81 80° 0'57.70"E 6°58'6.92"N 7.18 80° 1'14.10"E 6°56'49.55"N 

4.11 80° 0'56.83"E 6°58'1.47"N 6.82 80° 0'55.04"E 6°58'10.20"N 7.19 80° 1'20.12"E 6°56'49.64"N 

4.12 80° 0'57.88"E 6°57'56.10"N 6.83 80° 0'52.10"E 6°58'9.90"N 7.20 80° 1'26.97"E 6°56'53.56"N 

4.13 80° 1'0.26"E 6°57'53.19"N 7.1 80° 0'23.22"E 6°56'58.44"N 7.21 80° 1'29.87"E 6°56'54.93"N 

4.14 
80° 

0'60.00"E 
6°57'48.51"N 7.2 80° 0'25.70"E 6°56'53.47"N 7.22 80° 1'28.60"E 6°57'1.78"N 

4.15 80° 1'0.90"E 6°57'40.77"N 7.3 80° 0'27.20"E 6°56'49.81"N 7.23 80° 1'29.71"E 6°57'6.36"N 

4.16 80° 0'59.21"E 6°57'34.15"N 7.4 80° 0'27.33"E 6°56'46.44"N 7.24 80° 1'32.59"E 6°57'8.10"N 

4.17 80° 0'55.45"E 6°57'27.50"N 7.5 80° 0'27.24"E 6°56'42.46"N 7.25 80° 1'33.91"E 6°57'10.00"N 

4.18 80° 0'52.05"E 6°57'21.11"N 7.6 80° 0'32.18"E 6°56'43.33"N 7.26 80° 1'34.97"E 6°57'10.16"N 

4.19 
80° 

0'48.49"E 
6°57'15.92"N 7.7 80° 0'39.22"E 6°56'46.95"N 7.27 80° 1'39.65"E 6°57'15.78"N 

4.20 80° 0'48.58"E 6°57'12.01"N 7.8 80° 0'48.30"E 6°56'50.58"N 7.28 80° 1'44.01"E 6°57'23.48"N 

4.21 80° 0'41.37"E 6°57'9.06"N 7.9 80° 0'52.07"E 6°56'47.16"N 7.29 80° 1'44.80"E 6°57'29.88"N 

4.22 80° 0'41.37"E 6°57'4.08"N 7.10 80° 0'57.16"E 6°56'50.46"N 7.30 80° 1'41.19"E 6°57'33.87"N 

4.23 80° 0'31.31"E 6°56'59.30"N 7.11 80° 1'1.04"E 6°56'50.91"N 7.31 80° 1'37.60"E 6°57'37.46"N 

6.75 80° 1'18.78"E 6°58'8.69"N 7.12 80° 1'5.34"E 6°56'51.62"N 7.32 80° 1'33.37"E 6°57'40.31"N 

6.76 80° 1'14.08"E 6°58'11.07"N 7.13 80° 1'9.62"E 6°56'52.46"N 7.33 80° 1'31.10"E 6°57'42.20"N 

6.77 80° 1'10.19"E 6°58'10.86"N 7.14 80° 1'10.35"E 6°56'51.61"N 7.34 80° 1'29.39"E 6°57'44.15"N 

6.78 80° 1'7.20"E 6°58'8.63"N 7.15 80° 1'10.51"E 6°56'50.49"N 7.35 80° 1'26.83"E 6°57'46.09"N 

6.79 80° 1'3.72"E 6°58'8.27"N 7.16 80° 1'10.10"E 6°56'48.92"N 7.36 80° 1'26.04"E 6°57'48.76"N 

6.80 80° 1'0.60"E 6°58'7.87"N 7.17 80° 1'12.29"E 6°56'48.15"N 7.37 80° 1'22.86"E 6°57'52.98"N 

7.38 80° 1'20.54"E 6°57'58.22"N 7.39 80° 1'18.72"E 6°58'4.57"N    
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 
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tyak; 08: குலறந்த அடர்த்தி சிறப்பு மமம்பொட்டு வையம்  

வடக்கு எல்லை 

பகானவல கமற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவு வழியாக பியகம - பகாழும்பு பிரதான புள்ளி 5.24 (விளிம்பு. 6 ° 57'11.16 

'மற்றும் எண் 79 ° 55'44.26') இல் உள்ள ரகவீரு மாவத்பதயின் கமற்கு எல்பலயில் உள்ள பியகம - களனி பிரகதச 

பசயலகத்தில் இருந்து பதாடங்கும் ரணவீரு மவத்த. தல்வட்ட கிராம நிலாதரி பிரிவின் கமற்கு எல்பலக்கு 

அருகிலுள்ள பநல் வயல் மற்றும் கால்வாயுடன் மாகனல்வட்ட புனித பகுதி. 5.39 (எண் 6 ° 56'42.19 'ரூ எண் 79 ° 

57'28.03) பட்டிவிலா - களனி பதன் கபர நீர் சுத்திகரிப்பு நிபலயம் மற்றும் பட்டிவில கால்வாய். ஒரு பாபதயில் 

பநடுஞ்சாபல அணுகல் புள்ளி பதற்கு எல்பல புள்ளி 4.36 ஐ (விளிம்பு. 6 ° 56'31.02 'மற்றும் எண் 79 ° 58'22.28') 

அபடகிறது மற்றும் ராகஹவத்த கால்வாயின் பமயத்தில் 4.35 (விளிம்பு 6 ° 56 ') ஆகும். 31.21 'மற்றும் n. 79 ° 

58'27.90') பியகம மருத்துவமபன நில எல்பல 4.30 (விளிம்பு. 6 ° 56'40.97 'மற்றும் 79 ° 59'31.47') பதற்கு கிராம 

நிலதாரி பிரிவின் பகாக்கலு பவல்லய எல்பலயில் அபமந்துள்ள. 4.25 (விளிம்பு.) சாபலயின் பமயத்தில் உள்ள 

ஸ்ரீ பஜயதிலகக மவத்பதயிலிருந்து. 6 ° 57'1.13 'மற்றும் எண் 80 ° 0'10.63') பமயப் புள்ளி 7.1 க்கு (எ.கா. 6 ° 56'58.44 

'மற்றும் எண் 80 ° 0'23.22') பியகம - கடாம்கப சாபலயில். கிராம நிலதாரி பிரிவின் கிழக்கு எல்பலயில் உள்ள ஸ்ரீ 

பஜயதிலகக சாபல (யபரலுவ பதற்கு)  

 

கிழக்கு எல்லை 

யபரடுவ பதற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவின் கிழக்கு எல்பலயில் கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து 

பியகாம - கடாம்கப சாபலபய பியகாம - கடாம்கப சாபலபய இபணக்கும். பியகம - கடாம்கப சாபல. எண் 80 ° 

0'27.24 ') புள்ளியில் களனி நதி வபர. 

பதற்கு எல்லை 

பியகம பிரகதச பசயலக பிரிவின் பதற்கு எல்பலயில் கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து களனி கங்பக 

பமயக் ககாடு வபர.  

மமற்கு எல்லை 

கபடசியாக குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திலிருந்து களனி - பியகம பிரகதச பசயலகத்பத பிரிக்கும் கமற்கு எல்பல 

அல்லது ககானவல கமற்கு கிராம நிலதாரி பிரிவின் கமற்கு எல்பல வலயத்தின் வடக்கு எல்பலயில் 

பதாடங்குகிறது.  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

tyak; 08: குலறந்த அடர்த்தி சிறப்பு மமம்பொட்டு வையம்  - Ms;$Wfs; 

Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate Point 
No. 

X coordinate Y coordinate 

4.24  80° 0'15.96"E   6°56'57.14"N 5.31 
 
79°56'23.21"E 

  
6°56'59.06"N 8.9  79°56'17.19"E 

  
6°56'46.07"N 

4.25  80° 0'10.63"E   6°57'1.13"N 5.32 
 
79°56'28.33"E 

  
6°56'54.79"N 8.10 

 
79°56'23.19"E 

  
6°56'42.47"N 

4.26  80° 0'2.37"E   6°56'59.09"N 5.33 
 
79°56'32.90"E 

  
6°56'51.33"N 8.11  79°56'27.82"E 

 
6°56'39.82"N 

4.27  79°59'54.75"E   6°56'54.12"N 5.34 
 
79°56'35.69"E 

 
6°56'49.39"N 8.12 

 
79°56'32.19"E 

  
6°56'37.74"N 

4.28  79°59'44.68"E   6°56'49.86"N 5.35 
 
79°56'45.29"E  6°56'47.17"N 8.13 

 
79°56'35.05"E 

  
6°56'35.90"N 

4.29  79°59'39.20"E   6°56'44.53"N 5.36 
 
79°56'54.03"E 

  
6°56'44.97"N 8.14 

 
79°56'36.36"E 

  
6°56'31.25"N 

4.30  79°59'31.47"E   6°56'40.97"N 5.37  79°57'7.78"E 
  
6°56'45.42"N 8.15 

 
79°56'35.45"E 

  
6°56'28.48"N 

4.31  79°59'22.74"E   6°56'39.04"N 5.38 
 
79°57'17.09"E 

  
6°56'43.66"N 8.16  79°56'35.55"E 

  
6°56'26.31"N 

4.32  79°59'14.35"E   6°56'39.12"N 5.39 79°57'28.03"E 
  
6°56'42.19"N 8.17 

 
79°56'35.29"E 

  
6°56'23.67"N 

4.33  79°58'59.55"E   6°56'35.68"N 5.40 79°57'41.69"E 
  
6°56'38.20"N 8.18 

 
79°56'36.65"E 

  
6°56'21.21"N 

4.34  79°58'45.02"E   6°56'36.23"N 5.41 
 
79°57'55.69"E 

  
6°56'34.28"N 8.19 

 
79°56'39.05"E 

  
6°56'20.04"N 

4.35  79°58'27.90"E   6°56'31.21"N 5.42  79°58'9.87"E 
  
6°56'31.76"N 8.20 

79°56'44.04"
E 

  
6°56'19.77"N 

4.36  79°58'22.28"E  6°56'31.02"N 8.1 79°55'46.39"E   6°57'6.14"N 8.21 
 
79°56'50.25"E 

  
6°56'21.56"N 

5.24  79°55'44.26"E   6°57'11.16"N 8.2 
 
79°55'49.16"E   6°57'1.14"N 8.22 

 
79°56'56.04"E 

  
6°56'23.95"N 

5.25 79°55'51.09"E   6°57'13.03"N 8.3 
 
79°55'53.99"E   6°57'2.96"N 8.23 79°57'4.59"E 6°56'29.36"N 

5.26  79°55'57.12"E   6°57'14.31"N 8.4 
 
79°55'56.30"E   6°57'3.84"N 8.24 79°57'10.56"E 6°56'33.74"N 

5.27  79°56'2.56"E   6°57'12.49"N 8.5  79°56'2.57"E   6°57'1.99"N 8.25 79°57'16.48"E 6°56'36.49"N 

5.28  79°56'2.56"E   6°57'12.49"N 8.6  79°56'7.14"E 
  
6°56'58.93"N 8.26 79°57'28.84"E 6°56'33.98"N 
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5.29  79°56'12.80"E   6°57'7.69"N 8.7 
 
79°56'10.37"E 

  
6°56'54.19"N 8.27 79°57'38.71"E 6°56'30.75"N 

5.30  79°56'18.86"E   6°57'3.30"N 8.8 
 
79°56'12.94"E 

  
6°56'49.89"N 8.28 79°57'54.16"E 6°56'26.93"N 

8.29 79°58'6.75"E 6°56'20.45"N 8.35 79°59'11.11"E 6°56'8.35"N 8.41 79°59'58.43"E 6°56'33.91"N 

8.30 79°58'14.98"E 6°56'16.83"N 8.36 79°59'18.03"E 6°56'23.62"N 8.42 80° 0'3.22"E 6°56'33.33"N 

8.31 79°58'28.69"E 6°56'19.76"N 8.37 79°59'25.33"E 6°56'32.96"N 8.43 80° 0'9.82"E 6°56'36.96"N 

8.32 79°58'45.36"E 6°56'22.07"N 8.38 79°59'34.34"E 6°56'38.32"N 8.44 80° 0'18.32"E 6°56'40.14"N 

8.33 79°58'57.66"E 6°56'20.28"N 8.39 79°59'42.77"E 6°56'41.12"N    

8.34 79°59'6.21"E 6°56'15.22"N 8.40 79°59'51.43"E 6°56'37.61"N    
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

பின் இலணப்பு 41 . அடர்த்தி வையத்தொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பொட்டு 
அட்டவலண 

பயன்படுத்துதல் 

I 
 வ

ை
ய
ம்

 

அ
த
ிக
 அ

ட
ர்த்

த
ி ப

கொ
ண்

ட
 பு

ற
நக

ர் 
பகு

த
ி 

II
 வ

ை
ய
ம்

 

உ
ய
ர் 

அ
ட
ர்த்

த
ி வ

ண
ிக
 ம

சல
வ
 ப

கு
த
ி 

 

II
I 
வ
ை
ய
ம்

 

அ
த
ிக
 அ

ட
ர்த்

த
ி ப

கொ
ண்

ட
 ந

கர
 ம

சல
வ
 ப

கு
த
ி 

IV
 வ

ை
ய
ம்

 

நடு
த்
த
ர 

அ
ட
ர்த்

த
ி ப

த
ொழ

ில்
து
ல

ற
 வ

ை
ய
ம்

- 
I.

 

V
 வ

ை
ய
ம்

 

நடு
த்
த
ர 

அ
ட
ர்த்

த
ி ப

த
ொழ

ில்
து
ல

ற
 வ

ை
ய
ம்

- 
II

 

V
I 
வ
ை
ய
ம்

 

நடு
த்
த
ர 

அ
ட
ர்த்

த
ி ந

கர்
ப்பு

ற
 ம

சல
வ
 வ

ை
ய
ம்

 

V
II

  
வ
ை
ய
ம்

 

நடு
த்
த
ர 

அ
ட
ர்த்

த
ி வ

ண
ிக
 ம

சல
வ
கள்

 வ
ை
ய
ம்

 

V
II

I 
 வ

ை
ய
ம்

 

கு
ல

ற
ந்த

 அ
ட
ர்த்

த
ி ச

ிற
ப்பு

 ம
ம
ம்
பொ

ட்
டு
 வ

ை
ய
ம்

 

 

கு
டிய

ிரு
ப்ப

ு 

வீட்டு பதாகுதி                 
அபார்ட்பமண்ட் வளாகங்கள்       ×  ×        
விடுதிகள்               ×  
அதிகாரி இல்லம்               ×  
வயது வந்கதார் / 
ஊனமுற்கறார் வீடுகள் 

×      ×  ×    ×  ×  

குழந்பதகள் இல்லங்கள் ×      ×  ×    ×  ×  
குழந்பத பராமரிப்பு 
பமயங்கள்  

      ×  ×      ×  

சுக
ாத

ார
ம் 

மருத்துவமபனகள் ×            ×  ×  
மருத்துவ சிகிச்பச 
பமயங்கள் 

              ×  

மருத்துவ ஆகலாசபன கசபவ 
பமயங்கள் 

              ×  

குழந்பத மற்றும் மகப்கபறு 
கிளினிக்குகள் 

×      ×  ×      ×  

விலங்கு மருத்துவமபன ×      ×  ×      ×  
கால்நபட கிளினிக்குகள் 
மற்றும் சிகிச்பச பமயங்கள் 

      ×  ×      ×  

ஆயுர்கவத மருத்துவ 
பமயங்கள் 

×      ×  ×      ×  

கல்
வ

ி 

ஆரம்பகால குழந்பத பருவ 
கமம்பாட்டு பமயங்கள் 

      ×  ×    ×  ×  

ஆரம்ப கல்வி பமயங்கள் ×  ×    ×  ×    ×  ×  
இபடநிபலக் கல்வி 
பமயங்கள் 

×  ×    ×  ×    ×  ×  

மூன்றாம் நிபல கல்வி 
பமயங்கள் 

      ×  ×    ×  ×  

பதாழில்நுட்ப பள்ளிகள் / 
பதாழில் பயிற்சி பமயங்கள் 

              ×  

ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு 
பமயங்கள் 

              ×  

தனியார் கல்வி வகுப்புகள்       ×  ×      ×  
நிறுவனங்கள் / 
கபலயரங்குகள்  

      ×  ×      ×  
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பப
ரு

நி
று

வ
ன

ம் 
அலுவலகங்கள்               ×  
அலுவலக வளாகம்               ×  
பதாழில்முபற அலுவலகங்கள்               ×  
வங்கிகள்இ காப்பீடு மற்றும் நிதி 
நிறுவனங்கள் 

              ×  

தானியங்கு பண பரிவர்த்தபன 
பமயங்கள் 

              ×  

சமூ
க 

கச
ப

வ
கள்

 ம
ற்

று
ம் 

பப
ாது

 
வ

சத
ிக

ள்
 

சமூக கமம்பாட்டு பமயங்கள்       ×  ×      ×  
சமூக மற்றும் கலாச்சார 
பமயங்கள் 

×  ×    ×  ×    ×  ×  

மத பமயங்கள் ×  ×    ×  ×    ×  ×  
ஆடிட்கடாரியங்கள் மற்றும் 
மாநாட்டு அபறகள் 

×      ×  ×      ×  

நூலகம் ×  ×    ×  ×    ×  ×  
புனர்வாழ்வு பமயங்கள் ×  ×    ×  ×    ×  ×  
தகன பூமி  ×  ×    ×  ×    ×  ×  
கல்லபறகள் ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  

வ
ண

ிக
ம் 

கபட               ×  
பல்பபாருள் அங்காடிகள்               ×  
ோப்பிங் மால்கள்               ×  
சிற்றூண்டி சாபல               ×  
திறந்த கபடகள்       ×  ×        

மருந்து               ×  
ஆய்வக கசபவகள் மற்றும் 
கசகரிப்பு பமயங்கள் 

      ×  ×      ×  

பமாத்த கபடகள்               ×  
களஞ்சியசாபல ×  ×  ×      ×  ×  ×  
வாடிக்பகயாளர் கசபவ 
பமயங்கள் 

              ×  

இபறச்சி மற்றும் மீன் கபடகள்               ×  
மதுபான விற்பபன நிபலயங்கள்               ×  
இறுதி மண்டபங்கள்       ×  ×        
இறுதி சடங்குகளுடன்       ×  ×        

கட்டிட பபாருட்கள் விற்பபன 
நிபலயங்கள் 

      ×  ×      ×  

எரிபபாருள் நிபலயங்கள்               ×  
எரிபபாருள் நிபலயங்கள் மற்றும் 
வாகன கசபவ பமயங்கள் 

              ×  

நிபலயங்கள் மற்றும் மால்கபள 
நிரப்புதல் 

              ×  

எரிவாயு நிபலயங்கள் மற்றும் 
மின்சார சார்ஜிங் நிபலயங்கள் 

              ×  

கட்டிடங்களில் பதாடர்பு 
ககாபுரங்கள் 

              ×  

பதாடர்பு ககாபுரங்கள்  ×  ×            ×  
பல மாடி பார்க்கிங்                 
திறந்த கார் பார்க் ×                
வாகன கோரூம்கள்               ×  
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சுற்

று
ல

ா 

ரிசார்ட்ஸ்       ×  ×        
விருந்தினர் வீடுகள்                 
தங்குமிடங்கள்       ×  ×        
சுற்றுலா விடுதிகள்       ×  ×        
நகர கஹாட்டல்கள்                 
பயண தகவல் பமயங்கள்       ×  ×        
ஆயுர்கவத பஞ்சகர்மா பமயம்       ×  ×        
கபனா கஹாட்டல்கள்       ×  ×        

உ
ற்

பத்
தி

த் 
பத

ாழ
ில்

 

சுரங்க மற்றும் சுரங்க 
பதாடர்பான பிரித்பதடுத்தல் 
பதாழில்கள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

உகலாக பபாருட்கள் மற்றும் 
பவுண்டரிஅடிப்பபடயிலான 
பிரித்பதடுத்தல் பதாழில்கள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

எண்பணய் சுத்திகரிப்பு 
நிபலயங்கள் மற்றும் 
பபட்கராலிய அடிப்பபடயிலான 
ரசாயனங்கள் மற்றும் 
டிஸ்டில்லரிகள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

பகமிக்கல்ஸ், பாலிதீன், 
பிளாஸ்டிக் ரப்பர் மற்றும் 
கண்ணாடி பதாடர்பான 
பதாழில்கள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

சிபமன்ட் கான்கிரீட் மற்றும் 
பீங்கான் சார்ந்த தயாரிப்புகள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

களிமண் சார்ந்த உற்பத்தித் 
பதாழில்கள் 

×  ×  ×      ×      

இயற்பக இபழ சார்ந்த 
உற்பத்தித் பதாழில்கள் 

×  ×            ×  

ஜவுளிஇ ஆபட மற்றும் கதால் 
பபாருட்கள் 

×  ×  ×      ×    ×  

மின் மற்றும் மின்னணுவியல் 
பதாடர்பான பதாழில்கள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் 
சட்டசபப பதாழில்கள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

காகித உற்பத்தி மற்றும் 
அச்சிடுதல் பதாடர்பான 
பதாழில்கள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

மர / மர தயாரிப்புகள் மற்றும் 
தளபாடங்கள் உற்பத்தி 
பதாழில்கள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

உணவு மற்றும் மதுபானம் 
இல்லாத குடிநீர் பதாழில்கள் 

×  ×  ×      ×  ×  ×  

ஆல்கஹால் / உள்ளூர் மருந்து 
ஆவிகள் மற்றும் பதாடர்புபடய 
பிரித்பதடுக்கிறது உற்பத்தித் 
பதாழில்கபள  

×  ×  ×      ×  ×  ×  

மறுசுழற்சி நடவடிக்பககள் 
பதாடர்பான பதாழில்கள் 

×  ×            ×  

பதாழில் சார்ந்த உட்கட்டபமப்பு 
பமயங்கள் 

×  ×  ×      ×  ×    

வீட்டுத் பதாழில்கள் 
 

              ×  
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  அங்கீகரிக்கப்பட்டது 
×  அங்கீகரிக்கப்படவில்பல.  

ஆதொரம்: கம்பாஹா மாவட்ட திட்டமிடல் குழு, 2021 
 

 

 

 

 

கச
ப

வ
 ப

தா
ழி

ல்
கள்

 
வாகன கசபவ பமயங்கள்               ×  

ஆட்கடா பழுதுபார்க்கும் 
பமயங்கள் / பதளிப்பு ஓவியம் 
பமயங்கள் 

×              ×  

டாக்ஸி கசபவ பமயங்கள்               ×  
சலபவ / துணி துப்புரவு 
இடங்கள்               ×  

அபரக்கும் ஆபல / திண்டு 
ஆபல               ×  

கரக்குகள் எழுதுதல் பவல்டிங் 
பட்டபறகள்               ×  

மின்னணு உபகரணங்கள் 
பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள்               ×  

பய
ன்

பா
ட்டு

 
கச

ப
வ

கள்
 

ரயில்கவ மற்றும் பஸ் 
யார்டுகள் / நிறுத்தங்கள்               ×  

ஓ
ய்

வ
ு ம

ற்
று

ம் 
பப

ாழு
து

கப
ாக்

கு
 

பாக்பகட் பார்க் (PocketPark)                 
மினி பார்க் (Mini Park)                 
உள்ளூர் பூங்கா (Local Park)                 
சமூக பூங்கா (Community 
Park) 

                

டவுன் பார்க் (Town Park)                 
மத்திய நகர பூங்கா / நகர 
பூங்கா (Central Urban 
Park/City Park) 

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  

லீனியர் பார்க் (Linear Park)                 
உட்புற விபளயாட்டு 
பமயங்கள் 

      ×  ×    ×  ×  

திபரயரங்கு       ×  ×    ×  ×  
கிளப்கள்       ×  ×    ×  ×  
கபலக்கூடங்கள் 
/அருங்காட்சியகங்கள் 

      ×  ×    ×  ×  

பவளிப்புற திகயட்டர்                 
படகு ஜட் / படகு விடுதி ×  ×  ×  ×  ×  ×      
ஏங்ககரஜ் துபறமுகங்கள் ×  ×  ×  ×  ×  ×      

வ
ிவ

சா
ய

ம் 

கட்டுமானத்துடன் கால்நபட / 
பண்பணகள் 

×  ×          ×  ×  
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

பின் இலணப்பு 42. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பொடுகளின் வலரயலற 

 

பயன்படுத்துதல் வலரயலற 

கு
டி
ய
ிரு

ப்பு
 

வீட்டு பதாகுதி சுதந்திரமான குடியிருப்புக்கான தூக்கம், சபமயல் மற்றும் சுகாதார 
கூறுகள்பகாண்ட அபற அல்லது  ஒரு கட்டிடம் 

அபார்ட்பமண்ட் 

வளாகங்கள் 

நிரந்தரமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பிரகதசத்தில் வசிப்பதற்கான ஒரு அலகு 

கிபடமட்ட அல்லது பசங்குத்து விநிகயாகம் பகாண்ட கட்டிடங்கள் 

விடுதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு குடியிருப்பு வசதிகபள வழங்கும் பசங்குத்து 
அல்லது கிபடமட்ட நீட்டிப்பு கட்டிடங்கள் 

அதிகாரி இல்லம் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியிடத்துடன் இபணக்கப்பட்ட குடியிருப்பு விடுதிகபள 
வழங்கும் பசங்குத்து அல்லது கிபடமட்ட நீட்டிப்பு பகாண்ட கட்டிடங்கள் 

வயது வந்கதார் / 

ஊனமுற்கறார் 

வீடுகள் 

முதியவர்கள் மற்றும் ஊனமுற்கறாரின் பராமரிப்பிற்கான அடிப்பபட குடியிருப்பு 
வசதிகளுடன் கிபடமட்ட அல்லது பசங்குத்து நீட்டிப்பு கட்டிடங்கள். 

குழந்பதகள் 

இல்லங்கள் 

18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்பதகளுக்கான அடிப்பபட குடியிருப்பு வசதிகளுடன் 
கிபடமட்ட அல்லது பசங்குத்து நீட்டிப்பு கட்டிடங்கள் 

குழந்பத பராமரிப்பு 

பமயங்கள்  

குழந்பதகளுக்கான தற்காலிக குடியிருப்பு பராமரிப்பு பகாண்ட கட்டிடங்கள் (24 
மணி கநரத்திற்கும் குபறவானது) 

சு
கொ

த
ொர

ம்
 

மருத்துவமபனகள் ஆய்வகங்கள், மருந்தகங்கள், நர்சிங் பராமரிப்பு, மறுவாழ்வு, அறுபவ சிகிச்பச 
கசபவகள், பவளிகநாயாளர் மற்றும் உள் கநாயாளி பராமரிப்பு, பயிற்சி 
பமயங்கள், நிர்வாக மற்றும் பணியாளர் வசதிகள், பவளிகநாயாளர் மற்றும் 
உள்கநாயாளிகளுக்கு சிகிச்பச அளிக்கும் அபனத்து அல்லது பல 
கட்டிடங்களுடன். 

மருத்துவ சிகிச்பச 

பமயங்கள் 

 குபறந்தது ஒரு மருத்துவரின் மருந்து மற்றும் பவளிகநாயாளர் சிகிச்பசபய 
வழங்கும் பமயம் 

மருத்துவ 

ஆகலாசபன கசபவ 

பமயங்கள் 

சிறப்பு ஆகலாசபன கசபவகபள வழங்குவதற்கான கட்டிடங்கள் 

குழந்பத மற்றும் 

மகப்கபறு 

கிளினிக்குகள் 

குழந்பதகள் மற்றும் கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கு அடிப்பபட சுகாதார மற்றும் 
ஆகலாசபன கசபவகபள வழங்கும் பமயங்கள் 

விலங்கு 

மருத்துவமபன 

பவளிகநாயாளர் மற்றும் உள்கநாயாளிகள் சிகிச்பச / கிளினிக்குகபள 
நடத்தும் கால்நபட கசபவ பமயங்கள் 

கால்நபட 

கிளினிக்குகள் 

மற்றும் சிகிச்பச 

பமயங்கள் 

பவளிகநாயாளர் பராமரிப்பு மற்றும் கால்நபட கசபவ பமயங்கள் 

ஆயுர்கவத மருத்துவ 

பமயங்கள் 

பாரம்பரிய உள்நாட்டு மருத்துவத்திற்கு சிகிச்பசயளிக்கும் அரசு ஆயுர்கவத 
மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவுபசய்யப்பட்ட மருத்துவர் அல்லது ஒரு சில 
மருத்துவர்கள் பணியாற்றும் பமயங்கள் 

 

 



299 
 

 

வலரயலறகள் பயன்பொடுகள் 

கல்
வ
ி 

ஆரம்பகால குழந்பத பருவ 

கமம்பாட்டு பமயங்கள் 

முதலாம் வகுப்பில் குழந்பதகபள கசர்ப்பதற்கு முன் 
குழந்பத பருவ வளர்ச்சி நடவடிக்பககள் உட்பட முபறயான 
கல்விபய வழங்குவதற்கான கட்டிடங்கள் 

ஆரம்ப கல்வி பமயங்கள் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வபர முபறயான 
கல்விபய வழங்க வசதிகளுடன் கூடிய பள்ளி கட்டிடங்கள் 

இபடநிபலக் கல்வி பமயங்கள் தரம் 1 முதல் 13 வபர முபறயான கல்விபய வழங்க வசதிகள் 
பகாண்ட பள்ளி கட்டிடங்கள் 

மூன்றாம் நிபல கல்வி பமயங்கள் எந்த பல்கபலக்கழகங்கள், திறந்த பல்கபலக்கழகங்கள், 
உயர் கல்வி பமயங்கள் 

பதாழில்நுட்ப பள்ளிகள் / பதாழில் 

பயிற்சி பமயங்கள் 

கவபலவாய்ப்பு அடிப்பபடயில் பதாழில் / பதாழில்நுட்ப 
பயிற்சி அளிக்கும் பமயங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு 

பமயங்கள் 

நவீன நுட்பங்கபளப் பயன்படுத்தி பல்கவறு துபறகளில் 
ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு பணிகபள நடத்துவதற்கான 
பமயங்கள் 

தனியார் கல்வி வகுப்புகள் ஒரு ஆசிரியர் அல்லது ஆசிரியர்கள் குழுவால் தனிநபர் 
அல்லது குழந்பதகளின் குழு கற்பித்தல் வசதிகளுடன் கூடிய 
கட்டிடங்கள்  

நிறுவனங்கள் / கபலயரங்குகள்  அழகியபல வழங்கும் கநாக்கில் ஆய்வு கநாக்கங்களுக்கான 
கட்டிடங்கள் 

பப
ரு

நி
று

வ
ன

ம்
 

அலுவலகங்கள் பயன்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாக கசபவகபளக் பகாண்ட 
பமயங்கள் 

அலுவலக வளாகம் பயன்பாடு மற்றும் நிர்வாக கசபவகபளக் பகாண்ட 
இரண்டு அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட கட்டிடங்கள். 

பதாழில்முபற அலுவலகங்கள் பதாழில் சார்ந்த கசபவ பமயங்கள் 

வங்கிகள்இ காப்பீடு மற்றும் நிதி 

நிறுவனங்கள் 

காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் 

தானியங்கு பண பரிவர்த்தபன 

பமயங்கள் 

ஒரு நபர் இல்லாமல் இயந்திர வர்த்தகத்திற்கான 
பமயங்கள் 

சமூ
க 

மச
ல

வ
கள்

 ம
ற்
று

ம்
 ப

பொ
து
 வ

சத
ிக
ள்

 சமூக கமம்பாட்டு பமயங்கள் பபாதுவாக சமூகக் கூட்டங்கள், சமூகம் மற்றும் கமம்பாட்டு 
நடவடிக்பககளுக்கு உதவும் பமயங்கள் 

சமூக மற்றும் கலாச்சார பமயங்கள் பபாது மற்றும் கலாச்சார நடவடிக்பககளுக்கான பமயங்கள் 

மத பமயங்கள் மத கநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள் 

ஆடிட்கடாரியங்கள் மற்றும் 

மாநாட்டு அபறகள் 

நிகழ்வுகள்இ கருத்தரங்குகள் அல்லது கூட்டங்களுக்கு 
பயன்படுத்தப்படும் கட்டிடங்கள் 

நூலகம் வாசிப்பு மற்றும் பதாடர்புபடய படிப்புகளுக்கு 
பயன்படுத்தப்படும் கட்டிடங்கள் 

புனர்வாழ்வு பமயங்கள் சமூக விகராத பசயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கபள மீண்டும் 
ஒருங்கிபணப்பதற்கான பமயங்கள் 

தகன பூமி  உள்ளூர் அதிகாரத்தால் நடத்தப்படும் இறந்த உடல்கபள 
எரிக்க எரிவாயு அல்லது மின்சார நீரூற்று பகாண்ட 
கல்லபறயில் கட்டிடங்கள் 

கல்லபறகள் அடக்கம் மற்றும் தகனம் பசய்ய பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள் 
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பியகம அபிவிருத்தித் திட்டம 2021 - 2030  
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 
வ
ண

ிக
ம்

 
கபட சில்லபற அல்லது பமாத்த பபாருட்கள் விற்கப்படும் இடங்கள் 
பல்பபாருள் அங்காடிகள் நுகர்கவார் பபாருட்கபள விற்பபன பசய்வதற்கு ஒகர 

கூபரயுடன் கூடிய பபரிய அளவிலான கட்டிடம் 
ோப்பிங் மால்கள் பல்கவறு வபகயான பபாருட்கள் மற்றும் கசபவகபளக் 

பகாண்ட பபரிய விற்பபன பமயங்கள் 
சிற்றூண்டி சாபல குபறந்த வசதிகளுடன் உணவு வாங்க மற்றும் உட்பகாள்ளும் 

இடங்கள் 
திறந்த கபடகள் நுகர்கவார் பபாருட்கள் பபாதுவாக கவர் அல்லது இல்லாமல் 

விற்கப்படும் இடங்கள் 
மருந்து மாநில மருந்துக் கழகத்தின் கீழ் பதிவு பசய்யப்பட்ட மருந்துகள் 
ஆய்வக கசபவகள் மற்றும் 
கசகரிப்பு பமயங்கள் 

ஒரு மருத்துவமபனயுடன் இபணக்கப்பட்ட இரசாயன கசபவ 
வசதிகபள நடத்தும் பமயங்கள் 

பமாத்த கபடகள் பபாருட்கள் அல்லது பபாருட்கள் பமாத்தமாக கசமிக்கப்படும் 
இடங்கள் 

களஞ்சியசாபல இது ஒரு கட்டிடம் அல்லது ஒரு கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதியாகும், 
இது முக்கியமாக மூலப்பபாருட்கள், பபாருட்கள் அல்லது 
பபாருட்கபள உள்நாட்டிகலா அல்லது பவளிநாடுகளிகலா 
பகாள்கலன்கபளப் பயன்படுத்தி விற்பபனக்கு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

வாடிக்பகயாளர் கசபவ 
பமயங்கள் 

திறபமயான நபர்களால் வாடிக்பகயாளர் கசபவ 
கதபவகபள முபறயாகப் பபறுவதற்கான பமயங்கள் 

இபறச்சி மற்றும் மீன் கபடகள் - 
மதுபான விற்பபன நிபலயங்கள் - 
இறுதி மண்டபங்கள் இறுதி ஏற்பாடுகளுக்கான பமயங்கள் 
இறுதி சடங்குகளுடன் - 

கட்டிட பபாருட்கள் விற்பபன 
நிபலயங்கள் 

- 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் வாகனங்களுக்கான பபட்கரால், எரிபபாருள், மசகு எண்பணய் 
மற்றும் திரவமாக்கப்பட்ட பபட்கராலிய வாயு சில்லபற 
விற்பபனக்கான கட்டிடங்கள் 

எரிபபாருள் நிபலயங்கள் 
மற்றும் வாகன கசபவ 
பமயங்கள் 

வாகனங்கள், பபட்கரால், எரிபபாருள், மசகு எண்பணய் மற்றும் 
திரவ பபட்கராலிய எரிவாயு சில்லபற வாகனங்களுக்கான 
கட்டிடங்கள் 

நிபலயங்கள் மற்றும் மால்கபள 
நிரப்புதல் 

வாகனங்களுக்கான பபட்கரால், எரிபபாருள், மசகு எண்பணய் 
மற்றும் திரவமாக்கப்பட்ட பபட்கராலிய வாயு ஆகியவற்பற 
சில்லபற விற்பபன பசய்வதற்கான வசதிகளுடன் கூடிய 
பல்பபாருள் அங்காடி கட்டிடங்கள் 

எரிவாயு நிபலயங்கள் மற்றும் 
மின்சார சார்ஜிங் நிபலயங்கள் 

எரிவாயு நிரப்பு நிபலயங்கள் மற்றும் வாகனங்களுக்கு 
மின்சார சார்ஜிங் நிபலயங்கள் 

கட்டிடங்களில் பதாடர்பு 
ககாபுரங்கள் 

பதாபலத்பதாடர்பு ஒழுங்குமுபற ஆபணயத்தின் ஒப்புதலின் 
கீழ் தகவல் பதாடர்புக்காக கட்டிடங்களில் கட்டப்பட்ட 
ககாபுரங்கள் 

பதாடர்பு ககாபுரங்கள்  பதாபலத்பதாடர்பு ஒழுங்குமுபற ஆபணயத்தின் ஒப்புதலின் 
கீழ் தகவல்பதாடர்புக்கான தூண்கள் 

பல மாடி பார்க்கிங் இரண்டு அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட தளங்களுக்கு 
இடமளிக்கும் கட்டிடங்கள் 

திறந்த கார் பார்க் - 

வாகன கோரூம்கள் வாகனங்களில் விற்பபனக்கு கட்டிடங்கள் 
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ரிசார்ட்ஸ் சுற்றுலாப் பயணிகள் விடுமுபற இடமாக ஓய்பவடுக்க அல்லது ரசிக்க 
இருப்பிடங்கள், உணவகங்கள், விபளயாட்டு மற்றும் பபாழுதுகபாக்கு 
நடவடிக்பககள். 

விருந்தினர் வீடுகள் விருந்தினர்கபள தங்க பவக்கும் ஒரு கட்டிடம் அல்லது அதன் ஒரு பகுதி 
இதன் கீழ் உள்ளது. 

தங்குமிடங்கள் வாடபக வசதிகள் 
சுற்றுலா விடுதிகள் பயணிகளுக்கு அபனத்பதயும் உள்ளடக்கிய தங்குமிடம் 
நகர கஹாட்டல்கள் நகர்ப்புறங்களில் குறுகிய கால தங்குவதற்கு உதவும் வணிக 

கசபவகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள் 
பயண தகவல் 
பமயங்கள் 

சுற்றுலாப் பயணிகளின் வசதிக்காக தகவல் பமயங்கள் 

ஆயுர்கவத பஞ்சகர்மா 
பமயம் 

ஆயுர்கவத கவுன்சில்கள் உள்ளூர் ஆயுர்கவத மருத்துவ பமயங்கபள பதிவு 
பசய்தன 

கபனா கஹாட்டல்கள் உபறவிடம் பகாண்ட சிறிய அளவிலான அலகு மற்றும் ஓய்வு மற்றும் 
பபாழுதுகபாக்குக்கான தற்காலிக அல்லது நிரந்தர பபாருட்களுடன் ஒரு 
விருந்தினர் அபற 

உ
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பத்

த
ித்
 ப

த
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சுரங்க மற்றும் சுரங்க 
பிரித்பதடுத்தல் 
பதாழில்கள் 

சுரங்க மற்றும் சுரங்க பதாடர்பான பதாழில்கபள ஆதரிக்கும் கட்டிடங்கள், 
முதன்பமயாக பசயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் பவுடர் அல்லது கார்பன் பவுடர் 
/ நிலக்கரி / பதாகுதி கல் அல்லது புபனயல் பதாழில்கள் (தபரபயயும், 
பவடிப்பபயும், துண்டு துண்டாக, பமருகூட்டல்) / கல் அபரக்கும் அல்லது 
பதப்படுத்தும் பதாழில்களுக்கும். 

உகலாக தயாரிப்புகள் 
மற்றும் வார்ப்பு 
பிரித்பதடுத்தல் 
பதாழில்கள் 

உகலாக அல்லது பிளாஸ்டிக் கமற்பரப்பு சிகிச்பச அல்லது தூள் பூச்சு, 
இயந்திரங்கள், இயந்திர பாகங்கள் , உகலாக பபாருட்கள் மற்றும் 
கருவிகபள உற்பத்தி பசய்ய உதவும் கட்டிடங்கள் 

எண்பணய் 
சுத்திகரிப்பு 
நிபலயங்கள் மற்றும் 
பபட்கராலிய 
அடிப்பபடயிலான 
ரசாயனங்கள் மற்றும் 
டிஸ்டில்லரிகள் 

எண்பணய் சுத்திகரிப்பு நிபலயங்கள் (பபட்கராலியம் அல்லது 
பபட்கராலியம்), எரிபபாருள், மசகு எண்பணய், கிரீஸ் மற்றும் பபட்கராலிய 
அடிப்பபடயிலான ரசாயனங்கள் (அடிப்பபட அல்லது இபடநிபல 
பபாருட்கள்), பபாருள் பபட்கராலிய எரிவாயு பபாருட்கள், பதாழில்துபற 
எரிவாயு உற்பத்தி அல்லது பதப்படுத்துதல் அல்லது எரிபபாருள் நிரப்பும் 
பதாழில்கள், நிலக்கீல் பசயலாக்க ஆபலகள், நிறமிகள் மற்றும் நிறமி 
இபடநிபல தயாரிப்புகள் அல்லது பதாழில் இபணந்து, வர்ணங்கள் 
துபறயில் (குழப்பு மற்றும் எனாமல்) பபயின்ட்ஸ், வார்னிே், சாயங்கள், 
உற்பத்திக்காக கபாலிே் கட்டிடம் வசதிகள், அல்லது இபணந்து 

பகமிக்கல்ஸ், 
பாலிதீன், பிளாஸ்டிக், 
ரப்பர் மற்றும் 
கண்ணாடி சார்ந்த 
பதாழில்கள் 

ரசாயனங்கள், கசாப்புகள், சவர்க்காரம், பமன்பமயாக்கிகள் அல்லது பிற 
துப்புரவு முகவர்கள், பதாழில்துபற ரப்பர், இயற்பக ரப்பர் உற்பத்தி 
அல்லது புபனயல் அல்லது ரப்பர் சார்ந்த பதாழில்கள், ரசாயன உர 
உற்பத்தி அல்லது ஒருங்கிபணத்தல் ஆகியவற்றின் உற்பத்தி, பதாகுப்பு 
அல்லது மறு கபக்ககஜிங் பசயலாக்க, பசயலாக்கம் அல்லது மறு பபாதி 
பசய்யும் பதாழில்கள் துணிமணிகள், பூச்சிக்பகால்லிகள், பூசண 
பகால்லிகள் மற்றும் கபளக்பகால்லிகள், உற்பத்தி அல்லது இபணத்தல் 
அல்லது மறு பபாதி பசய்யும் பதாழில்கள், பாலிபமரிக் (பாலிமர்) உற்பத்தி 
அல்லது பாலிமர் (பாலிமர்) பதாழில்கள், அபனத்து வபகயான ஃபபபர் 
கண்ணாடி மூலப்பபாருட்கள், அபனத்து வபகயான டயர்கள், குழாய் 
தயாரித்தல் அல்லது டயர் நிரப்புதல் பதாழில்கள், அஸ்பபஸ்டாஸ் ஃபபபர் 
மூலப்பபாருட்கள், கபட்டரிகள் உற்பத்தி அல்லது சீர்திருத்தத் 
பதாழில்கபள எளிதாக்குதல், கமற்கத்திய மருந்துகள் அல்லது 
அழகுசாதனப் பபாருட்கள் தயாரித்தல் அல்லது பிரித்பதடுத்தல், 
மருத்துவத்தின் இபடநிபலகள், பாடிக் பதாழில்களின் பிரித்பதடுத்தல் 
அல்லது கசர்க்பக, எரியக்கூடிய பபாருட்களின் உற்பத்தி, உபல மற்றும் 
பவடிக்கும் பதாழில்கள். கட்டிடங்கள், பமழுகு பயன்படுத்தி எந்த பதாழில் 
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உகலாக தயாரிப்புகள் மற்றும் 
வார்ப்பு பிரித்பதடுத்தல் 
பதாழில்கள் 

உகலாக அல்லது பிளாஸ்டிக் கமற்பரப்பு சிகிச்பச அல்லது தூள் 
பூச்சு, இயந்திரங்கள், இயந்திர பாகங்கள் , உகலாக பபாருட்கள் 
மற்றும் கருவிகபள உற்பத்தி பசய்ய உதவும் கட்டிடங்கள் 

எண்பணய் சுத்திகரிப்பு 
நிபலயங்கள் மற்றும் 
பபட்கராலிய அடிப்பபடயிலான 
ரசாயனங்கள் மற்றும் 
டிஸ்டில்லரிகள் 

எண்பணய் சுத்திகரிப்பு நிபலயங்கள் (பபட்கராலியம் அல்லது 
பபட்கராலியம்), எரிபபாருள், மசகு எண்பணய், கிரீஸ் மற்றும் 
பபட்கராலிய அடிப்பபடயிலான ரசாயனங்கள் (அடிப்பபட 
அல்லது இபடநிபல பபாருட்கள்), பபாருள் பபட்கராலிய 
எரிவாயு பபாருட்கள், பதாழில்துபற எரிவாயு உற்பத்தி அல்லது 
பதப்படுத்துதல் அல்லது எரிபபாருள் நிரப்பும் பதாழில்கள், 
நிலக்கீல் பசயலாக்க ஆபலகள், நிறமிகள் மற்றும் நிறமி 
இபடநிபல தயாரிப்புகள் அல்லது பதாழில் இபணந்து, 
வர்ணங்கள் துபறயில் (குழப்பு மற்றும் எனாமல்) பபயின்ட்ஸ், 
வார்னிே், சாயங்கள், உற்பத்திக்காக கபாலிே் கட்டிடம் 
வசதிகள், அல்லது இபணந்து 

பகமிக்கல்ஸ், பாலிதீன், 
பிளாஸ்டிக், ரப்பர் மற்றும் 
கண்ணாடி சார்ந்த பதாழில்கள் 

ரசாயனங்கள், கசாப்புகள், சவர்க்காரம், பமன்பமயாக்கிகள் 
அல்லது பிற துப்புரவு முகவர்கள், பதாழில்துபற ரப்பர், 
இயற்பக ரப்பர் உற்பத்தி அல்லது புபனயல் அல்லது ரப்பர் 
சார்ந்த பதாழில்கள், ரசாயன உர உற்பத்தி அல்லது 
ஒருங்கிபணத்தல் ஆகியவற்றின் உற்பத்தி, பதாகுப்பு அல்லது 
மறு கபக்ககஜிங் பசயலாக்க, பசயலாக்கம் அல்லது மறு பபாதி 
பசய்யும் பதாழில்கள் துணிமணிகள், பூச்சிக்பகால்லிகள், பூசண 
பகால்லிகள் மற்றும் கபளக்பகால்லிகள், உற்பத்தி அல்லது 
இபணத்தல் அல்லது மறு பபாதி பசய்யும் பதாழில்கள், 
பாலிபமரிக் (பாலிமர்) உற்பத்தி அல்லது பாலிமர் (பாலிமர்) 
பதாழில்கள், அபனத்து வபகயான ஃபபபர் கண்ணாடி 
மூலப்பபாருட்கள், அபனத்து வபகயான டயர்கள், குழாய் 
தயாரித்தல் அல்லது டயர் நிரப்புதல் பதாழில்கள், 
அஸ்பபஸ்டாஸ் ஃபபபர் மூலப்பபாருட்கள், கபட்டரிகள் 
உற்பத்தி அல்லது சீர்திருத்தத் பதாழில்கபள எளிதாக்குதல், 
கமற்கத்திய மருந்துகள் அல்லது அழகுசாதனப் பபாருட்கள் 
தயாரித்தல் அல்லது பிரித்பதடுத்தல், மருத்துவத்தின் 
இபடநிபலகள், பாடிக் பதாழில்களின் பிரித்பதடுத்தல் 
அல்லது கசர்க்பக, எரியக்கூடிய பபாருட்களின் உற்பத்தி, 
உபல மற்றும் பவடிக்கும் பதாழில்கள். கட்டிடங்கள், பமழுகு 
பயன்படுத்தி எந்த பதாழில் 

சிபமன்ட், கான்கிரீட் மற்றும் 
பீங்கான் சார்ந்த தயாரிப்புகள் 

சிபமன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (க்பளன்சர் அபரத்தல் அல்லது 
உற்பத்தி பசய்தல் அல்லது மறு கபக்கிங்), சிபமன்ட் பிளாக் 
ஸ்கடான் தயாரித்தல்  பதாழில் கான்கிரீட் முன் கலக்கும் 
இயந்திரங்கள், கண்ணாடி அல்லது கண்ணாடி சார்ந்த 
உற்பத்தித் பதாழில், சுண்ணாம்பு, பீங்கான் உற்பத்தித் பதாழில், 
உகலாகம் அல்லாத தாதுக்கள் (சுண்ணாம்பு, கடாலபமட், 
அபாபடட், ராக் பாஸ்கபட், மணற்கல், பபல்ட்ஸ்பார், குவார்ட்ஸ், 
இல்மபனட், ரூட்டில், அபரத்தல் அல்லது பதப்படுத்துதல் 
பதாழில்கள் அபரத்தல், அபரத்தல், பீங்கான் கபான்றபவ 
பதாழில்களுக்கான கட்டிடங்கள், பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் 
உற்பத்தித் பதாழில், பீங்கான் உற்பத்தித் பதாழில் 
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களிமண் பபாருட்கள் 
பதாழில் 

ஓடு, களிமண் பசங்கல் மற்றும் களிமண் பதாடர்பான 
பதாழில்களுக்கான கட்டிடங்கள் 

இயற்பக இபழ சார்ந்த 
உற்பத்தித் பதாழில்கள் 

இயற்பக பபாருட்கபளப் பயன்படுத்தி இபழ சார்ந்த பதாழில்கள் 

ஜவுளி, ஆபட மற்றும் 
கதால் பபாருட்கள் 

ஆபடத் பதாழில்கள், ஜவுளி பசயலாக்கம் (பவளுக்கும், 
வண்ணமயமாக்கல், அச்சிடுதல் உட்பட) அல்லது ஆபட கழுவுதல் 
அல்லது மணல் சார்ந்த ஜவுளி பதப்படுத்துதல், பகத்தறி ஜவுளி அல்லது 
பநசவு அல்லது எம்பிராய்டரி பதாழில்கள், உயர் சக்தி கழிப்பபறகள் 
மற்றும் அபழப்பு பசயல்முபறகள், கதால் முடித்த பதாழில்கள், கதால் 
பதாழில்கள், ஆளி துணிகள் சுமித் பசய்ய பதாழில் கட்டிடம் வசதிகள் 

மின் மற்றும் 
மின்னணுவியல் 
பதாடர்பான பதாழில்கள் 

மின் அல்லது மின்னணு பபாருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் உற்பத்தி 
அல்லது சட்டசபப பதாழில்கள் 

கனரக இயந்திரங்கள் 
மற்றும் சட்டசபப 
பதாழில்கள் 

கார் அல்லது பசக்கிள் உற்பத்தி மற்றும் சட்டசபப பதாழில்களுக்கான 
பகாள்கலன் முபனயங்கள், முச்சக்கர வண்டி மற்றும் கமாட்டார் 
பசக்கிள் கசபவ பமயங்கபளத் தவிர வாகன கசபவ நடவடிக்பககள் 

காகித உற்பத்தி மற்றும் 
அச்சிடுதல் பதாடர்பான 
பதாழில்கள் 

கூழ் மற்றும் காகித உற்பத்தித் பதாழில்கள், பநளி அட்பட உற்பத்தித் 
பதாழில்கள், முன்னணி பவப்ப அச்சிடுதல் அல்லது பசய்தித்தாள் 
அச்சிடுதல் அல்லது கழிவுநீபர உருவாக்குதல் அச்சிடும் பசயல்பாடுகள் 
அல்லது வண்ண பசயலாக்க பமயங்கள், அச்சிடுதல் மற்றும் துணி 
அச்சிடும் வசதிகள் மற்றும் பதாழில்களுக்கான வசதிகள் 

மர / மர தயாரிப்புகள் 
மற்றும் தளபாடங்கள் 
உற்பத்தி பதாழில்கள் 

மரம், கவதியியல் மற்றும் சிகிச்பச பதாழில்கள், மர தச்சு, பல்கநாக்கு தச்சு 

உணவு மற்றும் மது 
விலக்களித்த பானம் 
தயாரிக்கும் பதாழில்கள் 

உணவு உற்பத்தி, பதப்படுத்துதல் மற்றும் கபக்ககஜிங் பதாழில்கள், 
உடனடி கதநீர் அல்லது காபி பதப்படுத்தும் பதாழில்கள், கபக்கரி மற்றும் 
மிட்டாய் பதாழில்கள், மது அல்லாத பானங்கள், கரும்பு பதாழில்கள், பனி 
பதாழிற்சாபலகள், கதயிபல பதாழிற்சாபலகள், கதங்காய் 
பதப்படுத்தும் பதாழில்கள் அல்லது கதங்காய் பதப்படுத்தும் பதாழில்கள். 
வசதிகளுக்கான கட்டிடங்கள் 

ஆல்கஹால் / உள்ளூர் 
மருந்துகள்  மற்றும் 
சாறுகள்  தயாரிக்கும் 
பதாழில் 

ஆல்கஹால் பநாதித்தல் பதாழில்கள் (மதுபானம், மதுபானம்) அல்லது 
மது பானம் பாட்டில் மற்றும் பாட்டில் பசயல்பாடுகள், புபகயிபல 
புபகத்தல், சர்க்கபர உற்பத்தி மற்றும் சர்க்கபர சுத்திகரிப்பு 
பதாழில்கள், ஆயுர்கவத, உள்ளூர் மருந்துகள் பதாழில், கதங்காய் 
எண்பணய் பிரித்பதடுத்தல் அல்லது இலவங்கப்பட்பட எண்பணய் 
பிரித்பதடுக்கும் பதாழில் இலவங்கப்பட்பட புபக (கந்தக மாசு) 
முபறப்படியாக பதாழில், பிரித்பதடுத்தல் துபறகளில் தாவரங்கள் 
மற்றும் கால்நபட எண்பணய் / பகாழுப்புகள் கபான்றத் 
பதாழில்களுக்கான கட்டிட வசதிகள் 

மறுசுழற்சி 
நடவடிக்பககள் 
பதாடர்பான பதாழில்கள் 

திடக்கழிவு மறுசுழற்சி /மீட்பு அல்லது பசயலாக்க பதாழில்கள் நச்சு 
மற்றும் அபாயகரமான /விமர்சன /கழிவு மறுசுழற்சி /மீட்பு அல்லது 
பசயலாக்க பதாழில்கள், நகர்ப்புற மற்றும் பிற திடக்கழிவுகபளப் 
பயன்படுத்துதல் உரம் உற்பத்தி பசய்யும் பமயங்கள் / மணி அபரக்கும் 
பதாழில்கள் 

பதாழில்துபற 
உள்கட்டபமப்பு வசதிகள் 
பமயங்கள் 

மின்சாரம் உற்பத்தி பசய்யும் அலகுகள், அதிக திறன் பகாண்ட நீர் 
சுத்திகரிப்பு நிபலயங்கள், அதிக உள்ளீட்டு திறன் பகாண்ட பர்னர்கள், 
உயர் திறன் பகாண்ட (பதாழில்துபற அல்லது இறந்த) சுத்திகரிப்பு 
நிபலயங்களுக்கான வசதிகள் பகாண்ட கட்டிடங்கள், நீர் அல்லது சூரிய 
அல்லது காற்றாபல மின் நிபலயங்களில் மற்றும் பபாது மின் 
தபடகளில் மட்டுகம பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

வீட்டுத் பதாழில்கள் பகவிபனப்பபாருட்கள் மற்றும் பாரம்பரியமற்ற பதாழில்கள் 



 

304 
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நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

மச
ல

வ
 ப

த
ொழ

ில்
கள்

 

      

வாகன கசபவ பமயங்கள் வாகன பராமரிப்புக்காக வழங்கப்பட்ட கசபவ 

இடங்கள் 

வாகன பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள் 
/ பதளிப்பு ஓவியம் பமயங்கள் 

விபத்துக்கள் / பாழபடந்த வாகனங்கள் 

டாக்ஸி கசபவ பமயங்கள் பசாந்தமான அல்லது குத்தபகக்கு விடப்பட்ட 
வாகனங்கள் மற்றவர்களின் கதபவகளுக்காக 
வாடபகக்கு எடுக்கப்படும் இடங்கள் 

சலபவ / துணி துப்புரவு இடங்கள் இயந்திரம் கழுவுதல், உலர்த்துதல் மற்றும் 
பசயலாக்கத்திற்கான இடங்கள் 

அபரக்கும் ஆபல / திண்டு ஆபல இயந்திரம் மூலம் அபரத்தல் மற்றும் கதால் அகற்றும் 
இடங்கள் 

கரக்குகள் எழுதுதல், பவல்டிங் 
பட்டபறகள் 

இரும்பு கூர்பமப்படுத்துதல், பவட்டுதல் மற்றும் 
ஒட்டுதல் ஆகியவற்றிற்கான இடங்கள் 

மின்னணு உபகரணங்கள் 
பழுதுபார்க்கும் பமயங்கள் 

- 

பயன்பொ

ட்டு 

மசலவக

ள் 

ரயில்கவ மற்றும் பஸ் யார்டுகள் / 
நிறுத்தங்கள் 

- 

ஓ
ய்
வு
 ம

ற்
று

ம்
 ப

பொ
ழு
து
மப

ொக்
கு

 

பாக்பகட் பார்க் 

(Pocket Park) 

 

அதிக அடர்த்தி பகாண்ட குடியிருப்பு கமம்பாடு, 

பிரபலமான பதாழில்துபற மற்றும் வணிக கமம்பாட்டு 

பகுதிகள் ஆகியபவ சிறிய பகுதிகள், ஓய்வு பகுதிகள் 

மற்றும் பூங்கா பகுதிகளால் முபறயான பராமரிப்பு 

அல்லது நிர்வாகம் இல்லாத இடங்களில் உள்ளன. 

மினி பார்க் 

(Mini Park) 

200 மீட்டர் பரப்பளவு பகாண்ட குடியிருப்பு பகுதிகபள 

உள்ளடக்கியது 2 1/2 நிமிடங்களுக்குள் நடந்து 

பசல்லக்கூடிய தூரத்திற்குள் குபறந்தபட்ச அணுகல் 

பகாண்ட மிகச் சிறிய விபளயாட்டு பகுதிகள், ஓய்வு 

பகுதிகள் மற்றும் பூங்கா பகுதிகள் இதன் கீழ் 

உள்ளன. 

உள்ளூர் பூங்கா 

 (Local Park) 

400 மீட்டர் குடியிருப்பு பகுதிபய உள்ளடக்கியது 5 

நிமிட நபட தூரத்திற்குள் பரந்த அளவிலான 

வசதிகளுடன் கூடிய சிறிய விபளயாட்டுப் பகுதிகள் 

(மூத்த அல்லது ஜூனியர் கால்பந்து பமதானங்கள், 

ஒழுங்கற்ற ஓடும் பயிற்சிப் பகுதிகள், ஓய்வு கநரங்கள், 

கிரிக்பகட் களங்கள் மற்றும் பூங்கா பகுதிகள்) 

ஆகியபவ இதில் அடங்கும். 
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சமூக பூங்கா 

(Community Park) 

சுமார் 800 மீட்டர் தூரமுள்ள ஒரு குடியிருப்பு சமூகத்பத அணுகக்கூடிய 
விரிவான மற்றும் பசயலில் மற்றும் பசயலில் உள்ள விபளயாட்டு 
பகுதிகள்இ 10 நிமிட நபட தூரத்திற்குள்இவிபளயாட்டு பமதானம் 
பல்கவறு விபளயாட்டுகளுக்கான வசதிகளுடன் கூடிய தபர களங்கள் 
மற்றும் விபளயாட்டு பமதானங்களால் ஆனது. 
உதாரணமாக பஹக். சுமார் 2 மணிகநர கால்பந்து 
ஆடுகளத்துடன்.தடகள மற்றும் இயங்கும் பயிற்சியாளர்கள்,ஹா. 1.0-1.5 
க்கு இபடயில் ஒரு சிறிய கிரிக்பகட் ஆடுகளம் 
ஹா. 0.25-0.5 க்கு இபடயில் கஹண்ட்பால், பநட்பால் அல்லது 
கூபடப்பந்து ஹா. 0.25 சிறப்பு குழந்பதகள் விபளயாட்டு பகுதிகள், 
அலங்கார கதாட்டங்கள், ஹா. சுமார் 0.5 மற்றும் ஆய்வுக்கான இயற்பக 
சூழல்கள் 

நகர பூங்காக்கள் 

(Town Park) 

1,600 மீட்டர் பரப்பளபவக் பகாண்ட பபாது மற்றும் தனியார் 
வாகனங்களால் அபடயக்கூடிய பல்கவறு மாற்றங்கள் விரிவான மற்றும் 
பசயலில் மற்றும் பசயலற்ற விபளயாட்டு பகுதிகள், அதாவது பவவ்கவறு 
விபளயாட்டுகளுக்கு விபளயாட்டு பமதானங்கள் தபர மற்றும் 
விபளயாட்டு பமதானம் கபான்ற தனி வசதிகளுடன் 
இபணக்கப்பட்டுள்ளன. 

மத்திய /நகர்ப்புற 
பூங்காக்கள் (Central Urban 
Park/City Park) 

சர்வகதச அளவிலான அரங்கங்கள், கபாட்டிகள், நீச்சல் குளங்கள், 
இயற்பக பூங்காக்கள், சிறிய உயிரியல் பூங்காக்கள் கபான்ற பபாது 
மற்றும் தனியார் வாகனங்களால் அணுகக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 100 
பஹக்கடர் பரப்பளவில் உள்ள பபாது பபாழுதுகபாக்கு மற்றும் 
பபாழுதுகபாக்கு பகுதிகள் இதில் அடங்கும். 

பிராந்திய பூங்கா  
(Regional Park) 

அபனத்து வசதிகள் அல்லது சிறப்பு நடவடிக்பககள், சிறப்பு இயற்பக 
சூழல்கள் பகாண்ட பபாது பபாழுதுகபாக்கு மற்றும் பபாழுதுகபாக்கு 
பகுதிகள் இதில் அடங்கும். 

லீனியர் பார்க் 

 (Linear Park) 

தற்கபாதுள்ள நதி / நீகராபட / கால்வாய் இருப்புக்கபளப் பபாறுத்து, 
கநரியல் பூங்காக்கள் முடிவு பசய்யப்படும். இதில் முக்கியமாக 
நபடபாபதகள், உடற்பயிற்சி பாபதகள், பசக்கிள் பாபதகள் மற்றும் 
இபணயான பாபதகள் ஆகியபவ அடங்கும். 

பீச் பார்க் (Beach Park) கடகலார பபாழுதுகபாக்கு பூங்காக்கள் 

உட்புற விபளயாட்டு 

பமயங்கள் 

ஒரு கட்டிடத்தில் விபளயாட்டு கநாக்கங்களுக்காக கதபவயான 

வசதிகளுடன் விபளயாடுங்கள் பபற கவண்டிய இடங்கள் 

திபரயரங்கு 
பபாழுதுகபாக்குக்காக திபரப்படங்கபளப் பார்க்க ஆடிட்கடாரியம் வசதி 

பகாண்ட கட்டிடங்கள் 

கிளப்கள் 
பபாழுதுகபாக்குக்காக உள்ளூர் மற்றும் பவளிநாட்டு மதுபான 

விற்பபன நிபலயங்களுடன் பிற சமூக வசதி பமயங்கள் 

கபலக்கூடங்கள் / 

அருங்காட்சியகங்கள் 

சுபவயான மற்றும் கபலப்பபடப்பு அல்லது ஆசாரம் கபான்றபவ 

ஏராளமான விபலமதிப்பற்ற பபாருட்கபள பவத்திருத்தல் 

பபாதுமக்களுக்கு ஆய்வு பசய்யப்பட்டு காட்சிக்கு பவக்கப்பட்டுள்ள 

கட்டிடம். 

பவளிப்புற திகயட்டர் திறந்த கமபட இருக்பககள் பகாண்ட இருக்பககள் 

படகு ஜட் / படகு விடுதி குத்தபக என்பது நிரந்தர அல்லது தற்காலிகமாக உள்ளபமக்கப்பட்ட 
தளமாகும், இது கப்பல் தண்ணீரில் நிறுத்தப்படும்கபாது தபரயிறக்கம், 
பவளிகயற்றம் மற்றும் பிற கசபவகளுக்காக கட்டப்பட்ட நிலப்பரப்பில் 
இபணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 ஏங்ககரஜ் துபறமுகங்கள் ஒரு நிபலயான ஆதரவு (நங்கூரம்) பகாண்ட ஒரு நடுத்தர அளவிலான 
கப்பல் தண்ணீருக்கு அருகில் நிலத்திற்கு அருகில் நிருத்தி பவக்கும் 
இடம் 

வ
ிவ

சொ
ய
ம்

 

கட்டுமானத்துடன் 

கால்நபட / பண்பண 

பண்பணகள் 

ஒரு தளத்தில் அபமக்கப்பட்ட கட்டிடங்களுக்குள் அல்லது பவளிகய 
பயிர்கபள வளர்ப்பதற்கு அல்லது விலங்குகபள மனித நுகர்வுக்காக 
வளர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள் 

துபறமுகம் மீன்வள துபறமுகம் என்பது இலங்பக பிராந்திய கடல் எல்பலக்குள் 
மீனவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாகும், இது இலங்பக 
கடலுக்குள் மிகவும் நியமிக்கப்பட்ட மீன்பிடி பகுதிகளில் ஒன்றாகும். 

மீன்பிடி துபறமுகங்கள் இது பபரும்பாலும் இயற்பகயாககவ கட்டப்பட்ட இடமாகும், கமலும் இது 
பாரம்பரிய மற்றும் சிறிய கப்பல்கபள நிறுத்துகிறது. 

பலல்லம மீன் ஏலம், விற்பபன, தபரயிறக்கம் மற்றும் கசகரிப்பதற்காக நீர் 
திபரக்கு அருகில் அபமந்துள்ள ஒரு நிரந்தர கட்டிடமாகும். 

ஆதொரம்: கமல் மாகாண பிரிவு நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப 
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nrhw;nwhlu; tpsf;fk; 

Ntiynra;Ak; taJ gpupT 

,yq;ifapy; coif;Fk; tajhdJ 15 kw;Wk; 15 tajpw;F Nkw;gl;l taJ vd 
tiuaWf;fg;gLfpd;wJ. nkhj;j coif;Fk; taJ kf;fs; njhifahdJ Fwpg;gpl;l thuj;jpy; 
Ntiy nra;ahjtu;fs; my;yJ Ntiy nra;gtu;fs; nghUshjhu uPjpahf RWRWg;ghdtu;fshf 
milahdk; fhzg;gl;Ls;sdu;. 

%tk;: ,yq;if njhopyhsu; gil fhyhz;L fzf;nfLg;G, njhifkjpg;G Gs;sptpguj; 
jpizf;fsk;, Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu tptfhuq;fs; mikr;R, 2016 

jhq;Fk; jpwd;- njhopy;Jiw czu;T 

jPtpukhd my;yJ kPl;fKbahj ghjpg;Gf;fis #oYf;F Vw;gLj;jhj tifapy; njhopy; Jiw 
eltbf;iffis Kd;ndLf;ff; $ba mjpfgl;r msT 

%yk;: kdpj ghJfhg;Gf;fhd epiyahd vjpu;fhyj;jpd; ru;tNjr gj;jpupifapd; 
tiuaWf;fpd;wJ. N[.r];nla;d; njhFjp 01, vz; 01(2013) 30-34 -http://www.j-sustain.com 

<uepy cupj;J 

<uepy cupj;jpDs; gpd;tUtd cs;slq;Ffpd;wd: nfhs;Kjy; my;yJ ed;nfhilfisg; 
gad;gLj;jp ePz;lfhy ghJfhg;G kw;Wk; ghJfhg;gpid vspjhf;Fjy; 

<Lnra;ahj Nkk;ghL, kWrPuikg;G my;yJ epWTjy; 

Rpwe;j Nkyhz;ik eilKiwfshd Nkyhz;ik jpl;q;fs;, Nkyhz;ik xg;ge;jq;fs; kw;Wk; 
$l;L xg;ge;jq;fs;. 

jw;Nghija gad;ghl;L tuptpjpg;G, tsu;r;rp cupkq;fis khw;Wjy; Nghd;w rYiffs; 

%yk;: <uepy cupkj;jpid ntspf;nfhzu;jy; - th~pq;ld; epy cupikahdu;fs; kw;Wk; 
r%fq;fSf;fhd topfhl;b, th~pq;ld; khepy Rw;Wr;#oy; flw;fiu kw;Wk; Rw;Wr;#oy; 
cjtpj; jpl;lk;, xypk;gpah, th~pq;ld;, 2008 
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சுருக்கச் பசொற்கள் 

 

gp.v]; gFjp  - gpuNjr rigg; gFjp  
A.b.V   - efu mgptpUj;jp mjpfhu rig (Urban Development Authority)   
fp.Nrtfu; gpupT  - fpuhk Nrtfu; gpupT  
fp.kP   - fpNyh kPw;wu;  
BOD   - Bio-Chemical Oxygen Demand 
BOI   - Board of Investments 
BWTP   - Biyagama Water Treatment Plant 
CBD   - Central Business District 
CEB   - Ceylon Electracity Board 
CER   - Co-operate Enironmental Responsibility  
CESMA                   - CESMA International Pvt. Ltd 
COD   - Chemical Oxygen Demand 
CRIP   - Climate Recilience Improvement Project 
DBIP   - Developemet of Basin Investment Plan 
DS   - Divisional Sectrariat  
ESI   -Environmental Sensitivity Index  
GSS   - Grid Sub Station 
Ha   - Hectares 
PDNA   - Post Disaster Need Assesment  
Kv   - Kilo Vott 
KW   - Kilo Watt 
LRT   - Light Railway Transist 
Lpcd   - Litres per Capita per Day  
Mw   - Megawatt 
NDVI   - Normalized Differences Vegitation Index   
MGIF   - Multi Purpose Gamma Irradiation Facility  
SWOT   - Strengths, Weaknesses,Oppoturanaties,Threats 
TNC   - Towns North of Colombo  
WPN   - Western Province North  
WQI   - Water Quality Index  
3K   - nfhl;lht, fLnty, fltj;ij efug; gFjpfs;  
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