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© நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப  - இலங்பக 2021 

 
அபைத்து பதிப்புரிபைகளும் பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளை. இந்த சவளியீட்பை நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

சவளியிட்டுள்ளது. அதிகாரபூர்வ முன் அனுைதியின்றி வர்த்தகம், விநியயாகம், நகசலடுப்பது அல்லது யவறுவிதைாகயவா, 

முழுபையாகயவா அல்லது பகுதியாகயவா அல்லது எழுத்துப்பூர்வ அனுைதியின்றி பகயளிக்கப்படுவயதா அல்லது 

அத்தபகய சவளியீட்பை சவளியிடுவயதா  அல்லது நவைீ நுட்பங்கபள பயன்படுத்தி வணிகையைாக்குவயதா கூைாது . 

 

வவளியீடு  

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – இலங்பக 
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வதாணைபபசி இைக்கம் - +94112873637 

வவளியிடப்பட்ட திகதி – 2021 

 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) ஆைது முக்கியைாக பகுதி I, பகுதி II ைற்றும் பகுதி III எை மூன்று பகுதிகபளக் 

சகாண்டுள்ளது. பகுதி I ஆைது அபிவிருத்தி திட்ைத் தயாரிப்பின் பின்ைணி ஆய்வு, பூர்வாங்க ஆய்வு, அபிவிருத்தி 
திட்ைத்திற்காை  யதபவ, திட்ைைிைல் கட்ைபைப்பு, SWOT என்று கூறப்படுகின்ற பலங்கள், பலவைீங்கள், வாய்ப்புகள் ைற்றும் 

அபாயங்கள் சதாைர்பாை பகுப்பாய்வு ைற்றும் திட்ைம் ஆகிய உள்ளடீுகபள சகாண்டுள்ளது. பகுதி II ஆைது 2021 - 2030 காலப் 

பகுதிற்காை வபரயறுக்கப்பட்ை அபிவிருத்தி திட்ைைிைல் எல்பல சதாைர்பாை திட்ைைிைல் ைற்றும் கட்ைை ஒழுங்குவிதிகள்  

ைற்றும் வலய ஒழுங்குவிதிகபள  சகாண்டுள்ளது. பகுதி III ஆைது வலய எல்பலகள் ைற்றும் ஆயத்சதாபலவுகபளயும் 

அதனுைன்  யைலதிக இபணப்புகபளயும்  சகாண்டுள்ளது. 

 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்ைம் 2021 – 2030 ஊவா மாகாண அலுவலகத்தால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

பமற்பார்ணவ 
 

அங்கீகாரம் சபற்ற வாஸ்துவிஞ்ஞாைி ஹர்ஷான் டி சில்வா - தபலவர் - ந.அ.அ.,அங்கீகாரம் சபற்ற நகர 
வடிவபைப்பு நிபுணர் என்.பி.யக. ரைவரீ பணிப்பாளர் நாயகம் - ந.அ.அ.,கலாநிதி ஜகத் முைசிங்க - 
முன்ைால் தபலவர்ந. அ.அ.,அங்கீகாரம் சபற்ற நகர வடிவபைப்பு நிபுணர் யக.ஏ.டி. சந்ரதாஸ - முன்ைால் 
யைலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் - ந.அ.அ.,அங்கீகாரம் சபற்ற நகர வடிவபைப்பு நிபுணர் எம் பி. ரைதுங்க - 
முன்ைால் பிரதிபணிப்பாளர் நாயகம் ந.அ.அ.,டி.எம்.பி. ரைதுங்க - பிரதிபணிப்பாளர் நாயகம்ந. 
அ.அ.,அங்கீகாரம் சபற்ற நகர வடிவபைப்பு நிபுணர் ஜைக் ரைவரீ - திட்ைம் ைற்றும் ஆய்வு பணிப்பாளர் 
ந.அ.அ.,அங்கீகாரம் சபற்ற நகர வடிவபைப்பு நிபுணர் ப்ரியாைி நவரத்ை - மூயலாபாய திட்ை 
பணிப்பாளர்ந. அ.அ.,அங்கீகாரம் சபற்ற நகர வடிவபைப்பு நிபுணர் யசைாைி யசாையசகர - புவியியல் 
தகவல் பையப் பிரிவின் பணிப்பாளர். 
 

திட்டமிடல் குழு  

பட்ைய நகர நிர்ைாண கபலஞர் சுகத் யபைசிரி - பதில் பணிப்பாளர் (ஊவா ைாகாணம்) பட்ைய நகர 
நிர்ைாண கபலஞர் அனுர சைதசவல - முன்ைால் பணிப்பாளர் சிசிர திசாநாயக்க, திருைதி. தீப்தி 
விஜயநாயக்க பிரதி பணிப்பாளர் (திட்ைைிைல்), பட்ைய நகர நிர்ைாண கபலஞர் யக.எம் யசைாரத்ை 

பிரதி பணிப்பாளர் (திட்ைைிைல்),ைப்.எம்.எஸ். திரு. பண்ைார திட்ைைிைல் அதிகாரி, பட்ைய நகர நிர்ைாண 
கபலஞர் ஜீ. ைப். பூரணிகா ப்ரசாதி  

 

 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சணபயின் ஏணனய பிரிவுகள் 

 
• தந்தியராபாய திட்ைைிைல் பிரிவு – ந.அ.அ.சபப (யைற்பார்பவ, கண்காணிப்பு ைற்றும் வர்த்தைாைி அறிவித்தல்கபள 

பிரசுரித்தல்) 

• சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் தபரத்யதாற்ற வடிவபைப்பு பிரிவு – ந.அ.அ.சபப (சபாது சவளிப்புற சபாழுதுயபாக்கிற்காை  

இைங்கள், அைர்த்த இைர் தணிப்பு,  பாதுகாப்பு, கலாச்சாரம் ைற்றும் பாரம்பரிய திட்ைங்கள் யபான்றவற்பற தயாரித்தல்) 

• புவியியல் தகவல் முபறபை பிரிவு – ந.அ.அ.சபப (Arc GIS இைஞ்சார்ந்த தரவுகள் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப உதவிகபள 

வழங்குதல்) 

• ஆராய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்தி பிரிவு – ந.அ.அ.சபப (புதிய நுட்பங்கபள அறிமுகப்படுத்துவதற்கு யதபவயாை 

விழிப்புணர்வு திட்ைங்கபள நைாத்துதல்) 

 

 

 

http://www.uda.gov.lk/
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

நன்றி 

 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை மமானராகபை மாவட்ட திட்டமிடை் பிரிவு கதிரக்ாமம் 

வளரச்ச்ித் திட்டம் 2021 -2030. துபைகள் மை்றும் ைை்வவறு மாநிை மை்றும் அை்ைாத மாநிை 

நிறுவனங்கள் மை்றும் தபைபம அலுவைகம் ஒரு ைரவைான ஆதரவு நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபையும் தயாராக வைான்ை காைத்திை் மசை்லுைடியாகும். 

அதன்ைடி உள்ளூர ்வதவாையத்திை், கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைகம், வதசிய உடை் திட்டமிடை், 

ருஹுணு மகா கதிரக்ாமம் வதவாையம், கிரமவமஹர ரஜமகா விகாபர, ஸ்ரீ அபினவராபம 

விகாபர, நீர ்விநிவயாக திபைக்களம், மின்சார சபை, கதிரக்ாமம் வைாலீஸ் துபை, மாவட்ட 

மருதத்ுவ அதிகாரி அலுவைகம் மை்றும் இதர மாநிை மை்றும் அை்ைாத மாநிை நகரங்கள் 

ஆரவ்த்துடன் ஊக்குவித்து ஆதரவு அளித்த நிறுவனங்கள் மை்றும் பிை நிறுவனங்கள் 

மமானராகபை மாவட்ட அலுவைகத்தின் திட்டமிடை் குழு அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு நன்றி 

மதரிவிக்கிைது. 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

nfsut mikr;rh; mth;fspd; KfTiu 

  

1978 Mk; Mz;L 41Mk; ,yf;f efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

rl;lj;jpd; fPo; efu mgptpUj;jp mjpfhurig epUtg;gl;lJld;> 

mjDhlhf gpuflzg;gLj;jg;gl;l  efu mjpfhu vy;iyapDy;  

Kiwahd jpl;lkplypid Nkw;nfhs;Sk; efu mgptpUj;jpf;fhf 

njhlh;r;rpahd gq;fspg;gpid ,e;j jUdk;tiu 

toq;fpf;;nfhz;Ls;sJ. 

ehl;bd; mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F ,yq;if midj;J 

gFjpfSf;Fk; rkkhf gq;fspf;Fk; tifapy; ngsjPf tsj;ij 

jpwk;gl kw;Wk; jpwd;gLj;Jtij mbg;gilahf 

nfhz;lJk;.xt;nthU efh;Gwk; mgptpUj;jp gFjpfSf;Fk; tphpthd Nkk;ghl;L jpl;lq;fs; 

jahhpf;fg;gl;Ls;sd. 

fjpu;fhkk; efuk; Vuhskhd kf;fSf;F Nritahw;Wfpd;wJ mjd;gb> fjpu;fhkk; gpuNjr rig 

mjpfhu vy;iy jpl;lkply; gFjpia efukhf khw;Wk; rhj;jpak; cs;sJ. ,J njhlh;e;Jk; 
கதிர்காைம் நகரம் அதிக எண்ணிக்பகயிலாை ைக்களுக்கு (பக்தர்கள் / சுற்றுலாப் பயணிகள்) யசபவ 
சசய்கிறது. கதிர்காைத்தின் புைிதைாை இயற்பக சூழபலயும் கதிர்காைம் புைித பிரயதசத்தின் 
புைிதத்தன்பைபயயும் பாதுகாத்து உயர் சபாருளாதார ைற்றும் சபௌதீக அபிவிருத்தி மூலம் கதிர்காைம் 
திட்ைைிைல் பிரயதசத்பத "ருஹுணுபுர உயர் யாத்திபர நகரைாக" ைாற்றுவதற்காை சாத்தியங்கள் 
உள்ளை;. mjd; Rw;Wr;#oy; mikg;Gf;fs; kw;Wk; Rw;wpAs;s gFjpapy; njhy;nghUs; kjpg;gpd; 

jsq;fs; ,Ug;gjdhy; ,e;j jpwd; NkYk; Nkk;gLj;jg; gLfpd;wJ.,e;j Nkk;gLj;jy; jpl;lk; %yk; 

vjph;ghh;g;gJ  fjpu;fhkk; gFjpapy; me;j jpwidg; gad;gLj;jp efuj;ij mgptpUj;jp nra;tjhFk;;. 

mjpNkjF [dhjpgjp mth;fspd; nropg;gpd; ghh;it nfhs;if mwpf;ifia ajhh;j;jkhf khw;wTk; 

Gjpa efukakhf;fy; epfo;r;rpjpl;lq;fSld; tsh;r;rp jpl;ljpid jahhpg;gjw;fhf njhopy; 

ty;Yeh;fs;> epGzj;Jtk; ngw;wth;fs;> gq;Fjhuh;fs;> kw;Wk; r%fq;fSld; tphpthd 

MNyhrizAld; etPd mZFKiwfs;; kw;Wk; tpN\l njhopEl;g topKiwfSld; $ba 

GJtpj mZFKiw ,jw;fhf fpilf;fngw;Ws;sJ. 

mjd;gb> efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; jiyth;> gzpg;ghsh; ehafk;> jpl;lkply; FO kw;Wk; 

,e;j gzpapd; ntw;wpf;Fgy;NtW topfspy; cjtpfs; toq;fpa efu mgptpUj;jp rigapd; 

mjpfhhpfspd; Nritapid ehd; ghuhl;LtJld; NkYk; rk;ke;jg;gl;l cs;@uhl;rp epWtdq;fs; 

mur kw;Wk; jdpahh;Jiw epWtdq;fs; kw;Wk; nghJ kf;fspd; MjuT kw;Wk; gq;fspg;G %yk; 

,ij NkYk; Nkk;gLj;Jk;.mgptpUj;jp jpl;lj;ij ntw;wpfukhf nray;gLj;j toptFf;Fnkd 

ek;Gfpd;Nwd;. 

வகௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ , பா.உ 

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வடீணமப்பு அணமச்சர 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

nfsut uh[hq;f mikr;rh; mth;fspd; KfTiu 

 

etPd epiyahd tsh;r;rp ,yf;Ffis mila ,yq;ifapy; xU Kd;Ndhb 

epWtdkhf efu mgptpUj;jp mjpfurigf;F kpfnghpa nghWg;G 

toq;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb ,e;j tp\aj;jpw;F nghWg;ghd nfsut 

mikr;ruhy; gpufldg;gLj;jg;gl;l efh;Gw mgptpUj;jp mjpfhu 

vy;iyg;gpuNjrk; 1982Mk; Mz;bd; 04 Mk; ,yf;f efu mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; jpUj;jr;rl;lj;jpd; (IIMk; gphpT 8m (I))Mk; gpupTf;F 

mika mgptpUj;jp jpl;lq;fisj; jahupj;jy; mikr;rpd; Nehf;fhf  

cs;sJ. 

,t;thW jahhpf;fg;gl;l mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; %yk;>nropg;gpd; ghh;itia cs;slf;fpa 

Kjd;ik Nehf;fq;fyhd> cw;gj;jp Fbkfs;> kfpo;r;rpahd FLk;gk;> ey;nyhOf;fKs;s r%f 

kw;Wk; tskhd ehL Mfpatw;iw cUthf;FtNj Kjd;ikFwpf;Nfhs; NkYk; efh;Gw kf;fspd; 

epiyahd nghUshjhu ,lj;ij cUthf;Ftjd; %yk; Kiwahd efukakhf;fy; jpl;lj;jpd; 

%yk; efh;;Gw tsh;r;rp kw;Wk; xOq;FKiwfspd; Nehf;fq;fis mila ,e;j tsh;r;rp jpl;lk; 

nghpJk; cjTk; vd;W ek;GfpNwd;. 

vdNt>,e;jj; jpl;lj;ijj; jahhpg;gjpy; kpfTk; nghWg;ghd gq;if nfhz;bUe;j tbtikg;Gf; 

FOtpdUf;Fk;.kw;Wk; gy;NtW topfspy; vd;id Mjhpj;j midtUf;Fk; vdJ kdkhh;e;j 

ed;wpapidj; njhptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;>ePq;fs; midtUk; nropg;gpd; ghh;itia czu 

gq;fspg;gPh;fs; vd;W ek;Gfpd;Nwd;. 

வகௌரவ (கைாநிதி) நாைக வகாடபஹவா,பா.உ. 

நகர அபிவிருத்தி,கணரபயாரப் பாதுகாப்பு, கழிவுப் வபாருள் அகற்றுணக, சமுதாய துய்ணமப்படுத்தல் 

இராஜாங்க அணமச்சர 
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nfsut jiyth; mth;fspd; KfTiu 
 

ehd;F jrhg;jq;fshf ,yq;ifapNy efu mgptpUj;jpj; jpl;lkply; 

Nkk;gLj;jy; njhlh;ghd jpl;lq;fis jhahhpj;jy; me;j jpl;lq;fis 

nray;gLj;jYf;F mjpfhuk; cila gpujhd  epWtdk; efu mgptpUj;;jp 

mjpfhurig MFk;. 

efu mgptpUj;jpjpl;lq;fs; %yk; cah;e;j> gaDs;s kw;Wk; jpwikahd 

Kiwapy; epyq;fis gad;gLj;jy; mj;Jld;; Rw;Wr; #oiy gRikahf  

Kfhikr;  nra;jy; mlq;fpa gytplaq;fis 

Mtuzg;gLj;Jfpd;wJ.xd;wpide;j jpl;lkply;fis jahh;gLj;jy;  eilKiwg;gLj;jypd; Clhf 

efu gpuNjrq;fspy; kw;Wk;  mq;F thOk; kf;fspd;  nghJ kw;Wk; nghJ eyd;fis 

Cf;Ftpf;Fk;  Nehf;fj;jpid ,yf;fhfnfhz;L ,e;j tsh;r;rp jpl;lj;jpid jahhpj;Js;sJ.   

1982Mk; Mz;bd; 04  Mk; ,yf;f efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; (jpUj;jr;rl;lj;jpd;)rl;lk; 

IIMk; gphpT 8m (I)Mk; gpupTf;F mika mikr;rupdhy; efu mgptpUj;jp gpuNjrkhf gpufldk; 

nra;ag;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; mgptpUj;jp jpl;lq;fisj; jahupj;jy;. jw;Nghija murhq;fj;jpd;  

nfhs;if mwpf;ifapd;  mbg;gil mikr;rpd; ,yf;fhf  cs;sJ.  

efu mgptpUj;jp mjpfhurigapNy ,Uf;Fk; Mizafj;jpd; fUtpfs; kw;Wk; cf;jpfs; %yk; 

mgptpUj;jp jpl;lj;ij jahhpg;gjpy; rthy;fis kpf ntw;wpfukhf Kfk; nfhLj;J gpuNjrj;jpd; 

ngsjPf> nghUshjhu  r%f kw;Wk; Rw;Wr; #oy;  tplaq;fis fUj;jpy; nfhz;L கதிர்காைம் 

பிரயதச சபப mjpfhuk; cila gpuNjrkhf mgptpUj;jpjpl;lk; 2021-2030 Mz;Ltiu 

eilKiwf;Ftu jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

,jd; %yk; ,e;j jpl;lkpliy ntw;wpfukhf Kbf;f filikahw;wpa  efu mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd;  jpl;lkply; FO kw;Wk; gy;NtWtopfspy; vkf;F cjtpa midtUf;Fk; vdJ 

ed;wpfis njhptpg;gNjhL ,e;j mgptpUj;jpjpl;lk; jahhpg;gpy; midj;J jug;gpdhpd; 

nray;ghl;bidAk; gq;fspg;gpidAk;  ,e;j mgptpUj;jpjpl;lj;jpid nraw;gLj;j  njhlh;e;J 

vjph;fhyj;jpy; vjph;ghh;j;Js;Nshk;. 

 

gl;la fl;blf; fiyQh; `h;;\he; b rpy;th 

jiyth; 

efumgptpUj;jp mjpfhu rig 
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பிரதேச சபை ேபைவரின் சசய்தி 

 

fjpHfhk efuk; Rw;Wyh gazpfs;> mur jiytHfs; tUifjUk; 

Gdpj efukhFk;. mjpYk; UFD kfh Njthyak;> ,jpfhr fpup 

tpfhiu> VO kiy> nry;yf;fjpHfhkk; kw;Wk; ahy Njrpa G+q;fh 

vs;gd mike;Js;s mjpf Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j efukhFk;. mNj 

rkak; gy Mapuf;fzf;fhd gf;jHfs; tUifjUk; ,e;j efupd; 

midtUf;Fk; Ntz;ba mtrpakhd mbg;gil trjpfis jpl;lkpl;L 

toq;FtJ gpuNjr rig jtprhsH vd;w tifapy; vd; flikAk; 

nghWg;GkhFk;. 
 

khefu kw;Wk; Nky; khfhz mgptpUj;jp mikr;rpd; efu mgptpUj;jp 

mjpfhup Clhf fjpHfhk gpuNjr rig vy;iyf;Fs; jpl;lkplg;gl;l rl;ljpl;lj;jpw;Fl;gl;l 

gpNuuizapd; epakq;fSf;F mika GupjYld; Kd;Dupik toq;Ftw;F kdg;G+Htkhd 

ed;wpfs;. 

gpuNjrj;jpy; cs;s gpur;ridfs; njhlHghf mtrpakhd jPHTfis toq;Fjy; gpuNjr 

kf;fspd; kw;Wk; ehl;L kf;fspd; Rfkhd tho;tpay; njhlHghd mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis 

eilKiwg;gLj;jy; fl;Lg;ghLfis Nkw;nfhs;sy; kpfTk; rhjfkhdJ. vdJ rpe;jidf;F 

mika gpuNjrj;jpy; mur kw;Wk; mur rhHgw;w epWtdq;fspd; Nritfs; jpwd;gl 

toq;fg;gLfpd;wd. gpuNjr kf;fspd; mgptpUj;jp KjyPfis cz;ikahd ,yf;f juj;jpw;F 

mika gq;fhsH fl;rpfSld; ,ize;J Row;rp Kiwapy; mgptpUj;jp jpl;lk; 

eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wj. 
 

gpuNjr mgptpUj;jp xOq;Ffis Vw;gLj;jp kf;fSf;F eykhd mgptpUj;jp jpl;lq;fis 

tpjpfSf;F mika eilKiwg;gLj;j KbAkhd rf;jp fpilf;f ,iwtid Ntz;Lfpd;Nwd;.  

 

 

nfsut rhzf mkpy; uq;fd mtHfs;> 

jtprhsH> 

gpuNjr rig> 

fjpHfhkk; 
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முன்னுபர 

 

ஊவா மாகாைத்தின் மமானராகபள மாவட்டத்திை்கு மசாந்தமான 561.7 கிவைா 
மீை்ைை் வரக்்கத்திை்கு உட்ைட்ட சம தபர பிரவதசத்திை் ைரம்பி காைை்ைடும் 
கதிரக்ாம்ம் பிரவதசம் இைங்பகயிை் ைை் சமய கைாசச்ார ஈரை்்பை மகாை்ட 
கிரிமவமஹர, அஸ்திைை வைாதிய, கதிரக்ாம வதவாையம், ஏழுமபை, சித்துை் 
ைவ்வ,மவை்ை கதிரக்ாமம் கைைதி வதவாையம் வைான்ை வைக்கத்திை்குரிய  
மை்றும் ைை்படய மைறுமதிமிக்க இடங்களின் அபமவின் காரைமாக மை்றும் 
கதிரக்ாமம் எசை மைரமஹர வைான்ை கைாசச்ார அம்சங்களின் காரைமாக சமய 
மை்றும் கைாசச்ார அடிை்ைபடயிை் வருடம் முழுவதிலும் இைங்பகயின் அபனத்து 
பிரவதசங்களிலும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு 
வருபகதருவதுடன் கதிரக்ாம்ம் வைக்கதஸ்தைத்திை் புனித தன்பம  அங்கு 
காைை்ைடும் இடங்களின் சமய, கைாசச்ார மை்றும் ைாதுகாை்பை வைான்வை 
மாைிக்க கங்பக, பூங்கா வைான்ை இயை்பக சூழலின் ைாதுகாை்பிை் தங்கியுள்ளது.  
அடிை்ைபடயிை் உருவாக்கை்ைடும் தை்வைாதுள்ள இடங்களிலிருந்து நாடு முழுவதும் 
மத மை்றும் கைாசச்ார கதிரக்ாமம் நகரம் ஊக்குவித்தை் காரைமாக முன்னுரிபம 
ஆை்டு கிபடத்தது. 

 எனவவ வளரச்ச்ி திட்டத்தின் கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை ஆளுபகை் பிரவதசத்திை் 
உடை் சூழை் வளரச்ச்ி மை்றும் கதிரக்ாமம் புனித கதிரக்ாமம் புனித “புனித தன்பம 

"மிக சக்திவாய்ந்த MRMR ைாதுகாை்பு மூைம், காைம் 2018- வபர ஆை்டு 2030 இை் 
வநரடி மைாருளாதார வளரச்ச்ி அடுத்த ைத்து ஆை்டுகளிை் வளரச்ச்ிக்கு தயார ்
மசய்யை்ைடட்ுள்ளது நகரம் "என்ைது கதிரக்ாம புனித நகரத்தின் முக்கிய 
குறிக்வகாள் ஆகும். 

நகரம் வளரச்ச்ி திட்டம் இருக்கும் நிைை் ையன்ைாடு வபககளின் ைகுதியிை் 
தயாராக ைை ைகுதிகளிை் கவனம் வைான்ை யாத்ரீகரக்ள் மை்றும் சுை்றுைாத் மக்கள் 
இருந்த ைகுதிகளிை், மைாருளாதாரம், சுகாதாரம், கை்வி, இயை்பக, மத மை்றும் 
உள்கட்டபமை்பு மக்கட்மதாபக மை்றும் வீடுகள் விநிவயாகம், புவியியை் 
ஒழுங்கின்பம, வடிகாை் முபைகளிை் இருந்து, மை்றும் அபனத்து அபிவிருத்தி 
விதிமுபைகள் ைாரப்வபய அபடய “இரத்தினபுரி  மிக புனித நகரம்" மூவைாைாய 
திட்டங்கள் அபடயாளம் காைை்ைடட்ுள்ளன. 

நகர வளரச்ச்ித் திட்டம் ைகுதியிை் இரை்டாம் வளரச்ச்ி கடட்ுை்ைாடுகள் 
அனுமதிக்கை்ைடட்ுள்ளார ்தகவை் மை்றும் மூவைாைாய திட்டமிடை் மை்றும் வளரச்ச்ி 
திட்டங்கள் மை்றும் திடட்மிடை் மதாகுதி ைகுதியிை் உள்ள ைதிை்பு நான் ஆய்வுகள் 
இரை்டு முக்கிய ைகுதிகபள மகாை்டுள்ளது. 
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அணமச்சரின் அனுமதி 
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வர்த்தமானி அறிவித்தை 
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1 

 

  

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

அத்தியாயம் 1 

அறிமுகம் 

1.1. அபிவிருே்தி திட்டே்தின் பின்னணி 
 

நகரத்தின் எதிரக்ாைத்திை்கான திட்டமிடை் வபரதை் சமூக, மைாருளாதார, அரசியை் 

மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் சக்திகளின் வைாக்குகள் மை்றும் வைாக்குகளின் அடிமட்டத்திை் 

மதாடங்குகிைது. ஏமனன்ைாை் ஒரு நகரத்தின் அபிவிருத்தி வமவை அை்ைது அதிகமான 

சக்திகளின் அடிை்ைபடயிை் அை்ைது நகரங்களின் வளரச்ச்ி ஒருவருக்மகாருவர ்

ைரஸ்ைர அழிவு அை்ைது முை்வைாக்கானதாக அபிவிருத்தி மசய்யை்ைடுகிைது. நகரம் 

வளரச்ச்ி, தவிரக்்க முடியாத மசயை்முபை மாை்ை, ஆனாை் நகரம் நகரை்்புை திட்டமிடை் 

ஒரு ைாரப்வ நகரத்தின் முக்கியத்துவங்கள் மமருவகை்றுவது மூைம் வளரச்ச்ி புதிய 

வளரச்ச்ி வாய்ை்புகபள மை்றும் வாய்ை்புகபள நன்பமகள் சரி மசய்ய நன்கு இருை்ைது 

வழங்கும் வநாக்கத்துடன் மசய்யை்ைடுகிைது. 

இைங்பகயின் நகரை்்புை வளரச்ச்ி, நிறுவை்ைட்டது நகரை்்புை வமம்ைாடட்ு ஆபையம் 

சட்டம் எை் 1978 41 மை்றும் சட்டத்தின் 04 1982, சமூக, மைாருளாதார, மை்றும் 

காரைமாக சமநிபை அங்கீகாரம் வளங்குன்ைா வளரச்ச்ிக்கு வழிகாடட்ுதை் 

வழங்குவதாகும், வநாக்கங்கள் சூழை் அம்சங்கபள மை்றும் நகரை்்புை வளரச்ச்ி கீழ் 

நகரை்்புை உடை் ைாகங்கள் ஒழுங்குமுபை உடை் நகரை்்புை திட்டங்கபளத் 

தயாரிை்ைதை்கு அதிகாரம் அதிகாரத்திை்கு வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. நகரை்்புை வமம்ைாடட்ு 

ஆபையத்தாை் அறிவிக்கை்ைட்ட ைகுதிகள் வமம்ைட்ட ைகுதிகளாக 

பிரகடனை்ைடுத்தை்ைடட்ுள்ள ைகுதிகளுக்கான அபிவிருத்தி திட்டங்களின் வளரச்ச்ி 

நகரை்்புை வமம்ைாடட்ு ஆபையத்தின் சட்ட கட்டபமை்பின் முக்கிய அம்சமாகும். 

நகரை்்புை வமம்ைாடட்ு ஆபைய வளரச்ச்ி நாடு மை்றும் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் 1986 

எை் 423/6 அசாதாரை மகசட் நகரை்்புை வளரச்ச்ி ைகுதியிை் மவளியிடை்ைடட்து 

ைகுதிகளிை் ைை ைகுதிகளிை் அறிவித்துள்ளது. அதன்ைடி, 1987 ஆம் ஆை்டிை், குருகுமா 

கிராமத்திை், நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் கதிரக்ாமா ைகுதி உருவாக்கை்ைடட்து. 

எனினும், கதிரக்ாம நகபர அபிவிருத்தி மசய்து வருகின்ை ஆை்டுகளிை், 

அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் வபரவு இன்னும் தயாராகவிை்பை. 

கதிரக்ாமம் முன்னைி வாய்ை்பை கீழ்த்தளத்திை் இைங்பகயின் ைை மத மை்றும் 

கைாசச்ார இடங்கள், சமூக, மைாருளாதார, அரசியை் மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் காரைிகள் 

ஆரம்ை ைை்வவறு நிைத்பத ஒரு தியாகம் வழங்குகின்ைன, தை்வைாபதய வடிவத்திை் 

வபர உருவானது வளரந்்து வரும் தாக்கம் இனி கட்டபமக்கும் உள்ளது. இந்த "நகர 

அபிவிருத்தி" மசயை்முபையிை், வமை்கூைை்ைடட் காரைிகள், வநரடி மை்றும் மபைமுக 
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முபையிை், கதிரக்ாம நகரின் முக்கிய, மத குைாதிசயங்கள் மை்றும் மதிை்புகள் 

ஆகியவை்பைக் காைைாம். 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையானது, வளரந்்த மவளியிடை்ைடட்ும் மத இன் 

கதிரக்ாமம் நகரை்்புை அபிவிருத்தி ைகுதியிை் எதிரக்ாை நிபைபமகள் தரிசனம் ைடி 

ைை்புகள் மை்றும் மதிை்புகள் நகரை்்புை வமம்ைாடட்ு ஆபையம் வசவா பிரிவுகள் மிக 

முக்கியமான விபளவாக அபடயாளம் 05 சதவீதம் samanvit கதிரக்ாமம் 2017 நடத்திய 

saskṛtika ைாதுகாக்கும் எை்பைகளின் ைரை்பிை்கான மூவைாைாய வளரச்ச்ி எடுக்கை்ைட்ட 

நடவடிக்பககபள அது 09 ஆை்டுகள் 2021 -2030 காைத்திை் அடுத்த ஆை்டு ஒரு 

வரம்பிை் விை்ைை்பிக்க வடிவபமக்கை்ைடட்ுள்ளது ஐபிஓ திட்டம் தைா தயார.் 

 

1.2. திட்டமிடை் குழு  
 

மாநிை நிறுவனங்கள் மை்றும் பிை அபமை்புகள் கருத்துக்கள் மை்றும் 

முன்மமாழிவுகபள ைங்களிை்பு மைறுவதை்கு, மை்றும் கதிரக்ாமம் மூவைாைாய 

நகரை்்புை வளரச்ச்ி திட்டம் தயாரிக்க பின்வருமாறு முக்கிய ைங்குதாரரக்ள் மை்றும் 

பிை நடுநிபை அபடயாளம் கை்டு மகாள்ள முடியும். 

முக்கிய கட்சிகள் 

1. கதிரக்ாம பிரஷ்ய சபை 
2. பிரவதச மசயைகம் - கதிரக்ாமம் 

 

பிற ைங்குேொரர் நிறுவனங்கள் 

1. வதசிய இயை்பியை் திட்டமிடை் திபைக்களம் 

2. ைஸ்நாயக்க நீைவம அலுவைகம் 

3. கதிரக்ாமம் கிரிவவரா ராஜா மகா விஹாராயா 

4. கதிரக்ாமம் ஸ்ரீ அபிநவராம விகார 

5. கை்டா வந்த விஹாரயா 

6. நீர ்வாரியம் 

7. மின்சார வாரியம் 

8. கதிரக்ாம மைாலிஸ் 

9. மாவடட் மருத்துவ அலுவைரக்ள் அலுவைகம் 

10. மதை்கு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை 

11. சாபை வமம்ைாடட்ு ஆபையம் 

12. சிவிை் ைாதுகாை்பு திபைக்களம் 

13. மாவடட் மசயைகம் - மமானராகபை 
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14. மாகாை வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை 

15. மத்திய சுை்றுசச்ூழை் ஆபையம் 

16. நீரை்்ைாசனத் திபைக்களம் 

17. மதாை்லியை் துபை 

18. விவசாய வசபவ அலுவைகம் 

19. கிராம வசவகர ்

20. கதிரக்ாமத்தின் வரத்்தக சங்கங்கள் 

21. பிரதான - கதிரக்ாம வதசிய ைாடசாபை 

22. பிரதான, தாளகமுவ ஜூனியர ்முதன்பம ைள்ளி 

 

 

நகரை்்புை வமம்ைாடட்ு ஆபையம் மை்றும் பிை துபைகளிை் வளரச்ச்ித் திட்டம் 2021-

2030 கதிரக்ாமம் தயாரித்தை் ைங்களிக்க  

• அபிவிருத்தி திட்டமிடை் பிரிவு 

• புவியியை் தகவை் அபமை்புகள் பிரிவு 

• சுை்றுசச்ூழை் பிரிவு 

• ஆராய்சச்ி மை்றும் அபிவிருத்தி அைகு 
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1.3. வநாக்கம் 
 

 
 

கதிரக்ாமம் நகரம் வளரச்ச்ி திட்டமிடை் வநாக்கம் ைரிசீலித்து கதிரக்ாமம் நகரம் 

வளரச்ச்ி திட்டம் தயாரித்தை் 2017.04.01 இை் மதாடங்கி ஒரு வருடம் காைம் 

கடட்ுை்ைடுத்தை்ைடும் வடிவபமக்கை்ைட்டது. கட்டபமை்பு மை்றும் கதிரக்ாமம் 

ைகுதிகளின் உள்ளடக்கத்திலுள்ளபவ அபடயாளம் அதபனச ் சுை்றியுள்ள 

ைகுதிகளிலும் ஆழம் பின்னைி ஆய்வு விசாரபை மசய்யை்ைடும் இதன் விபளவாக 

கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை ஆளுபகை் பிரவதசத்திை் தயாராக கதிரக்ாமம் நகரம் 

வளரச்ச்ி திட்டம் மகாை்டிருக்கும் கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைகம் 

வதரந்்மதடுக்கை்ைடட்ுள்ளன கி.மீ 566,8 அடங்கும் இருந்தது. 

வதசிய மை்றும் பிராந்திய கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் முக்கியத்துவம் கருத்திை் 

மகாள்ளும்வைாது, அங்கு ஒரு கிரிமவமஹர, அஷ்டைஹை நிை்க, கதிரக்ாமம், 

காரைமாக இைங்பகயின் ைை க்கு மபை, மசை்ை கதிரக்ாமம் தடித்த வகாயிலுக்கும் 

புனிதமான மை்றும் வரைாை்று மதிை்பு மதிநுட்ைமான நிபைை்ைடுத்தை் இடம் 

காரைமாக மை்றும் எசை மைரஹரவும் கைாசச்ார நிகழ்வுகள் சம்ைந்தை்ைடட் மத 

மை்றும் கைாசச்ார ஈரை்்பு, கதிரக்ாமம் இைங்பக ஒரு முன்னைி மதிை்பு புனித நகரம் 

இது ஒவ்மவாரு ைகுதியிலும் மவளிநாடட்ு உைவுகளிலும் உருவாகியுள்ளது. 

உடை் கடட்ுை்ைாடு கதிரக்ாமம் கைாசச்ார ைாரம்ைரியத்பத வதசிய துபை மை்றும் 

இடங்களிை் ைாதுகாை்பு மை்றும் ைாதுகாை்ைதை்கான கதிரக்ாமம் புனித ைகுதியிை் 

திட்டம் மசயை்ைடுத்த மடட்ுவம புனிதமான நிைம் ைகுதியாகும். கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் 

1987 நகரை்்புை வளரச்ச்ித் திட்டம் கம் உதாவ பிைகு உருவாக்கை்ைடட்து. கதிரக்ாமம் 

பின்னர ் மவவ்வவறு வநரங்களிை், கூட ஒரு வபரவு வளரச்ச்ிக்கு வபரவு வளரச்ச்ி 

திட்டம் நகரை்்புை வமம்ைாடட்ு ஆபையம் திட்டமிடை் மசயை்குழு முன்பவத்த 

இன்னும் அபமக்கை்ைடவிை்பை. 

ஆபகயாை் கதிரக்ாமம் நகரம் வளரச்ச்ி திட்டம் தயாரித்தை் மத, ைை்ைாடட்ு 

விழுமியங்கபளை் வைைிை்ைாதுகாத்து மை்றும் உதவ ஒரு வதசிய திட்டம் தழுவி 

உள்ளூர ் நிபை மை்றும் உள்ள கதிரக்ாமத்திவைவய ைகுதியிை் ையன்ைடுத்த முடியும் 

என்று வளரச்ச்ி ஒரு திட்டம் தயாரிக்க எதிரை்ாரத்்தைடி, உடை் சமூக, மைாருளாதார 

மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் இது பிரிவுகளிை் மை்றும் அவரக்ளின் வைாக்குகள் மை்றும் 

நை்வாழ்பவ ைை்றி விரிவாக ஆராய்கிைது ULA வநாக்கங்கள் அபடயாளங்கை்டு 

அதன் மசாந்த திட்டங்கள் இபை வமம்ைாடட்ுத் திட்டம், கடட்ுை்ைாடுகள் உடை் 

வளரச்ச்ி தழுவி என்று எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 
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1.4. திட்டமிடை் மசயை்முபை 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பின்னைி ஆய்வு 

வநாக்கம் கை்டறிதை் 

வளரச்ச்ி சாத்தியங்கள் மை்றும் சிக்கை்கபளக் கை்டறிதை் 

வநாக்கம், இைக்குகள் மை்றும் வநாக்கங்கள் 

விரிவான ைகுை்ைாய்வு 

மூவைாைாய திட்டங்கபள தயாரித்தை் 

விதிகள் மை்றும் ஒழுங்குவிதிகள் தயாரித்தை் 

மைாது வநாக்கங்களுக்காக உள்ளூர ்அதிகாரிகளுக்கு 
மமாத்த வவபைத் திட்டத்பத சமரை்்பித்தை் 

ஆவை திட்டமிடை் திட்டம்: உருவாக்குதை்: 
திட்டக்குழுவிை்கு சமரை்்பித்தை் மை்றும் ஒை்புதை் மைறுதை் 

நிரவ்ாக குழு ஒை்புதை் மை்றும் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் 
மவளியீடு 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

1.4.1. பின்னணி ஆய்வு 

 

கதிரக்ாமம் நகரம் வளரச்ச்ி திட்டம், மைாருளாதார சமூக மை்றும் சுை்றுசச்ூழை், 

தயாரித்தை் க்கான கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை ஆளுபகை் பிரவதசத்தின் இயை்பியை் 

முதன்பம ஆராய்சச்ி மை்றும் விசாரபை அபனத்து அம்சங்கபளயும் உைகளாவிய 

தரவுத் வசகரிை்பிை் மந்தநிபை நிைவும் துபை மை்றும் ladī.mehi திடட்ங்களிை் 

வமை்மகாள்ளை்ைட்ட பின்னைி ஆய்வு உடை் தயாரிை்பு வமை்பிங் , மின்சார வாரியம், 

நீர ்வாரியம், பிரவதச மசயைகம், பிராந்திய வைான்ை அறிவியை் முபை மைறுவதை்கு 

உைரச்ச்ிகள், சுகாதார, கை்வி நிறுவனங்கள் மை்றும் அலுவைகங்களிை் 

வதபவை்ைடுகிைது என்று தரவு, ைகுை்ைாய்வு இருந்தது. 
 

1.4.2. தநொக்கம் கண்டறிேை்  
 

நகரை்்புை dhuravaliyaṭa கதிரக்ாமம் நகரம் இடம் ைடி, வதசிய திட்டங்கள் மை்றும் வதசிய 

நகரம் குறிை்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம் மை்றும் இது தாக்கம் ைை்வவறு 

நிறுவனங்களின் ைகுதியிை் இரை்டு ைகுதிகளிலும் மசயை்ைடுத்தை்ைடும், மை்றும் 

அதன்ைடி நகரம் வளரச்ச்ி திட்டம் தயாரித்துக் மகாை்டிருந்த சமயத்திை் 

முன்மமாழியை்ைட்ட வளரச்ச்ி திட்டங்கள் கவனத்பத அபடயாள வதபவகள் மை்றும் 

வநாக்கம் அபடயாளம் காைை்ைட்டது. 

 

1.4.3.வளர்சச்ி சொே்தியங்கள் மற்றும் சிக்கை்கபளக் கண்டறிேை் 

 

கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் ஆை்ைை்களின், பிரசச்ிபனகள் 2017.11.17 (நடுநிபை 

முதலீட்டாளர ் கூட்டம்) கூடுதைாக உள்ள கதிரக்ாமத்திவைவய நகரங்களிை் 

வளரச்ச்ிக்கு கைந்துபரயாடலிை் ைங்வகை்க கூட்டாளரக்ளுக்குக் ஆய்வு பின்னைி 

மூைம் அபடயாளம் வைாக்குகள் வமலும் வளரச்ச்ி உள்ள துபைகளிை் ividha கை்வி 

பிரசச்ிபனகள் மை்றும் அபடயாளங்கை்டு வைாக்குகள் வளரந்்து வரும், வளரச்ச்ி 

குதித்திருக்கிைார ் வடிவபமை்பிை் இருக்கும் இபடமவளிபய மதிை்பிடுவது 

வைாக்குகளின் ைடி வமை்மகாள்ளை்ைடட்து. 

 

1.4.4.தநொக்கம், இைக்குகள் மற்றும் தநொக்கங்கள் 

 

நன்பமகள் அவத ைகுதியிை் வளரச்ச்ி (SWOT) வமலும் கதிரக்ாமம் ைாரப்வ வளரச்ச்ி 

(Potential analysis), என்ைது எதிரக்ாை மூைம் வளரச்ச்ி சமசச்ீர,் உடை் மைாருளாதார, சமூக 

மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் துபைகளின் ைகுதியிை் வளரச்ச்ி சட்டமன்ைம் ஆை்மசட் எடுத்து 

மை்றும் வநாக்கங்கள் ையன்ைாடு (Sensitivity analysis) மை்றும் குறிக்வகாள்கள் 

தயாரிக்கை்ைடட்ு, கதிரக்ாம நகர வளரச்ச்ியின் (Development pressure analysis) ைாரப்வபய 
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அபடய வடிவபமக்கை்ைடட்ுள்ளது தீரம்ானம் மசயை்முபை ஒழுங்காக பமயமாகக் 

மகாை்டிருந்தது. 

1.4.5. விரிவொன ைகுை்ைொய்வு 

 

அறிவியை் முபைகள் மை்றும் வநாக்கங்கள் கதிரக்ாமம் அபடய குறிக்வகாள்கள் 

மை்றும் வநாக்கங்கபள எதிரக்ாை ைாரப்வ வநாக்கங்கள் மை்றும் ைாரப்வ அபடய 

வதபவ கட்டிடம் ைடி ஒரு விரிவான ஆய்வு நடத்தை்ைடட்து. SWOT ைகுை்ைாய்வவாடு 

கூடுதைாக, ஆை்ைை் திைன், உைரத்ிைன் ைகுை்ைாய்வு மை்றும் வளரச்ச்ி அழுத்தம் 

ைகுை்ைாய்வு ைகுை்ைாய்வு மூைம் ைகுை்ைாய்வு மதாடரக்ிைது. 

 

1.4.6.மூதைொைொய திடட்ங்கபள ேயொரிே்ேை் 

 

பிை்ட் முன்வனாக்கு க்கான கடட்ம் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் மூவைாைாய திட்டங்கள் 

முன்மமாழியை்ைட்ட kalāpiyakaraṇa திட்டத்தின் சமூக மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் அம்சங்களிை் 

கட்டை்ைட்ட குறிக்வகாள்கள் மை்றும் உடை், மைாருளாதார, முன்மமாழியை்ைட்ட நிைை் 

ையன்ைாடு திட்டம் வநாக்கங்கள் மசயை்ைடுத்த ைரிந்துபரத்தது உத்திகள் அபடய 

மைாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டமிடை், முன்மமாழிந்த சுை்றுசச்ூழை் ைாதுகாை்புத் 

திட்டம், கைாசச்ாரம் மை்றும் ைாரம்ைரிய வமைாை்பம அத்தபகய திட்டங்கள் மீறுதை் 

தயாராக இருந்தனர.் கூடுதைாக, அபடயாளம் காைை்ைடட் சிைை்பு 

மை்டைங்களுக்கான அபிவிருத்தி ஒழுங்குமுபை திட்டங்கள் உருவாக்கை்ைட்டது. 

 

1.4.7.விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகள் ேயொரிே்ேை் 

 

இங்வக இருக்க சட்டபூரவ் நிைந்தபனகபளயும் தயாரிை்பு ஏை்ைட்ட பிரசச்ிபனகள் 

குபைக்க ைாரப்வ / கடட்பமை்பை அபடய மைாருடட்ு சட்டங்கள் மை்றும் 

கடட்ுை்ைாடுகபளயும் கட்டபமை்பு, அத்துடன் வளரச்ச்ி திடட்மிடை் நிைை் ையன்ைாடு 

மை்றும் வளரச்ச்ி திட்டம் மசயை்ைடுத்த வவை்டிய அவசியம் கட்டிடம். 

 

1.4.8.  சைொது தநொக்கங்களுக்கொக உள்ளூர் அதிகொரிகளுக்கு 
சமொே்ே தவபைே் திட்டே்பே சமர்ை்பிே்ேை் 

 

அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் அபிவிருத்திக்கு பின்னர ் அவத திட்டத்திை் தத்தளிக்கும் 

மக்களின் வயாசபனகள் மை்றும் கருத்துக்களிை் கவனம் மசலுத்த 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 
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1.4.9.  குழுவிற்கு ஒரு எழுேை்ைட்ட திட்டே்பே சமர்ை்பிே்ேை் 

 

ஒை்புதலுக்கு யூ.டி.ஏ. திட்டமிடை் மசயை்குழு சமரை்்பித்து வமலும் சரிமசய்ய வளரச்ச்ி 

திட்டம் ஆவைை்ைடுத்தை்ைடட்ுள்ளது வழிமுபைகபள ஆவைாசபனகபளயும் 

மைை்றுத் தந்தது. 

 

1.4.10. அபிவிருே்தி திட்டே்தின் பிரகொரம் 

 

நகரை்்புை வமம்ைாடட்ு ஆபையத்தாை் மைை்ைார ் மைாதுவான கருத்துகளுக்குச ்

திட்டமிடட்ு குழுவின் ஆவைாசபனயின் வைரிை் ஒரு வபரவு திட்டத்பத அபிவிருத்தி 

திட்டமிடை் அபிவிருத்தி முபையான அறிவிை்பு இன்னும் கூடுதைான திருத்தங்கள். 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அத்தியாயம் 2 

2. ஆரம்ை ைகுை்ைொய்வு 

2.1. ஆய்வு ைகுதி  
 

கதிரக்ாமம், காஜரகம, ைை் சமய கதிரக்ாமம் இைங்பக மையரக்ள் அறியை்ைட்ட 

வைான்ை இந்து மதம், முஸ்லீம் மை்றும் முன்னைி வழிைாடட்ு புனித தளங்கபள 

கிரிஸ்துவர ் மத மை்றும் ைை கைாசச்ார முபையீடு. அதன் தளத்திை் அஷ்டைை 

நிபைை்ைாட்பட, கிரி மை்றும் நிபை, ஒரு இந்து மதம் கடவுள் அை்ைது கதிரக்ாமம் 

குமார ் ைாரக்்கை்ைடுகிைது ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹா வைாதி ஆகிவயாருக்கு வழங்கை்ைடட்து, 

கதிரக்ாமம் ைாகாலுக்காக கடவுள் நன்றி மபை புனித ைகுதியிை் சம்ைந்தை்ைட்ட 

முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு முஸ்லீம் வதவாையத்திை் அபமந்துள்ளது. 

கூடுதைாக மசை்ை கதிரக்ாமம் விநாயகர ் வகாயிை்கள், கைபிடகை, வருகிைது 

புனிதமான மை்றும் வரைாை்று தளங்கள் அத்துடன் மதிை்பு யாை வதசிய பூங்கா, 

இயை்பக ஆை்றின் ஒரு மாைிக்கம் மை்றும் கை்கவர ் கை்ணுக்கினிய ைகுதியிை் 

pradēśayangenda கதிரக்ாமம் உள்ளது. 
 

இருை்பிடம்  
 

தனமை்விை மசயைக பிரிவு கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைகம் Siyabalanduwa மை்றும் 

புத்தை பிரவதச மசயைகம் அம்ைாந்வதாட்பட ஊவா மாகாைம் கதிரக்ாமம்,மசை்ை  

கதிரக்ாமம், எை்பை, மதடகமுவ, கந்தசுரிந்துன் கிராமத்திை் மமானராகபை 

மாவட்டத்திை் இருந்து மதை்கு மாவடட்ங்கள் மை்றும் கிழக்கு வடக்கு வமை்கு எை்பை 

அபமந்துள்ள மை்றும் ஐந்து கிராம வசவகர ்பிரிவுகளிை் மகாை்டுள்ளது. நிைை் ைரை்பு 

கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் சமமவளி முழுவதும் ைரவியது இன் 561,7 சதுர கிவைாமீட்டர ்

மமானராகபை தபைநகர ்மை்றும் மமானைாகை மாவட்டத்திை் மகாழும்பிை் இருந்து 

280 கி.மீ. இருந்து 68 கிவைாமீட்டர ்மதாபைவிை் அபமந்துள்ளது. (வபரைடம் 2.1) 

கதிரக்ாமம் முக்கிய மாவட்டத்திை் வைான்ை வளரச்ச்ி 05 கிராம வசவகர ்பிரிவுகளிை், 

மைாருளாதாரம், எை்பை கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைகம் பிரிவு நடத்பத காரைிகள் 

ைகுை்ைாய்வு கருதை்ைடுகிைது வதடும், மமானராகபை அபமந்துள்ளது மகாை்டுள்ளது 

ஏமனனிை் இரை்டு வபரயறுக்கை்ைடட் கதிரக்ாமம் விபளவாக மை்றும் கதிரக்ாமம் 

பிரவதச மசயைகம் நிரந்தரமை்ை மக்கள்மதாபக தனிை்ைட்ட இருை்ைது மாகாை 

நிரவ்ாக எை்பைகபள இடத்பத மாவட்ட மை்றும் ஹாம்ைன் Ota மாவட்டத்திை் மக்கள் 

இருந்த ைகுதிகளிை், மைாருளாதார மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் நிபைபமகள் கவனம் 

மசலுத்த அவசியம். எனவவ அம்ைாந்வதாட்பட மாவட்டத்தின் மை்றும் மமானைாகை 

மாவட்டத்திை் கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைகம் பிரவதச மசயைகங்கள் சுை்றி 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மவை்ைவாய, தனமை்விை, மமானராகபை, திஸ்ஸமஹராபம, கம்மவஹர இன் 06 

மை்றும் ஒரு ஆய்வு ைகுதியாகும் முதன்பமயாக கருதை்ைடுகிைது, பிரவதச மசயைகம் 

பிரிவின் ஒரு கதிரக்ாமம் வளரச்ச்ி திட்டம் 4669 சதுர கிவைாமீட்டர ்சியம்ைைாை்டுவ 

ைரை்ைளவிை் மகாை்டுள்ளது மசயை்ைடுகிறீரக்ள் . (வபரைடம் 2.2) 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வரைபடம்  2.1. கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர் பிரிவின் அரமவு 

மூலம் - நகை அபிவிருத்தி அதிகாைசரப, மாவட்ட அலுவலகம் - சமானைாகரல, 2021 

 

 

கதிர்காமம் கிைாம அதிகாரி பிரிவு 

சதடகமுரவ 

கந்தசுரிந்துகம 

கதிர்காமம் 

சசல்ல கதிர்காமம் 

வரைபட குறியீடு 

கரிவிதல 

கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர் பிரிவின் அரமவு 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 
ஒக்தடாம்பர் 2018
மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், 
சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – 
பிைசாதி

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 

கந்தசுரிந்துகம 

மதடகமுபவ 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

   

අධ්යන ප්රදේශය  

வரைபட அலகுகள் 

ஆய்வு பிைததசம் 

ஆய்வு பிைததசத்தின் அரமவு 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், 

சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 

மூலம் - நகை அபிவிருத்தி அதிகாைசரப, மாவட்ட அலுவலகம் - சமானைாகரல, 2021 

வரைபடம்  2.2. ஆய்வு பிைததசத்தின் அரமவு 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

2.2. வடிவபமை்பு சூழை் மை்றும் தை்வைாபதய தர ஆய்வு   
 

2.2.1. திட்டமிட்ட சூழை் 

 

1969 - புனிே பிரதேச அபிவிருே்திே் திட்டம் மற்றும் கதிரக்ொம டவுன் அபிவிருே்தி 

திட்டம் 

அக்வடாைர ்06, 1961 அரசிதழ் கதிரக்ாமம் ைை்ைாடட்ு ைாரம்ைரியம் மை்றும் கைாசச்ார 

மை்றும் மத நடவடிக்பககள் ைாதுகாை்பு மை்றும் ைாதுகாை்பு இடங்களிை் எை்ைிக்பக 

12/688 குறுக்கீடு ைராமரிை்பு, ைக்தரக்ள் மை்றும் மசயைாக்க சூழை் மை்றும் வசதிகள் 

சுை்றுைாை் ையைிகளுக்கு இை்ைாமை் மீது டவுன் மை்றும் நாடு திட்டமிடை் துபை 

வழங்கை், புனித இடங்கள் மை்றும் சுை்றியுள்ள ைகுதிகளின் புனிதத்தன்பமபய 

வழங்குதை், கடட்ுை்ைாடு மை்றும் ைாதுகாத்தை் கதிரக்ாமம் நகரம் வளரச்ச்ி திட்டம் 

மை்றும் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் புதிய நகரம் நீக்க நிறுவை்ைட்டது உள்கடட்பமை்பு 

மகாடுை்ைதன் வநாக்கம் ைபழய நகரம் ைகுதிக்கு அருகிை் அம்மா ஒரு ைாதுகாை்பு 

ைகுதியிை் அறிவிக்கை்ைட்டது. 

1987 - கிரொம தேதிகள் நகர அபிவிருே்திே் திட்டம் 

ஆை்டு 1986 அக்வடாைர ் 1986 14 அன்று வழங்கியது முதலிட 423/6 கதிரக்ாமம் நகரம் 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை வளரச்ச்ி ைகுதியிை், மை்றும் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் 

1987 கிராமங்களிை் விடியை் என்று மூைம் நகர வளரச்ச்ித் திடட்ம் கீழ் 

உருவாக்கை்ைட்டது. எனினும், கதிரக்ாம நகபர அபிவிருத்தி மசய்து வருகின்ை 

ஆை்டுகளிை், அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் வபரவு இன்னும் தயாராகவிை்பை 

 

ஊவொ மொகொண உடை்நை திட்டமிடை் சகொள்பக 2011-2030 
 

ஊவா மாகாை அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ைடி, கதிரக்ாம ைகுதி ைாதுகாக்கை்ைட்ட ைகுதி 

வபையபமை்பு வையத்திை்கு மசாந்தமானது. யாை பூங்காவிை் கதிரக்ாமம் பிரவதச 

மசயைகம் காரைமாக கதிரக்ாமம் வனை்ைாதுகாை்பு மை்டைம் (ைாதுகாை்பு 

மை்டைங்கபள அபடயாளம்) சுை்றுைா வளரச்ச்ியிை் அபடயாளம் திைன் 

அனுமதிக்கை்ைட்டார ்வருகின்ைன அபமந்திருக்கின்ைன, சூழை் உைர ்சுை்றுைா ைதவி 

உயரவ்ு மை்றும் வரைாை்று மை்றும் கைாசச்ார வளரச்ச்ி ைகுதிகளிை் ஊக்குவிக்க என்று 

அபடயாளம் காைை்ைடட்ுள்ளது. 

அம்ைாந்வதாட்பட - மதாடரப்ு Siyabalanduwa நகரங்களிை், மமானராகபை, புத்தை, 

மவள்ளவாய, நகரங்களிை் கதிரக்ாமம் கதிரக்ாமம் நகருக்கு அருகிை் அபமந்துள்ளது 

என அபடயாளம் நகரை்்புை வளரச்ச்ிக்கு தனமை்விை முக்கிய அசச்ு 

முன்மமாழியை்ைட்டது வளரச்ச்ிக்கு மட்டக்களை்பு நகரிை் முழு உள்ள 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இது வளரச்ச்ிக்கு ஒரு வமம்ைாடாகும். யாழ்ை்ைாை வதசிய பூங்காவுக்கு புதிய அணுகை் 

சாபைபய நிரம்ாைிை்ைதை்காக ஊவா மாகாை அபிவிருத்தித் திட்டம், பிரவதசத்திை் 

சுை்றுசச்ூழை் நட்புைபவ வமம்ைடுத்துதை் மை்றும் பிரவதசத்தின் விவசாயை் ைகுதியின் 

அபிவிருத்தி ஆகியவை்பையும் முன்மமாழியை்ைட்டது. 

தேசிய இயற்பியை் திட்டமிடை் சகொள்பக 2017-2050 

 

2011 ஆம் ஆை்டு 27 அக்வடாைர ் 1729 ஆம் திகதி 1729/15 ஆம் திகதி மவளியிடை்ைட்ட 

வதசிய இயை்பியை் திட்டமிடை் மகாள்பக (2011-2030) மூைம் இயை்பியை் திட்டங்கபள 

தயாரிை்ைதை்கான வதசிய மட்ட திடட்மிடை் திபைக்களம் வதசிய மட்ட வழிகாட்டு 

மநறிமுபைகபள சமரை்்பித்துள்ளது. இது 2017 ை் திருத்தியபமக்கை்ைட்டது. 2011-2050 

திருத்தை்ைட்ட வதசிய இயை்பியை் திடட்த்தின் ைடி இந்த ைகுதியிை் (கதிரக்ாமம டவுை்) 

ைை முக்கிய அபிவிருத்தி வாய்ை்புகள் / முன்மமாழிவுகள் அபடயாளம் காை முடியும்.  

இந்த கட்டபமை்பின்கீழ், எதிரக்ாைத்திை், முன்மமாழியை்ைட்ட பிரதான தீரவ்ு மசறிவு 

மை்றும் முழு நகரை்்புை வமம்ைாடட்ு ைகுதிகள் முன்மமாழியை்ைட்ட அம்ைாந்வதாட்பட 

மாவட்டத்தின் பிரதான மசறிவு ைகுதி மை்றும் முன்மமாழியை்ைட்ட மவை்ைவாய 

பிரதான நகரத்திை்கு அருகிை் அபமந்துள்ளது. இைங்பகயின் வதசியக் மகாள்பகயிை் 

முன்மமாழியை்ைட்ட வைாக்குவரத்து மநட்மவாரக்்பக அபிவிருத்தி மசய்வதை்கும் இந்த 

ஆய்வு வநரடியாக ைங்களிை்பு மசய்கிைது என்ைதும் மதளிவாகிைது. மதை்கு அதிவவக 

மநடுஞ்சாபைபய மடாைத்திை்கு நீடட்ிை்ைதை்கான திட்டத்தின் ைடி, இந்த சாபை 

கதிரக்ாம நகரத்திை்கு மசை்ை திட்டமிடை்ைடட்ுள்ளது. மாத்தபை-மட்டக்களை்பு 

புபகயிரத ைாபத அம்ைாந்வதாட்பட, மவை்ைவாய, மமானராகபை (Major settlement 

concentration) மை்றும் அம்ைாபை ஆகியவை்றுடன் விரிவாக்கை்ைடவுள்ளதுடன், அது 

கதிரக்ாம நகருக்கு அருகிை் அபமந்துள்ளது. வமலும், மை்ை சாபை வசதிகபள 

வமம்ைடுத்துவதை்கான திட்ட முன்மமாழிவுகள் இந்த நகரத்தின் அபிவிருத்தியிை் 

தாங்கி நிை்கின்ைன. 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

       படம்: 2.1. ததசிய இயற்பியல் திட்டமிடல் துரை திட்டங்கள் 2011 – 2050 

 

மூைம் - தேசிய இயற்பியை் திட்டமிடை் திபணக்களம் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

“நாட்ணடக் கட்டிவயழுப்பும் வசளபாக்கியத்தின் பார்ணவ” என்ற வகாள்ணக 

பிரகடனம்” 

அதியைதகு ஜைாதிபதி யகாட்ைாபய ராஜபக்ஷவின் “நாட்பைக் கட்டிசயழுப்பும் 

சசளபாக்கியத்தின் பார்பவ” சகாள்பக பிரகைைத்தின் பத்து அம்சக் சகாள்பககள் 

ஊைாக யதசிய அளவில் அபிவிருத்தி முன்சைாழிவுகள் ைற்றும் சசயல் திட்ைங்கள் 

முன்பவக்கப்பட்டுள்ளதுைன், அந்தக் சகாள்பக பிரகைைம் மூலம் முன்பவத்துள்ள 

அபிவிருத்தி முன்சைாழிவு திட்ைங்களால் கதிர்காை பகுதிக்கு பல உயர்நிபல 

அபிவிருத்தி வாய்ப்புகள் கிபைக்கும் விதத்பத இைங்காண முடியும். 

இந்த சகாள்பக பிரகைைத்தில் சபௌதீக இபைசவளிகளுக்கு சசளபாக்கிய யதசம் 

என்ற புதிய சகாள்பக அணுகுமுபறபை ஊைாக நாட்டின் சபாருளாதாரத்பத 

திறம்பை நிபறயவற்றுவதற்காக எளிதாக உற்பத்தியாளர்கள் சந்பதகளுைன்  

இபணந்துசகாள்வதற்கும், சுற்றுலாபவ யைம்படுத்துவதற்கும், கிராைப்புறம் ைற்றும் 

நகர்ப்புறம் என்ற பாகுபாடில்லாது, இபணக்கப்பட்ை சபௌதீக பிரயதசங்களுக்கு 

இபையில் உள்ளக இபணப்சபான்பற உருவாக்க எதிர்பார்ப்பதுைன், அதனூைாக 

நகரையைாக்கல் சசயற்பாட்டுக்குள் நிலவும் சைத்துவைற்ற அபிவிருத்தி  ைற்றும் 

முரன்பாைாை நிபலபைகபள குபறப்பதற்காக நகர்புற ைீள் வியூகம் ஊைாக புதிய 

சபாருளாதார சகாரியைாபவ  அபைக்க முன்சைாழியப்படுவதுைன் நகரத்துக்கு புதிய 

சபருைதிபய யசர்க்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்காக ஹம்பாந்யதாட்பை நகரம் 

நான்கு பாரிய வணிக நகரங்களில் ஒன்றாகவும் புத்தல நகரம் அதனுைன் 

இபணக்கப்பட்ை நகரைாகவும் உருவாக்க உத்யதசிக்கப்பட்டுள்ளது.  இவ்வாறு 

அபிவிருத்தி சசய்ய உத்யதசிக்கப்பட்டுள்ள ஹம்பாந்யதாட்பை  ைற்றும் புத்தல 

நகரங்களுக்கு ைிக அருகாபையில் கதிர்காை நகரம் இருக்கும் காரணத்தால்  அந்த 

பகுதி அபிவிருத்தியின் யநரடி தாக்கம் கதிர்காைத்திற்கு கிபைத்தல், கதிர்காை 

பிரயதசத்தின் வளர்ச்சிக்கு தற்யபாதிருக்கும் பிரதாை சாத்தியகூறாக 

இைங்காணப்பைலாம்.  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

உருவம் 2.2. “நாட்பைக் கட்டிசயழுப்பும் சசளபாக்கியத்தின் பார்பவ” என்ற சகாள்பக 
பிரகைைம் -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலம்- (சசௌபாக்கியத்தின் பார்பவ சகாள்பக பிரகைைம்" 2019 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

2.2.2. தை்வைாபதய தர ஆய்வு   
 

கொைநிபை அம்சங்கள் மற்றும் நிை அளவு தவறுைொடுகள் 

 

ைை்றி 260C-280C மை்றும் வருடாந்திர மபழ கதிரக்ாமம் வருடாந்திர சராசரி மவை்ைநிபை 

வைா உைர ் மை்டைம் 1000mm-1500mm உள்ளது. கதிரக்ாம ைகுதி குபைந்த 

மபைத்மதாடரக்ள் மை்றும் இருை்புநிபைக் குறிை்புகளாை் வபகை்ைடுத்தை்ைடட்ுள்ளது. 

இை்ைகுதியிை் உள்ள தை்ைீரின் பிரதான ஆதாரம் ஆை்றின் வழியாக ைாய்கிைது. 

(இபைை்பு 1) 

வரைொற்று ைரிணொமம் 

 

கதிரக்ாம நகரின் வரைாை்றுத் தகவை் தை்வைாது ைை நூை்ைாை்டுகளாக 

அறியை்ைடுகிைது. அதன்ைடி புத்தர ் மூன்ைாவது விஜயம் முன் கூட்டத்திை் தகவை் 

ஆதாரங்கபள. 6 நூை்ைாை்டு புத்தர ்மூன்ைாவது விஜயம் குறிை்பிடத்தக்க (Kirivehera) 500 

Arahants கதிரக்ாமம் மகா ஸ்தூபி இைக்பககள் சூழை்ைட்டவவபை இடத்திை் 

சமன்வத்பத, மீட்பு வாழ்ந்த வீட்டிை் இருந்து எசச்மசாசச்ங்களாகும். (8.9 வீட்டிை் 

பீடத்திை் மவளிவய), மை்றும் கடவுள் கதிரக்ாமக் நம்பிக்பக வீடு என்று ஏை்கனவவ 

மக்கள் காரத்்திவகசு கதிரக்ாமம் அை்ைது வாழிட. 

கதிரக்ாமக் நகரம் ஆையத்திவை கை்மடடுக்கை்ைட்ட எழுத்து சாட்சியம் கூடுதைாக, ஸ்ரீ 

மகா வைாதி ஊஞ்சலிை் ஸ்ரீ மகா வைாதி வைாதி வழங்கை்ைட்டது இதன் மூைம் வராஹன 

குடியரசு கதிரக்ாமம் சத்ரிய ஸ்ரீ மகா வைாதிநடுவதை்கு விழாவிை் விபத விழாவிை் 

ைங்வகை்ைாளரக்ளின் சுடட்ுவிடுகிைான் முபை மவன்றும் நடை்ைட்ட அவரக்ளிை் ஒருவர ்

கதிரக்ாமத்திை் நடை்ைட்டதாக குறிை்பிடை்ைடட்ுள்ளது. (மகாவம்ச, 19 வது அத்தியாயம், 

54-55) 

துட்டபகமுனு மசவி பிரிக்கை்ைடட்ுள்ளது கதிரக்ாமம் கதிரக்ாமம் கடட்ுமான கடவுள் 

கதிரக்ாமம் ராஜா யார ் எை்ைாளன் எதிரான வைாராட்டத்திை் தனது மவை்றி ஆதரவு 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது என்று கடவுள் சத்தியமாக என்று கூறுகிைது. (கதிரக்ாமம் 

யாத்திபர, அலுத்வ்வ சரத மதமர) 

பின்னர ்மவளிநாடட்ு ைபடமயடுை்பு உள்ள கதிரக்ாமத்திவைவய ருஹுனு மசய்திகள் 

ைை பமயத்திை் குறிை்பிடட்ுள்ள உறுதிமசய்ைவராய் காரைமாக 13 ஆம் நூை்ைாை்டு 

வபர தாக்கம், ஆங்கிைம் இங்கிைாந்து மதன்வமை்கு மாநிை இபைந்து அறிக்பக 

கதிரக்ாமம் ைை்றி எந்த தகவலும் வமை்கத்திய இைங்பக ைருவத்திை் கடட்ுை்ைாடு வபர 

சீரம்கடுதை் இை்பை (ைங்கா வரைாறு ைக்கம் 163-166) 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ஆங்கிைம் சகாை்தம் (1796 - 1948) மை்றும் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் சுகாதார வளரச்ச்ி 

மை்றும் அபமக்க வைாலீஸ், சாபை மை்றும் உள்கட்டபமை்பு வளரச்ச்ி (1873 இை் 

யாத்திபரக்கு ஆவைம்) பிரிட்டிஷ் மை்றும் அது கதிரக்ாமம் வளரச்ச்ி மூைம் 

முன்வனை்ைங்கள் ைை இது அசை் சந்தரை்்ைமாக விவரிக்கை்ைடைாம். 

சுதந்திரத்திை்குை் பிந்திய காைை்ைகுதியிை், கதிரக்ாம நகர ்வளரச்ச்ிக்கு அங்கீகாரம் 

மைை்ைதாக அபடயாளம் காைை்ைடட்து. டவுன் மை்றும் கதிரக்ாமம் புனித நகரின் 

வளரச்ச்ி நாடு திட்டமிடை் துபை, மை்றும் உள்ளூர ் மை்றும் டீை் ைவர ் கீழ் 1969 

கதிரக்ாமம் புனித ைகுதியிை் திட்டமிடை் மை்றும் நகரை்்புை வளரச்ச்ி திட்டம் ஆை்டு 

1987 இை் ஒரு ைகுதியிை் நியமனம் அறிவித்தது, கதிரக்ாமம் கடட்ுை்ைாட்பட நகரம் 1981 

அபிவிருத்தி வாரியம் அபமத்தது. 

1986 எை் கதிரக்ாமம் மகசட் 423/6 ஒரு ைகுதியிை் யூ.டி.ஏ. நகரை்்புை அபிவிருத்தி 

மவளியிடை்ைட்டது 1987 ஆம் ஆை்டிை் உருவாக்கை்ைடட்து நகரை்்புை கிராமத்திை் 

வளரச்ச்ி திட்டம் விடியைாக இருந்தது 

  படம்: 2.3. கட்டைாகம கிர்செைா 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• கட்டைகம கிரி சவசெைாரவ மீட்சடடுப்பதற்கு முன்பு 1950 இல் எடுக்கப்பட்ட புரகப்படம். 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

  படம்: 2.4. கட்டைகம ததவலய - 1819       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kataragama.org the Kataragama-Skanda website ( Kataragama Shrine: Its History and Epigraphy  by prof. Senarath 

Paranavithana [http://kataragama.org/research/paranavithana.htm#] [2017.03.02] 

• 1818 ஊவா மவை்ைஸ்ஸா கைகத்தின் சுை்றுை்ையைத்தின் வைாது ஆளுநர ்ராைரட்் 
பிரவுன்பரக் கதிரக்ாமம விஜயத்தின் வைாது எடுக்கை்ைட்ட புபகை்ைடம் 
எடுத்தார.் 

ைடம்: 2.5. கதிரக்ாம வதவவலுக்கு ஒரு முக்கிய நுபழவு - 1953 

• கதிரக்ாம வதவைாயாவின் முதன்பம முகம் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபட இபணை்பு  

 

கதிரக்ாமம் நகரம் முக்கியமாக மவயிை்வபள - கதிரக்ாமம மை்றும் பி.035 

கதிரக்ாமமா - புட்டாை வீதிகள் மை்றும் ஏபனய நகரங்களுடன் பித்தபளயுடன் 

இபைக்கை்ைடட்ுள்ளது.ஆனாை் யவ சரைாையத்தின் இடமாக கதிரக்ாம யாை 

பூங்காவின் காரைமாக, ஊவா மாகாைத்தின் கதிரக்ாம நகருடனான இபைை்பு 

குபைந்தது, ஆனாை் வீரவிை - கதிரக்ாம வீதி திபசயிை் அதிக உைவு இருக்கிைது. 

ைடம்: 2.6. கதிரக்ாம நகரத்தின் இபடயுைவு 

 

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை, 2017 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மக்கள் சேொபக 

 

2012 ம் ஆை்டு மக்கள்மதாபக கைக்மகடுை்பின்ைடி, கதிரக்ாம பிரபஜ மசயைகத்திை் 

மமாத்த எை்ைிக்பக 18 220 ஆகும். இது 2019 ை் 23,471 ஆக இருந்தது (அட்டவபை 2.1). 

கதிரக்ாம பிரவதச மசயைகத்தின் வருடாந்த மக்கள்மதாபக வளரச்ச்ி விகிதம் 1.31% 

ஆகும். (இபைை்புகள் 2.3) 

அட்டவபை 2.1. கதிரக்ாம பிவரதை் மசயைகத்திை் மக்கள் மதாபக வளரச்ச்ி 

கிராம வசவகர ் 

பிரிவு 

2001 2012 2019   
(முன்னறிவிக்கை்ைட்ட) 

மசை்ை 
கதிரக்ாமம் 

1,736 1,924 2,627 

கதிரக்ாமம் 2,882 3,364 4,311 

மதடகமுவ 4,991 4,777 5,047 

கந்தசுரிந்துகம 3,608 4,031 5,812 

கரவிை 3,155 4,124 5,674 

வசகரிை்பு 16,372 18,220 23,471 

 

மூைம்: கைக்மகடுை்பு மை்றும் புள்ளியியை் துபை 

அதன்ைடி, 2019 ஆம் ஆை்டளவிை், விை்ைபனயாளரின் குபைந்தைட்ச 

எை்ைிக்பகயிைான மசை்வராசா கதிரக்ாம கிராம வசபவயாளர ் பிரிபவக் 

மகாை்டிருை்ைதுடன், கரவிள கிராம உத்திவயாகத்தர ்பிரிவிை் அதிக மக்கள்மதாபக 

மகாை்டவரக்ள் உள்ளனர.் ஆனாை் கதிரக்ாமம ைகுதியிை் உள்ள மக்கள் மதாபக 

வளரச்ச்ி விகிதத்திை் கைிசமான வித்தியாசம் இை்பை, அங்கு கதிரக்ாமம ைகுதி 

குடியிருை்பு குடியிருை்புகபள வசகரிக்காது என்று முடிவு மசய்ய முடியும். 

கதிரக்ாமத்திை், மக்கட்மதாபக அடரத்்தி சதுர கிவைா மீட்டருக்கு 41 ஆகும். அதன்ைடி, 

கதிரக்ாமம் மிகவும் குபைந்த அடரத்்தி குடியிருை்பு ைகுதியாக அபடயாளம் 

காைை்ைடுகிைது. (இபைை்பு 4, 5) 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அட்டவபை 2.2. கதிரக்ாம டி.எஸ். பிரிவிை் மக்கள் மதாபக அடரத்்தி 

ஆை்டு 2001 2012 2017 

மக்கள் எை்ைிக்பக 16,372 18,220 23,471 

மக்கள் மதாபக 27 31 41 

 

மூைம்: மக்கள் மதாபக கைக்மகடுை்பு மை்றும் புள்ளியியை் துபை, சம்ைத் விவரங்கள் 2001-

2012,2019 

 

2019 இை் மமாத்த மக்கள் மதாபகயிை், 95% சிங்களம் தமிழ் இன மக்கபள சதவீதத்திை் 

கதிரக்ாமம் மக்கள் மதாபகக்கு ஏை்ை 3% மக்கள்மதாபகயினர ்ைகுதிபயச ் வசரந்்த 

முஸ்லீம் மக்களுக்கு 1% பிரதிநிதித்துவம் இதர இனத்தினர ்1% பிரதிைலிக்கிைது. 

ஆம்புைொர் மக்கள் சேொபக / ைக்ேரக்ளின் வருபக 

கதிரக்ாம நகருக்கு கூடுதைாக, மைருமளவிைான ைக்தரக்ள் தங்கள் மத மை்றும் 

கைாசச்ார முக்கியத்துவம் காரைமாக கதிரக்ாம நகருக்கு வருகின்ைனர.் ைக்தரக்ள் 

மை்றும் யாத்ரீகரக்ளின் வருபக முக்கியமாக கதிரக்ாமம வருபக ஆை்டு முழுவதும் 

நபடமைறுகிைது, ஆனாை் ைக்தரக்ளின் வருபக பின்வருமாறு அபடயாளம் 

காைை்ைடுகிைது. 

அட்டவபை 2.3. கதிரக்ாமத்திலுள்ள ைக்தரக்ளின் வருபக 

வநரம் காைம் ைக்தரக்ளின் வருபக 

வார நாட்களிை் 2 500-4 000 

வீக்எை்ட் நாட்கள் 10 000- 15 000 

நீை்ட வார இறுதியிை் 30 000- 45 000 

எசைா மைரஹரா ைருவம் 500 000 அளவு அை்ைது அதை்கு வமை் 

 

மூைம்: ருகுணு மகா கதிரக்ாமமா வதவதாயா - ைஸ்நாயக்க நிபை அலுவைகம் 

 

வீடபமை்பு விரிவொக்கம் 

 

கிராம வசவகர ் பிரிவுகளிலுள்ள அதிக வீடுகள் விரிவாக்கம் மை்றும் வீடுகள் 

விரிவாக்கம் மசை்ை கதிரக்ாமம் ஜி எஸ் அதிகாரி kan̆dasurin̆dugama Etha மைிக்கு 

அபடயாளம் கை்டு மகாள்ள முடியும் மை்றும் கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைக 

எை்பைக்குட்ைட்ட வீடுகள் விரிவாக்கம். வமலும், 2012 மை்றும் 2019 ஆம் ஆை்டுகளிை், 

வீட்டின் விரிவாக்க எை்களிை் (அட்டவபை 4) வீட்டின் விரிவாக்கத்திை் குபைை்பு 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

உள்ளது. இருை்பினும், கதிரக்ாமம ைகுதியிை் உள்ள கட்டிட விரிவாக்கத்திை் எந்த 

வீழ்சச்ியும் இை்பை, இது கடட்ிடங்களின் ையன்ைாடட்ிை்கான மாை்ைத்திை்கான 

பிரதான காரைியாக கருதை்ைடுகிைது. மை்றும் நிரந்தர வீடுகள் 75% கதிரக்ாமம் 

ைகுதியிை் வீடுகள் ஓரளவு மமாத்த வீடட்ுக் 18% ை் நிபையாக வசரிகளிை் 7% என 

அபடயாளம் காைைாம் மை்றும் வபகை்ைடுத்த முடியாது விநிவயாகம் மடட்ுவம 

கவனம் மசலுத்தின. (இபைை்பு 6, 7) 

அட்டவரண  2.4. கட்டைாகம பிைததச சசயலகத்தில் வீட்டுவசதி விரிவாக்கம் 

கிராம வசவகர ்பிரிவு 2001 2012 2019 

மசை்ை கதிரக்ாமம் 540 495 669 

கதிரக்ாமம் 801 870 977 

மதடகமுவ 1,643 1,213 1,184 

கந்தசுரிந்துகம 1,154 1,074 858 

கரவிை 1,113 1,075 1,033 

வசகரிை்பு 5,251 4,727 4,721 

 

மூைம்: வளங்கள் விவரம் - 2019 

 

நிை ையன்ைொட்டு முபற 

 

(கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைகம்) 58 மஹக்வடர ்மமாத்த நிைை்ைரை்பு அளவு, எந்த 

நிைம் நம்ைர ் 4 வபரைடத்திை் சுமார ் 684 சராசரி நுகரவ்ு முபை அளவுக்கான 

ஆய்வுகள். நாட்டின் நுகரவ்ு முபைை்ைடி, மமாத்த நிைை்ைரை்பிை் 80.0% வனை்ைகுதிக்கு 

மசாந்தமானது. அபனத்து நிைை் ையன்ைாடட்ு முபைகளும் மமாத்த நிைை்ைரை்பிை் 

20% மடட்ுவம வபரயறுக்கை்ைடட்ுள்ளன. (இபைை்பு 9, 10 ஐை் ைாரக்்கவும்) 

பமேொனம் பகயொளுேை் - நீர் மொதிரி 

மஜம் நதி ைகுதியிை் முக்கிய நீர ்ஆதாரமாக ைகுதியிை் வழியாக ைாய்கிைது மை்றும் 

ஒரு விரிவான நன்கு vārṣāpōṣita ைகுதியிை் நிைத்தடி நீர ் மதாட்டிகள் ஆய்விை் 

அபடயாளம் நை்ை வாகன rāśiyaki.emenma. (இபைை்பு 11) 

சைொருளொேொர ேளம் 

 

ஒரு ஒளிைரை்பு ைை்படய விவசாயம் மைரும் மைாருளாதார சக்தியாக இருந்து 

கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் மைாருளாதாரம் முழுவதும் நிை வளரச்ச்ி திட்டம் 

மசயை்ைடுத்த ைடிை்ைடியாக யாத்திரீகரக்ளுக்கு வசதிகள் வளரச்ச்ி மகாடுை்ைதன் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

1970-ம் ஆை்டிவைவய இருந்திருக்கும் யாத்ரீகரக்ளின் கதிரக்ாமம் விவசாயம் 

சாரந்்த சிக்கன அடிை்ைபட மை்றும் மைாருளாதார அபமை்பு உருமாறுைபவ 

எளிதாக்கும் வருகிைது விவசாய மைாருளாதாரம் முன்னுரிபம அது 

குபைந்துவிட்டது என்று அபடயாளம் காைைாம். (இபைை்பு 12) 

கை்வி 

 

கதிரக்ாம பிரபஜ மசயைகத்திை் 5 அரசாங்க ைாடசாபைகளும் உள்ளன. 2016 ஆம் 

ஆை்டிை் 3,790 மாைவரக்ள் உள்ளனர.் கதிரக்ாம வதசிய ைாடசாபை, கதிரக்ாமம் 

விை்கின்ைன 

ைாடசாபை பிரதான ைாடசாபையாகவும், வதைாத்மாகா ஜூனியர ்ைள்ளி மை்றும் 

வகாதமிகம வித்யாையா ஆகிய ைாடசாபைகளும் இரை்டாம் நிபை 

ைாடசாபைகளாகவும் உள்ளன. வதசிய இபளஞர ்காரை்்ஸ் ைள்ளிகளிை் உயரக்ை்வி 

வமம்ைடுத்த வைான்ை ைகுதியிை் மின் Nena மை்றும் சரவ்வாதய கை்வி நிறுவனங்கள், 

அபமந்துள்ளன. எனினும், ஒடட்ுமமாத்தமாக, கதிரக்ாமமிலுள்ள கை்வியின் முக்கிய 

பிரசச்பன ைள்ளியிலிருந்து மவளிவயறுவதை்கான வைாக்கு. (இபைை்பு 13) 

சுகொேொரம் 

 

கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைக எை்பைக்குட்ைட்ட சுகாதார பமயங்கள் நடுவிை் 

முக்கிய வநாய்கள் கதிரக்ாமம் மருத்துவமபனயிை் மை்றும் தடுை்பு பமயம் 

மருத்துவ அதிகாரி சுகாதார அலுவைகம் உள்ளது. கூடுதைாக ḍispensari ஆயுரவ்வத 

பமயத்திை், மருந்தகம் அபமந்துள்ள, வமலும் சுகாதார மருத்துவமபன, 

முக்கியமாக அடிை்ைபட Debarawewa மை்றும் அம்ைாந்வதாட்பட மக்கள் 

வழங்கை்ைடும். ஆனாை் கதிரக்ாமம் ைக்தரக்ளுக்கு முக்கிய சுகாதார மதாடரை்ான 

பிரசச்பன மை்றும் வைாதிய வைாதுமான சுகாதார வசதிகள் மக்கள் நடத்த. 

(இபைை்பு 14) 

நீர் வழங்கை் 

 

ைகுதியிை் வழியாக ைாய்கிைது மை்றும் ஒரு மாைிக்கம் கிைறுகள் மை்றும் குழாய் 

கிைறுகள் மை்றும் பிை நீர ்ஆதாரங்கள் ையன்ைடுத்தை்ைடுவது ஆை்றிை் முக்கிய 

நீர ்ஆதாரம். நீர ்வழங்கை் மை்றும் வடிகாை் வாரியத்தாை் பிரதான நீர ்வழங்கை் 

வழங்கை்ைடுகிைது, 

• வைை்ட வானிபை கீழ்         - 6500 𝑚3 

• மபழக் காைத்தின் கீழ்         - 4500 𝑚3  
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

முக்கிய தை்ைீர ்தங்குமிடம் அடித்தளங்களாக. (இபைை்பு 15) 

மின்சொர விநிதயொகம்  
 

கதிரக்ாமம ைகுதியிை் மின்சாரம் வழங்கை்ைட்டதன் மூைம் 99% பிரவதசமானது 

அதிகாரசபைக்கு வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. மின்சாரம் வதபவை்ைடும் ைகுதிகளிை் 

மின்சாரம் வதபவை்ைடுவதாை், மூன்று மடங்கு மின்சாரம் மை்றும் ைங்குகளின் வதபவ 

அதிகரிை்பு ஆகியவை்பை அபடயாளம் காைைாம். 

அட்டவபை 2.5. கதிரக்ாமம ைகுதியிை் மின் வதபவ மை்றும் விநிவயாகம் 

 

ஆை்டு 

மின்சார வதபவ 
மின்சாரம் 

மின்சார வதபவ 
மின்சாரம் 

2004 1396 1019 

2005 1938 1142 

2006 2026 2646 

2012 - 2017 5384 4855 

 

மூைம்: ைவர ்வைாரட்ு - 2017 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

சொபைகள் மற்றும் தைொக்குவரே்து  

 

கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை சாபை மநட்மவாரக்், முக்கியமான பி சாபைகள் 

(சாபைகள் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு மசாந்தமான) மை்றும் சி 

சாபைகள் (உள்ளூர ்சாபைகள்), இரை்டு ைகுதிகளிை் உைரை்ைடுகின்ைன வைான்ை 

தட்டசச்ு மசய்யவும். கூடுதைாக, 89.33 கி.மீ நீளமான பிரவதச சபைகள் உள்ளன. 

அட்டவபை 2.6. கதிரக்ாமம் சாபைகள் 

சாபையின் மையர ் சாபையின் 
சாபை நீளம் 
தர 

சாபையின் 
சாபை நீளம் 
தர 

வீரவிை - கதிரக்ாம வீதி 5.76 B 

கதிரக்ாமம் - மசை்ைஹா கதிரக்ாம சாபை 5.23 B 

கதிரக்ாம நகர வளரச்ச்ி மை்டைத்தின் 
சாபைகள் 

14.40 B 

குரு கிராமத்திை்கு அணுகை் 6.35 B 

இை்பை 3 ைாைம் - கிரிவஹஹர ்சாபை 0.59 B 

டிை்வைா சாபை 0.61 B 

கிராம வீதி உள் சாபை 5.84 B 

ஷிராதானா மாவத்பத 4.00 B 

வசகரிை்பு 42.78 
 

 

மூைம்: கதிரக்ாம பிவரதச சபை – 2017 

 

வடிகொை் மற்றும் குை்பை முகொபமே்துவம் 

கதிரக்ாம பிவரஸிய சபை பிரவதசத்தின் ைகுதியிை் கழிவுநீர ்சுத்திகரிை்பு நிபையம் 

மசயை்ைடுகிைது. விருை்ைத்திை்கு மை்றும் கரிம கழிவுகள் மூைம் கதிரக்ாமம் பிரவதச 

சபை மை்றும் மகா கதிரக்ாமம் குை்பைக் கூளங்கபள வசகரிை்பு ைை்றி மடய்லி 

கதிரக்ாமம் நகரை்்புைங்களிை் மை்றும் புனித வசகரிக்கை்ைட்ட 4 டன், முை்ைத்திை் 

கழிவுகள் நகராட்சியாை் திைந்த விநிவயாகம் உரம் தயாரிக்க உரம் முை்ைத்திை் 

வமை்மகாை்டு அவைாது உபடத்து விைக்கு மைை்றுள்ளன. இருை்பினும், அந்தை் 

ைருவத்தின் என்ைதாை் குை்பை ஒரு மைரிய அளவு கதிரக்ாமம் நாள் கழிவு 

வமைாை்பம குவிக்கை்ைட்ட இை்வைாது ஒரு பிரசச்ிபன ஆகியிருக்கிைது. 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

2.3. வடிவபமை்பு திடட்ங்கபள அளவிடுவே 
 

வரம்புைடுத்துவது கதிரக்ாமம் நகரம் வளரச்ச்ி திட்டம் கதிரக்ாமம் மை்றும் ைகுதிகளிை் 

இருக்கும் வளரச்ச்ி வைாக்குகள், சாத்தியங்கள் மை்றும் புவியியை் வரம்புகள் 

கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் (Functional Boundary), மசயலிை் காைம் (Geographical Boundary)) 

மை்றும் நிரவ்ாக எை்பைக்வகாடுகள் (நிரவ்ாக எை்பை) கவனத்பத ஈரத்்தது இன் தயார ்

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

புவியியை் எை்பை ( Geographical Boundary) 

கிழக்கு மை்றும் வமை்கு அதன் விரிவாக்கத்தின் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் புவியியை் 

வரம்புகள், மை்றும் கதிரக்ாமம் வட வதடும் கருத்திமைடுத்து, காட்டிை் அலுவைகங்கள் 

சாரந்்த கம்ம மவஹர காடுகள் மை்றும் மபை காட்டிை் கதிரக்ாமம் முக்கிய காட்டிை் 

வபரயறுக்கை்ைட்ட உைாவை் இயை்பகயின் வடிவபமை்பு உைரை்ைடுகின்ைன. 

scrubland இன் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை், காடட்ுை் ைகுதிகளிை் ைகுை்ைாய்வு உைரத்ிைன் 

சுை்றுசச்ூழை் எை்ைடி ைரந்த கதிரக்ாமம் ைகுதியிை், நிைை் ைரை்பு அபடயாளம் மூைம் 

(Sensitivity analysis), வமலும் சுை்றுச ்சூழை் ைாதுகாை்பிை் அக்கபை ைகுதியிை் 80% க்குள் 

ைகுதியிை் மசயலிை் எை்பை நிரவ்ாகம் மீது அபவ ஏை்ைடுத்தும் மசாந்தமானது 

கதிரக்ாம பிரபஜ மசயைகத்தின் மடட்ுை்ைடுத்தை்ைடட் ைகுதி மடட்ுவம 

இயை்பகயாகவவ உள்ளது IMA எை்ைடி ைரவை் கை்டுள்வளாம். 

சசயை்ைொட்டு எை்பை  (Functional Boundary) 

ஊவா மாகாைத்திை் கதிரக்ாமம் நகரம் மதை்கு மாகாைம் அம்ைாந்வதாட்பட 

மாவட்டத்தின் மை்றும் மமானைாகை மாவட்டத்திை் மை்ை இடங்கபள விட உைவு 

இபைக்கை்ைடட்ுள்ளது மதை்கு விளிம்பிை் ஊவா மாகாை அதிரடி வரி எை்பையிை் 

உள்ள கதிரக்ாமம் சூழலிை் அபடயாளம் மமானராகபள மாவட்டத்தின் முக்கிய 

அம்சம். கதிரக்ாமம் தங்களது அன்ைாட மை்றும் வைாக்கு வநாக்கி வரத்்தக மை்றும் 

திஸ்ஸமஹராபம, அம்ைாந்வதாட்பட, தங்காபை, நகரங்களிை் கை்வி, சுகாதார உள்ள 

வதபவகபள வசபவகளிை் ஒரு குடியிருை்பு சமூகம். இந்த நிபைபம கதிரக்ாம ைகுதி 

மை்றும் சுை்றியுள்ள ைகுதிகளின் வளரச்ச்ி அழுத்தம் (Development pressure)  எந்த 

வழியிை் அபடயாளம் காைை்ைடுகிைது. அதாவது, இை்ைகுதியிை் மசயை்ைடும் ைகுதி 

நிரவ்ாக வரம்பை விட மிகக் குபைவாக உள்ளது. 

நிர்வொக எை்பை  ( Administrative Boundary) 

தனமை்விை மசயைக பிரிவு கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைகம் சியம்ைைாை்டுவ 

மை்றும் புத்தை பிரவதச மசயைகம் அம்ைாந்வதாட்பட ஊவா மாகாைம் 

கதிரக்ாமம், மசை்ை கதிரக்ாமம், கரவிை,மதடகமுவ, கந்தசுரிந்துகம மமானராகபை 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மாவட்டத்திை் இருந்து மதை்கு மாவட்டங்கள் மை்றும் கிழக்கு வடக்கு வமை்கு 

எை்பை அபமந்துள்ள மை்றும் ஐந்து கிராம வசவகர ்பிரிவுகளிை் மகாை்டுள்ளது. 

நிைை்ைரை்பின் 536,8 சதுர கிவைாமீட்டர ்கதிரக்ாமக் சமமவளி முழுவதும் ைரவியது 

பிரவதச மசயைகை் பிரிவின் வரம்பு பிரதான நிரவ்ாக வரம்பு ஆகும். இது பிரவதச 

சபையின் வரம்பு மை்றும் நகர அபிவிருத்திை் ைகுதி என அறிவிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

இந்த உை்பமகள் அபனத்பதயும் கருத்திை் மகாை்டு, கதிரக்ாமம அபிவிருத்தி 

திட்டத்திை்கான கதிரக்ாமம நிரவ்ாக வரம்பு என்ைது பிரவதச சபை வரம்பின் 

வரம்புகபளை் ையன்ைடுத்துவது மைாருத்தமானது என முடிவு மசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 
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வபரைடம்  2.3.  திட்டமிடை் எை்பை (கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை 
ைகுதி)

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை, மாவட்ட அலுவைகம் - மமானராகபை, 2021 

திட்டமிடல் எல்ரல – கதிர்காமம் பிைததச சரபயின் அதிகாை பிைததசம் 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 
2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட காரியாலயம் 
சமாணைாகரல 

வரைபட அலகுகள் 

கதிர்காமம் பிைததசம் மற்றும் அதிகாை பிைததசம் 

வீதி 
பிைதான வீதி (B) 

கிரள வீதிகள் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

அத்தியாயம் 3 

3. ஒரு அபிவிருே்தி திட்டே்தின் அவசியம் 
 

நகரை்்புை வளரச்ச்ி எதிரக்ாை முன்னைி சரியான நைரக்பள வசதி கதிரக்ாமம் 

ைகுதியிை் வளரச்ச்ி திட்டத்தின் முழு ஆை்ைை்களின் வளரச்ச்ி தை்வைாதும் 

எதிரக்ாைங்களிலும் ையன்ைாடு வளரச்ச்ி ைை்வவறு பிரசச்ிபனகள் காரைமாக 

ஏை்ைடும் எதிரம்பை தாக்கத்பத குபைக்க கதிரக்ாமம் ஒரு வசதியான சூழபை 

உருவாக்க எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது ைகுதியிை் சிக்கை்கள் ைை்றிய விரிவான 

ைகுை்ைாய்வு நடுநிபை காட்சிகள் மை்றும் திட்டமிடை் அதிகாரிகள் கதிரக்ாமம் 

அவரக்பள (சூழை்), (அளவிை்) மை்றும் சிைை்பு (முக்கியத்துவம்) பமயத்தின் 

முக்கியத்துவம் ைகுதியிை் முன்னுரிபமகள் கை்டறியும் மைாருடட்ு ைகுதிகளின் 

உள்ளடக்கத்திலுள்ளபவ ைாரப்வயிட. முக்கியமாக பின்வருமாறு அபடயாளம் 

கை்டு மகாள்ள முடியும் கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை ைகுதியிை் ஒரு வளரச்ச்ி 

திட்டவமா வதபவயிை்பை ைரிசீலித்து சிை முக்கியமான பிரசச்ிபனகள் உள்ளன. 

1. கதிரக்ொம நகரின் மிக உயர்ந்ே மற்றும் உயர்ந்ே முன்னுரிபம மே மற்றும் 

கைொசச்ொரமொகும் 

கதிரக்ாமம் முன்னைி புனித நகரமான மை்றும் கிரிமவமஹர மகாை்டு 

இைங்பகயின் ைை மத கைாசச்ார கவரச்ச்ிதான்,கதிரக்ாமம் மபை சித்துைவ்வ, 

மசை்ை கதிரக்ாமம் தடித்த வகாவிை் மை்றும் வழிைாடு மை்றும் வரைாை்று மதிை்பு 

மதிநுட்ைமான இடம் ஒரு இடத்திை் சம்ைந்தை்ைட்ட காரைமாக அத்தபகய எசை 

மைரஹரவும் கைாசச்ார கதிரக்ாமம் நகரம் காரைமாக மத மை்றும் கைாசச்ார 

முன்னுரிபம ஆை்டுகள் கிபடத்தது அபனத்து நாடு முழுவதும் ைக்தரக்ள் 

ைகுதியிை் ஆயிரக்கைக்கான டா கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் வந்து. 

2. மே கைொசச்ொர மற்றும் அழகியை் ைண்புகள் மற்றும் வளரச்ச்ி சவொை்கபள 

கதிரக்ொமம் ைகுதியிை் 

முக்கியமாக கதிரக்ாமம் புனித உள்ளபமக்கை்ைடவிை்பை வரம்பு மை்றும் மாைிக் 

கங்பக, புனித யாை வதசிய பூங்கா மை்றும் ைரஸ்ைரம் sabæn̆diyāvakini இயை்பக 

சூழலிை் இருந்து. எனவவ கதிரக்ாமம் அஞ்சலி மசலுத்தும் தளத்திை்கு 

வைக்கத்திை்குரிய தன்பம " மத, கைாசச்ார மை்றும் ைாதுகாை்பு மாைிக் 

தை்வைாதுள்ள இடங்களிை், பூங்கா கட்டை்ைட்டது மை்றும் ைாதுகாை்பு அடிை்ைபடயிை் 

இயை்பக சூழலிை் வருகிைது. ஆனாை் இன்று அவரக்ள் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் 

வமலும் ைாபதயிை் புனிதமான நிைம் இருக்கும் முக்கிய காரைிகள் இருக்க 

முடியும் மை்றும் இயை்பக தபரயிை் மை்றும் முக்கிய புனித மை்றும் 



32 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அங்கீகரிக்கை்ைடாத கபடகள் என்ை நகரத்பத பமயமாகக் மகாை்டு, கடட்ுமான 

இைக்கமான வைக்கத்திை்குரிய தன்பம முபைசாரா மை்றும் புனித தபரயிை் 

பமயத்திை் ைகுதியிை் புனித சுை்றி கதிரக்ாமம் சூழலிை் கட்டிடம் நன்றி வவை்டும் 

இந்த நிபைபம காரைமாக வளரச்ச்ி மசயை்முபை ஒழுங்கை்ை வளரச்ச்ி 

அபடயாளம் காை முடியும் வைக்கத்திை்குரிய தன்பம நகரம் மை்றும் கனவுகள் 

அதன் கைாசச்ார முக்கியத்துவம் மை்றும் ைகுதியிை் ைை்வவறு பிரசச்ிபனகள் 

மை்றும் udgatavīmaṭada ஒழுங்கை்ை நிபை வதான்றியுள்ளது. 

I. சட்டவிதரொே நிர்மொணம் மற்றும் அங்கீகரிக்கை்ைடொே வரே்்ேகம் 

2011 ஆம் ஆை்டிை் திருவிழாக்கள் இை்ைாத காைத்திை், நகரை்்புைத்திை் 

குறிை்பிடை்ைடாத அங்கீகாரமை்ை கபடகள் எை்ைிக்பக ஆை்டுக்கு 113 ஆகும், 

இருை்பினும், 2017 ஆம் ஆை்டிை் புனிதை் பிரவதசத்பதச ்சுை்றி அங்கீகரிக்கை்ைடாத 

கபடகளின் எை்ைிக்பக 270 ஆகும். ஆபகயாை், கதிரக்ாமத்தின் புனிதமான / 

சமய கைாசச்ார கைாசச்ாரத்தின் முக்கியத்துவம் வறுபமயிலிருந்து 

மவளிவயறுகிைது. 

 

 வபரைடம் 3.1. கதிரக்ாமம் நகரம் சட்டவிவராத மை்றும் அங்கீகரிக்கை்ைடாத கபடகள் 
ஆகும் 

 

மூைம் - கள ஆய்வு - 2017 

 

II. நீர் ஆேொரங்களின் மொசுைொடு (சமனிக் நதியின் தசேம்) 
 

கதிரக்ாமத்திலுள்ள முக்கிய குடிநீர ்மூைவம மமனிக் கங்கா ஆகும். ஆனாை் இன்று 

அவரக்ள் நகரை்்புை / வஹாட்டை் கழிவுகள் கூடுதை், துை்புரவு, ஒரு நீர ் கழிவு, 

மாைிக்கம் சுரங்க மை்றும் மைை் சுரங்க, பூசச்ிக்மகாை்லிகள் மை்றும் விவசாய 

ரசாயனங்கள், தை்ைீர ் மைை் கீை்றுகள் மை்றும் ஆை்ைங்கபர, பிளஸ் 

அருந்துதலுக்குகந்தது.மகடட்ுை்வைாகாமை் மாைிக்கம் நதி நீர ்இருந்து அழுத்தம் 

ையன்ைடுத்த தை்ைீருக்காக மைாருத்தமை்ை சங்கங்கள் அதிக அளவிை் உள்ளன. 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வமலும் தை்வைாபதய, நகரை்்புை / வஹாட்டை் கழிவுகள் கூடுதை், மைை் கீை்றுகள் 

மை்றும் ஆை்ைங்கபர துை்புரவு, ஒரு நீர ்கழிவு, மாைிக்கம் சுரங்க மை்றும் மைை் 

சுரங்க முதலியன மசை்வாக்கு மாசுைட்ட மாைிக்கம் நதி மை்றும் ைகுதிகளிை் / 

சுை்றுச ்சூழை் ைாதுகாை்பிை் அக்கபை மை்டைங்கபள உயர ்அழகியை் மதிை்பு 

மூைம் ையன்ைடுத்த வனை்ைாதுகாை்பு, ைாதுகாக்கை்ைட்ட, தாழ்வான ைகுதி, 

வனை்ைாதுகாை்பு, மை்றும் காடுகள் மத அட்டவபை வமைாை்பம, கைாசச்ார 

மை்றும் அழகியை் முக்கியத்துவம் இை்ைாததாை் காரைமாக கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் 

குபைந்து ைை சிரமங்கபள மை்றும் மக்கள் யாத்திபர எதிரம்காள்ள வவை்டும். 

ைடம்: 3.2. மாைிக்க கங்பக 

 

மூைம் - கள ஆய்வு - 2017 

 

III. முபறயொன கழிவு தமைொண்பம இை்பை  

கதிரக்ாமம் நகரம் மை்றும் கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை வசரந்்துவிட்ட தினசரி குை்பை 

வசகரிை்பு சுமார ் 4 டன் புனித தபரயிை் வசகரிை்பு பமயம் இயை்பு ைடி, கழிவுகள் 

நடத்தை்ைட்ட இடத்திை் இருக்க முடியாது, ஆனாை் வைாது வசரத்்தாை் மை்றும் ைருவகாை 

நாட்கள் நீை்ட வார நாட்கள் / ைக்தரக்ள் மைரும் ஈரை்்பு 68 க்கு குை்பை வசகரிை்பு 

சரியான வமைாை்பம மை்றும் அகை்ைை் இன்னும் 15, 08 வசரக்்க ைக்தரக்ள் மத்தியிை் 

நகரம் மை்றும் மாநிை மை்றும் உள்ளூர ் சுை்றுசச்ூழை் மை்றும் மைாது சுகாதார 

பிரசச்ிபனகள் எந்த கதிரக்ாமம் புனித ஏரியா அபமை்பு விளம்ைரம் வழிவகுத்தது 

திருை்ைங்கபள உள்ளது 

3. ஒழுங்கொக தமம்ைட்ட உள்கட்டபமை்பு ைற்றொக்குபற, கதிரக்ொமம் நகரின் 

குடியிருை்பு மற்றும் வணிக நகரே்திை் இருந்து மக்கள் 

கதிரக்ாமம் ஈரை்்ைபவ யாத்ரீகரக்ள் காைை்வைாக்கிை் உயரந்்து கூட ஒரு நகரமாகும், 

இன்று அவரக்ள் கதிரக்ாமம் குடியிருை்பு சமூகம் மை்றும் குடி நீர ்ைை்ைாக்குபையாக, 

கார ் ைாரக்்கிங் வசதிகள் வைாதுமானதாக ைகுதியிை், பூங்காக்கள் வசதிகள் மை்றும் 
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மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள் வைாதுமானதாக, மாை்று சாபைகள் மை்றும் ைாதசாரி நட்பு 

சூழை், இை்பை நகரத்திை் மை்றும் வைாதுமான சுகாதார வசதிகள் இை்ைாதது முக்கியம் 

இந்த நகரின் கதிரக்ாமம் குடியிருை்பு மை்றும் வமைாை்பம நகரத்திை் இருந்து மக்கள் 

சரியான உள்கட்டபமை்பு வளரக்்கை்ைடும் வவை்டும் சிக்கை்கள் இருக்கின்ைன. 

4. கதிரக்ொமம் சரியொன சைொருளொேொர வளரச்ச்ி ஆற்றை்களின் ையன்ைடுே்ே 

தேொை்வி 

மக்கள் காரைமாக வருபகபய மீது கதிரக்ாமம் புனிதத் தைமாக / ைக்தரக்ளுக்கு 

கதிரக்ாமம் புனிதத் தைமாக கவனம் மைாருளாதார முபைபமபயயும் ஒரு வைாக்காக 

மை்றும் மைாருளாதாரத்தின் சாத்தியக்கூறுகள் ைைம் ஒரு வழியாக குறுகிய காை 

ைழக்கமிை்பை ஆகிவிட்வடன் மை்றும் வருவாய் மாை்று ஆதாரங்களின் ையன்ைடுத்த 

முடியாது. எனினும், விவசாய வளங்கள் வளரச்ச்ி விவசாய நிைங்கள் வளரச்ச்ி, dam̆bē 

ையன்ைடுத்த முடியும் என்று Sella கதிரக்ாமம் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் மைாருளாதார 

ஆை்ைை் அதிகரிக்க ையன்ைடுத்த முடியும், Sithulpawwa, அத்தபகய காை்கிைார ்என்று 

வைான்ை ைகுதிகளிை் gōtamigama ஆை்ைை்களின் வளரச்ச்ி சரியாக ையன்ைடுத்தை்ைடட்ு 

வருகின்ைன. இந்த காரைங்களாை் ஊழியரக்ளிை் 60% வவபையை்ைவரக்ளாகி 

விட்டனர.் 

சாத்தியங்கள் பிரசச்ிபனகள் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் வளரச்ச்ிக்கு நிைந்தபனகளுக்கு 

வைாதுமான கவனம் அபனத்து வைாது ைகுதியிை் வளரச்ச்ி வைாக்குகள், ைகுதியிை் 

தன்பமபய ைராமரிக்க ஒரு நிபையான வழி நிைம் மை்றும் நன்பமகள் உகந்த 

வளங்கள் ைாதுகாக்க பிராந்தியம் மை்றும் மக்கள் மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு நன்பம 

புனிதமானது அவரக்ளுக்கு "கதிரக்ாம" வைங்குதை்குரிய நகரம் "கதிரக்ாமக் 

விஷயவம ஒரு கட்டாய வதபவ நியமனம், மை்றும் வளரச்ச்ி திட்டத்திை்கு சரியான 

திட்டமிடை் மசயை்ைாட்டிை் உருவாக்க. 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அத்தியாயம் 4 

4. திட்டமிடை் வபரைடம்   

4.1.  மதாபைமநாக்கு 
 

“ருஹுணுபுரவுை் உள்ள வணக்கஸ்ேைம்” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. மதாபைவநாக்கின் கூை்று 

 

 "உயர ்யாத்ரீகரக்ள் மூைம் மைாருளாதார வளரச்ச்ி / ைக்தரக்ள் ஆசீரவ்ாதம் ஆழ்ந்த 

மத, ஆன்மீக அபமதி ைசப்ச கவர ்மதை்கு ைகுதியிை் ஈரக்்க, மிக சக்திவாய்ந்த புனித 

கதிரக்ாமம் தரம், நை்லிைக்கம் மை்றும் இைக்கு மசய்ய." 

கதிரக்ாமம் முன்னைி புனித நகரமான மை்றும் 

Kirivehera மகாை்டு இைங்பகயின் ைை மத கைாசச்ார 

கவரச்ச்ிதான், Astaphala, நிை்க, கதிரக்ாமம் மபை 

Sithulpawwa, Sella கதிரக்ாமம் தடித்த வகாவிை் மை்றும் 

வழிைாடு மை்றும் வரைாை்று மதிை்பு மதிநுட்ைமான 

இடம் ஒரு இடத்திை் சம்ைந்தை்ைடட் காரைமாக 

அத்தபகய எசை மைரஹரவும் கைாசச்ார நகரத்தின் 

உயர ் முன்னுரிபம காரைமாக, மத மை்றும் 

கைாசச்ார, கதிரக்ாம நகரம் அபனத்து ைக்தரக்ள் 

நாட்டின் ஆயிரக்கைக்கான மீது கதிரக்ாமம் புனித நகரம் pæmiṇeti.pradhāna டா 

பிராந்தியம் கதிரக்ாமம் ைகுதியிை் உள்ளபமக்கை்ைடவிை்பை வரம்பு மை்றும் மாைிக் 

கங்பக, புனித யாை வதசிய பூங்கா மை்றும் ைரஸ்ைரம் sabæn̆diyāvakini இயை்பக சூழை் 

வருகிைது. எனவவ கதிரக்ாமம் அஞ்சலி மசலுத்தும் தளத்திை்கு "pujanīyatvaya" மத, 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கைாசச்ார மை்றும் ைாதுகாை்பு மாைிக் தை்வைாதுள்ள இடங்களிை், பூங்கா 

கட்டை்ைட்டது மை்றும் ைாதுகாை்பு அடிை்ைபடயிை் இயை்பக சூழலிை் வருகிைது. 

இருை்பினும் தை்காைத்திை் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு மிகவும் ஆராய்சச்ி 

மசய்யக் கூடிய பிரதான காரைியாக அபமவது புனித பூமி மை்றும் இயை்பக 

சுை்ைாடலின் அடிை்ைபடயிை்  கட்டிமயழுை்ைை்ைடட்ுள்ள கதிரக்ாம புனித பூமி 

மை்றும்  அதை்கு மசாந்தமான சமயம் கைாசச்ாரம் மை்றும் கபைநயம் மிக்க 

அம்சங்களின் அபிவிருத்தியுடன் சவாலுக்கு உள்ளாகியுள்ளதுடன் 

கதிரக்ாமத்திை்கு  வழிைாட்டிை்மகன வருபக தரும் ைக்தரக்ள் இதன் 

காரைமாக, வைாதிய வசதிகள் இை்ைாபமயினாை், துன்ைத்திை்கு 

உள்ளாவதுடன்  சுை்ைாடை்,  மைாருளாதார அம்சங்களின் ஊடாக  

பிரவதசத்தின் அவள் ைை்வவறு பிரசச்ிபனகள் மை்றும் முபையை்ை நிபைபம 

வமலும் இதன் காரைமாக அபமந்துள்ளது.  இந்த நிபை தவிரத்்துக்  கை்லு 

விதத்திை் 2030  வருடம் ஆகும் வைாது உயர ் மைாருளாதார,  ைவுதீக 

அபிவிருத்தியின் ஊடாக கதிரக்ாமத்தின் புனித  தன்பம மகாை்ட சுை்ைாடை் 

மை்றும் கதிரக்ாமம் வழிைாடட்ுத் தைத்பத  ைாதுகாத்து மிகவும் 

வைக்கத்திை்குரிய இடமாக மாை்றுவவத  எதிரை்ாரை்்ைாகும்.  
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4.3. வநாக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கதிரக்ொம பிரதேசே்தின் “ வணக்கே்திற்குரிய” ேன்பமயின் 
ைொதுகொை்பிற்கொக குறிே்ே சுற்றொடபை உருவொக்குேை் 

தநொக்கம் 01 

   கதிரக்ொம பிரதேசே்தின் சைொருளொேொர ைொதுகொை்பை அதிகரிே்ேை் 

தநொக்கம்  02 

 

கிரொம பிரதேச  வொழ்  மற்றும் நகரே்துக்கு வருபக ேரும் மக்களின் 
முபறயொன அபிவிருே்திக்கொன உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள 
வழங்குேை் 

தநொக்கம் 03   

ைொதுகொக்கை்ைட்ட இயற்பக சூழை் 

தநொக்கம் 04         
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

4.4. குறிக்வகாள் 

 
தநொக்கம் 01  
 

கதிரக்ொமம் பிரதேசே்திை் புனிேே்ேன்பமயின்  ைொதுகொை்பிற்கொக 

உருவொக்கை்ைட்ட சுற்றொடபை நிர்மொணிே்ே 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தநொக்கம் 02 
 

 கதிரக்ொம பிரதேசே்தின் சைொருளொேொர ைொதுகொை்பை அதிகரிே்ேை் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிக்தகொள் 

1. 2030 ஆகும் வைாது கதிரக்ாம புனித பூமி மை்றும் சுை்றியுள்ள பிரவதசம், 

மசை்ைக்கதிரக்ாமம் மை்றும் ஏழுமபை வைான்ை புை்ைிய ஸ்தானங்களிை் 

காைை்ைடும் அனுமதியை்ை விை்ைபன நிபையங்கள், புனித பூமி பிரவதசத்திை்கு 

மைாருத்தமை்ை கட்டிடங்களின் 80%   ஐ  அை்புைை்ைடுத்தை். 

 

2. 2025  ஆை்டாகும் வைாது கதிரக்ாமம் பூனித பூமிபய சுை்றியுள்ள நகர பிரவதசத்திை் 

கை்டறியை்ைட்ட வபளயத்தினுள் கட்டிடங்களின் முகத்வதாை்ைத்பத தகுந்த 

திட்டத்திை்வகை்ை நிரம்ாைித்தை். 

 

3. 2025   வருடம் ஆகும் வைாது புனித பூமி பிரவதசத்தின் அபசயும் வசதிகபள 

அபிவிருத்தி மசய்து புனித பூமிக்கு வாகனங்களினாை் ஏை்ைடும் மகாடிய 

அசச்ுறுத்தை்கபள குபைத்தை். 

 

குறிக்தகொள் 

1. 2030 ஆம் வருடம் ஆகும் வைாது பிரவதசத்திை் 200 மஹக்டயார ்நிைத்பத விவசாய 

நடவடிக்பககளுக்காக ஒதுக்குதை். 

 

2.  புனித பூமிபய சுை்றியுள்ள கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு மசாந்தமான சிறிய மை்றும் 

மத்திய ைரிமாை விை்ைபன நடவடிக்பககளுக்கான/ மதாழிை்சாபைகபள 

2009ஆம் வருடம் ஆகும் மைாழுது வமம்ைடுத்துவதை்கான நடவடிக்பககபள 

வழங்குதை். 

 

3. 2030ஆம் ஆை்டு ஆகும் வைாது ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைாை் ையைிகளின் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் தங்கி தங்கியிருக்கும் காை எை்பைபய அதிகரிை்ைதை்கு 

வதபவயான இட வசதிகபள உருவாக்குதை். 
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தநொக்கம் 03 

கதிரக்ொம பிரதேசே்திை் வொழும் மற்றும் நகரே்துக்கு வருபக ேரும் மக்கபள 
முபறயொக அபிவிருே்தி உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள வழங்குேை். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
தநொக்கம் 04 
 

ைொதுகொக்க ைட்ட இயற்பக சுற்றொடை் 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிக்தகொள் 

1. 2030 ஆகும்வைாது கதிரக்ாமம் புனித பூமி மை்றும் நகரம்,  மசை்ைக் கதிரக்ாமம்,  

ஏழுமபை வைான்ை ஸ்தானங்களுக்கு இபடயிைான  பிபைை்பை வமம்ைடுத்தி 
வசதியான இயங்கக் கூடிய வாய்ை்புகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து வசதிகபள 
வழங்குதை். 
 

2.  பிரவதசத்திை் வாழும் மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு வைாதிய மை்றும் தரமான குடிநீர ்

வசதிகள் மை்றும் சுகாதார வசதிகபள வழங்குவதை்கு வதபவயான வாய்ை்பை 2025 

ஆம் ஆை்டாகும் வைாது உருவாக்குதை். 
 

3. புனித பூமி பிரவதசத்பத வகந்திரமாக மகாை்டு கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் 

ைக்தரக்ளுக்கு 2025 ஆம் ஆை்டாகும் வைாது புதிய வாகன தரிை்பிட வசபவ 

வசதிகபள வழங்குதை் வழங்குவதை்கான நடவடிக்பககபள வமை்மகாள்ளுதை். 
 

4. 2030 ஆம் ஆை்டாகும் வைாது கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் மக்கள் மை்றும் 

ைக்தரக்ள்  வைாதும் என்ை அளவிை் 27 மஹக்டயார ்  ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு 

கடவுள் நடவடிக்பககளுக்காக  வழங்குதை். 

குறிக்தகொள் 

1. 2030 ஆம் ஆை்டாகும் வைாது கதிரக்ாமம் மாைிக்க கங்பக மை்றும் ஏபனய 

நீரம்ூைங்களிை்  நகர அபிவிருத்தியின்  ைாதிை்பை குபைத்து  நீரம்ூைங்கன்  

ைாதுகாை்பு மை்றும் தரத்பத வமம்ைடுத்துவதை்கான நடவடிக்பககபள 

வமை்மகாள்ளுதை். 
 

2. பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் இயை்பக ைசப்ச நிை வபையமாகிய  ஒதுக்கீட்டு  

வனங்களின் வளையம் ( யாை,  கதிரக்ாமம் மபை மை்றும் கடகமுவ ஒதுக்கீடு) புனித 

பூமிபய சுை்றி காைை்ைடக்கூடிய ைசப்ச நிை வகாட்பட ( herbal tree line) 2030ஆம் 

ஆை்டு ஆகும் வைாது 100 வீதம் வபர ைாதுகாை்பு மசய்தை். 
 

3. 2030 ஆம் ஆை்டளவிை் புனித பூமி பிரவதசம் மை்றும் கதிரக்ாம நகரத்பத 

உள்ளடக்கும் விததத்ிை் மைாருத்தமான கழிவு முகாபமத்துவ முபைகபள 

உருவாக்குவதை்கு  வதபவயான புதிய வசதிகபள நிரம்ாைித்தை். 
 

4.  கிராமம் நகரம் வையத்தினுள் காைை்ைடும் 468 மஹக்வடர ் அளவிைான வயை் 

காைிபய அவ்வாறு 2030ஆம் ஆை்டு வபர நடத்தி மசை்லுதை். 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அத்தியாயம் 5 

5. ை.ை.ச.அ.ைகுை்ைாய்வு மை்றும் தரவுகள் ைகுை்ைாய்வின்  சாராம்சம் 

 

குறிக்தகொள் 01 -  கேறும் பிரதேசே்தின் “ புனிே ேன்பமயின்” ைொதுகொை்பிற்கொக 
குடிக்க சுற்றொடபை உருவொக்குேை். 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• புனிே பூமிக்கு சைொருேே்மற்ற மற்றும் முபறயற்ற விேே்திை் 

தமற்சகொள்ளை்ைடும் கட்டுமொனங்கள் மற்றும் புனிே பூமியிை்/  

சுற்றியுள்ள பிரதேசே்திை் அனுமதியின்றி நிர்மொணிக்கை்ைட்ட 

கட்டிடங்களின் சேொடர ்வளர்சச்ி. 

• புனிே பூமி பிரதேசேத்ின்  தேபவயற்ற பகை்ைற்றை் மற்றும் 

புனிே பூமியிை்  வொகனங்கபள உட்சசலுேே்ை். 

 

• UDA அணுகை் சசயற்றிட்டம் 

• NPPD பிதரரபண  

  

• கதிர்கொமம் புனிே பூமியின்  அபமவு ( சேரிவிக்கை்ைட்ட புனிே பூமி 

பிரதேசம்) 

• ஏபனய வரைொற்று சிறை்புமிக்க மற்றும் சமய ஸ்ேொனங்களிை் 

அபமவு. 

• கதிர்கொமம் பிரதேசேத்ிற்கு சசொந்ேமொன கைொசச்ொரம் அம்சம் ( 

கதிர்கொமம் சைரசஹர) 

       ைைம் 

 

ைைவீனம்  

 

 சந்தர்ை்ைம்  
 

அச்சுறுத்தை்  

 

S 

W 

O 

T 
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கதிரக்ாம பிரவதசத்தின் புனிதத் தன்பமபய ைாதுகாை்பிை் கீழ்காணும் விதத்திைான 

சந்தரை்்ைங்கபள கை்டபடய முடியும். 

 

ைைம் 

 

1.  பிரேொன பூ புனிே பூமி பிரதேசே்தின்  அபமை்பு மற்றும் சைௌதீக திட்டமிடை் 

திபணக்களே்தினொை் கைொசச்ொர புனிே பூமி பிரதேசம் என  அறிவிக்கை்ைடை். 
 

கதிரக்ாமத்திை் காைை்ைடக்கூடிய புத்த மைருமானின் ைாதங்கபள வைங்கக்கூடிய 

பூமியாக அபமவதுடன் அந்த வாய்ை்பை  நனவாக்குவதை்காக நிரம்ாைிக்கை்ைட்ட 

கிரிமவமஹர வி யாபரயும் ஸ்ரீ  மகாவைாதி  அவரக்ளின் அஷ்டைை வைாதி  மை்றும் 

கந்த குமார விகாபர கதிரக்ாமம் இபைவனுக்காக அபமக்கை்ைட்ட கதிரக்ாம 

வதவாையம் வைான்ை புனித இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக ைை்சமய,  கைாசச்ார 

மகாை்டதாக அபமந்துள்ளதுடன் கதிரக்ாம பிரவதசத்தின் பிரதான ைைமாக இபத 

கை்டறியைாம். அவ்வாவை கிரிமவமஹர, அஷ்டைை வைாதிய மை்ைம் கதிரக்ாம 

வதவாையம் வைான்ை புனித பூமிகபள வகந்திரமாக மகாை்டு வதசிய வரைாை்று 

சிைை்புமிக்க  திட்டமிடை் திபைக்களத்தினாை் காை்பு புனித பூமி பிரவதசம் 1961 இை் 

12/688 இைக்கம் மகாை்ட வரத்்தமாைி ைத்திரத்தின் மூைமாக அறிவிக்கை்ைடைானது 

பிரதானமான விடயமாக கை்டறிய முடியும்.  

அவவர கிரிமவமஹர, அத்திைழம் வைாதிய மை்றும் கதிரக்ாமம் வதவாையத் வைான்ை 

உதவியும் வைான்ை புனிதத் தைங்கபள வகந்திரமாக மகாை்டு வதசிய மைௌதீக 

திட்டமிடை் திபைக்களத்தினாை் ைாதுகாக்கை்ைட்ட புனித பூமி பிரவதசம் 1961இை் 

இைக்கம் 12 இன் கீழ் 688 மகாை்ட வரத்்தமானி அறிக்பகயின் மூைமாக 

மதரிவிக்கை்ைட்டது  பிரதான வழியாக இனங்காைை்ைட முடியும்  
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மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை 

ைடம் 5.1. கதிரக்ாமம பிரதான புனித ைகுதியின் இடம் 

பால் சவசெைா 

ருெுனு மகா கதாைகம 
ததவலயா 
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2. ஏபனய வரைொற்று சிறை்புமிக்க மற்றும் சமய இடங்களின் அபமவு 

 

 கதிரக்ாமம் பிரதான  புனித பூமிக்கு வமை் அதிகமாக ஏழுமபை,  மசை்ைக் கதிரக்ாமம் 
பிள்பளயார ் ஆையம்,  ைட்சுமி வதவாையம்,  கை்வக, சித்துை்ைவ்வ   மை்றும் யாை 
வனை்பூங்கா வைான்ை இனிய சுை்றுைா மை்றும் ைக்தரக்ளின் மனபத மவன்ை இடங்கள் 
கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ளபம கதிரக்ாம பிரவதசத்திை்  காைை்ைடும் 
சக்தி என இனங்காைை்ைடட்ுள்ளது. 
 

 ைடம்: 5.2. கதிரக்ாமம் வரைாை்று மை்றும் மத இடங்களின் இருை்பிடம் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை 

 

3. கதிரக்ொமம் பிரதேசே்திற்கு உரிே்ேொன கைொசச்ொர அம்சங்கள் (கதிரக்ொமம் 
சைறசஹர) 

 

முை்காைத்திை் இருந்து காைை்ைடும் பிரதான கைாசச்ார அம்சம் என்ை அடிை்ைபடயிை் 
கதிரக்ாம மைரஹரபய குறிை்பிடைாம்  என்ைதுடன் ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஜூன் -  
ஜூபை காைங்களிை் கதிரக்ாம இபைவனுக்காக  மைரஹர வகாைாகைமாக 
நபடமைறுவதுடன் இைங்பகயின் அபனத்து பிரவதசங்களிை் இருந்தும் என் நாடட்ு 
மக்கபளை் வைான்வை மவளிநாடட்ு மக்களும் கவரை்ைடுகின்ைனர.் 
 

 அவ்வாறு கதிரக்ாம மைரமஹர காைம் ஆரம்பிை்ைதை்கு  சிை மாதங்களுக்கு முன் 
வடக்கு பிரவதசத்திை் இருந்து  நூை்றுக்கைக்கான கிவைாமீட்டரக்ள்  கடந்து ைக்தரக்ள் 
கதிரக்ாம  வழிைாட்டிை்கு ைாதயாத்திபரயாக  வருபக தருவவதாடு அது 
இைங்பகயின் மதான்பமயான வழிைாடட்ு ையைமாக கைாசச்ார அடிை்ைபடயிை் 
மிகவும் முக்கியத்துவம் மைறுகிைது. 
 

பால் சவசெைா 

கதிர்காமம்  தகாயில் 

மரல 

லட்சுமி ததவலயா 

சசல்ல கதைகம  

தகாயில்  

யால 
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ைடம்: 5.3. கதிரக்ாமம் மைைமஹர 

 

 

 
மூை -  இபணயம் மூைமொக 

 

 

ைைவீனம்  
 
1.  புனிே பூமிக்கு சைொருே்ேமற்ற மற்றும் முபறயற்ற விேே்திை் 

தமற்சகொள்ளை்ைடும் கட்டுமொனங்கள் மற்றும் புனிே பூமிபய சுற்றி 

கொணை்ைடும் பிரதேசே்திை் அனுமதியற்ற 

கட்டுமொனங்களின்   சேொடரச்ச்ியொன வளரச்ச்ி 

 

 முை்காைத்திலிருந்வத இைங்பகயிை் ைை் சமய கைாசச்ார  கவரச்ச்ிமிக்க 

அடக்கஸ்தைங்கபள பிரதானமான புனித ஸ்தைமாக அபமயக்கூடிய கதிரக்ாம 

பிரவதசத்தின் 1961 புனித பூமியாக பிரகடனம் ைடுத்தை்ைடட்ு அதன் புனிதத் தன்பம 

ைாதுகாை்ைதை்காக நடவடிக்பக வமை்மகாள்ளை்ைட்டது. இருை்பினும்  தை்காைத்திை் 

கதிரக்ாமம் புனித பூமி மை்றும் சுை்றியுள்ள பிரவதசத்தினுள்  வமை்மகாள்ளை்ைடட்ுள்ள 

மை்றும் வமை்மகாள்ளை்ைடும் மைாருத்தமை்ை மை்றும் முபையை்ை பிரவதச அபிவிருத்தி 

நடவடிக்பககளின் காரைமாக மை்றும் அனுமதியை்ை கடட்ுமானங்களின் 

காரைமாக கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் புனிதத்தன்பம கபரந்து காைை்ைடுவதுடன் 

இந்த முபையை்ை ைகுதிபயச ் அபிவிருத்தி நடவடிக்பக வைான்று அனுமதியை்ை 

கட்டைாகம ஊர்வலம் சசயலாக்க  ‘Athu Pandalama’ 

நீர் சவட்டும் விழா கால் ரகவிரன 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கடட்ுமானங்கள் மதாடரச்ச்ியாக வளரச்ச்ியபடந்த கதிரக்ாமம் புனித பூமியிை் 

மை்றும் சுை்றியுள்ள பிரவதசத்திை் ( நகரத்தினுள்)  தனித்து விளங்கும் அம்சமாக 

மாறியுள்ளதுடன் எது கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் பிரதான ைைவீனமாக 

இனங்காைை்ைடட்ுள்ளது. 
 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அனுமதியை்ை விை்ைபன நிபையங்களின்   வியாைாரம் 

மதாடரப்ிை் கருத்திை் மகாள்ளும் வைாது பிரதானமான மூன்று காை இபைகளின் கீழ் 

வளரச்ச்ிபய கை்டறிய முடியும்.  அதாவது, 

1.   விழாக்கள் அை்ைாத காைம் 

2.  நீை்ட வார இறுதி 

3.  கதிரக்ாமம் மைரமஹர காைத்திை் 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, பிரவதச சபை மை்றும் பிரவதச மசயைாளர ்

காரியாையத்தின் அன்பினாை் ஒவ்மவாரு வருடமும் வருடத்துக்கு ைை முபை 

அனுமதியை்ை விை்ைபன நிபையங்கபள அை்புைை்ைடுத்த 

நடவடிக்பககள்  வமை்மகாள்ளை்ைட்ட வைாதும் ஒவ்மவாரு வருடமும் அனுமதியை்ை 

விை்ைபன நிபையங்கபள வியாைார விருத்திபய  கை்டறிய முடியும். அதன் 

அடிை்ைபடயிை் 2011 ஆம் வருடம் பிளாக் கைர ்காைத்திை் புனித பூமிபய சுை்றி நகர 

பிரவதசத்தினுள் 113 அளவிைான ( வபரைடம் 01)  ைதிவாகியுள்ள அனுமதியை்ை 

விை்ைபன நிபையங்களின் எை்ைிக்பக உபரபய ஒவ்மவாரு வருடமும் 

அை்புைை்ைடுத்த குறிை்பிட்ட நிறுவனங்களினாை் வமை்மகாள்ளை்ைட்ட வைாதிலும், 2017 

வருடத்திை் புனித பூமிபய சுை்றி நகர பிரவதசத்திை் அனுமதியை்ை விை்ைபன 

நிபையங்களின் எை்ைிக்பக 270 வபர ைதிவாகியுள்ளது. ( வபரைடம் 02) 

 

அவ்வாவை விழாக்காைங்களிை் கதிரக்ாமத்திை் அனுமதியை்ை விை்ைபன 

நிபையங்களிை் வியாைாரமானது பிரதான அம்சமாக அபமவதுடன் 

விழாக்காைத்திை் காைை்ைடும் அனுமதியை்ை விை்ைபன நிபைய விை்ைபன 

நிபையங்கபள அனுமதியை்ை விை்ைபன நிபையங்களிை் வளரச்ச்ி மை்றும் மைரஹர 

காைத்திை் மாத்திபர மசயை்ைடுத்தை்ைடும் விை்ைபன வபளயத்பத 

கை்டறியை்ைடுகிைது. (வபரபு - 1) அவை்றிை் தாக்கம் காரைமாக கதிரக்ாமத்திை் 

காைை்ைடும் புனிதத் தன்பம/ சமய கைாசச்ார அடிை்ைபடயிை் பிரவதசத்திை் 

காைை்ைடும்  முக்கியத்துவத்பத குபைக்க வவதத்திை் காைை்ைடும் கதிரக்ாம 

பிரவதசத்தின் ‘ புனிதத்தன்பம’  ைாதுகாை்பிை்காக சுை்ைாடபை உருவாக்குவதை்காக 

உருவாக்கை்ைட்ட பிரதானமான ைைவீனம் ஆகும்.  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைடம் 5.4. கதிரக்ாம நகரத்திை் அங்கீகரிகக்ை்ைடாத கபடகள் 

 

 
ஆேொரங்கள் - அங்கீகரிக்கை்ைடொே கபடகளிை் கள ஆய்வு - 2017 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைடம்: 5.5.  ைை்டிபக இை்ைாத வைாது 2011 இை் சந்பத மை்றும் அளவிைான சட்டவிவராத 
இடம் 

 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை 

 

 

 

 

 

 

 

 
இடம் அளவு 

1 03 ஆம் இைக்க வொகன ேரிை்பிடம் 4 

2 நீர் ேொங்கிக்கு அருகிை் 4 

3 தேவொைய உள்நுபழ வழி 48 

4 நீர் விநிதயொகே்திற்கு அருகிை் வொகன 
ேரிை்பிடம் 

16 

5 கிரிமவமஹர ைாபத 19 

6 கங்காராம வாகன தரிை்பிடம் 8 

7 திஞ்ஞ வீதி 14 

 

மமாத்தம் 113 



48 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைடம்: 5.6.  2017 விடுமுபை நாட்களிை் அங்கீகரிக்கை்ைடாத கபடகளின் இடம் மை்றும் அளவு 

 
மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை 

 

 

 

 

 
இடம் அளவு 

1 01 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம் 19 

2 03 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம் 26 

3 02 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம் 25 

4 04 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம் 28 

5 வதவாைய உள்நுபழ ைாபத  72 

6 விமைவசன மாவத்பத 2 

7 கங்காராம வாகன தரிை்பிடம் 16 

8 மைரியர ்சந்தி வாகன தரிை்பிடம் 18 

9 புஸ்ஸ வதவ மாவத்பத 17 

10 பவத்தியசாபை வீதி 4 

11 மருத்துவமபன சாபை 2 
 

மமாத்தம் 270 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைடம்: 5.7.  கதிரக்ாம மைரமஹராவின் வைாது அனுகூைமை்ை சந்பத விநிவயாகம் 

 
மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை 

 

 

2. புனித புமி பிரவதசத்திை்கு அனுமதியின்றிய பகை்ைை்றிை்கள் மை்றும் புனித 

பூமிக்கு வாகனங்கபள உட்மசலுத்தை்.   

 

புனித பூமி பிரவதசத்திை்  அனுமதியை்ை பகை்ைை்ை மை்றும் புனித பூமிக்குள் 

வாகனங்கபள உட்மசலுத்தை்  கதிரக்ாமம் புனித பூமி 

பிரவதசத்பத  ைாதுகாை்ைதை்காக அதபன சுை்றி இயை்பக தடுை்ைாக 1961 புனித 

பூமியின் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஊடாக புனித பூமிபய சுை்றி ைசப்ச நிைத்திை் 

ஒன்று நிரம்ாைிக்கை்ைட்டது அதன் பிரதான வநாக்கமாக அபமகிைது புனித பூமி 

பிரவதசத்திை்கு  ஏை்ைடக்கூடிய அனுமதியை்ை பகை்ைை்ை தடுத்தை் ஆகும்.  இருை்பினும் 

தை்காைத்திை் புனிதபூமி பிரவதசத்தின் எை்பையாக கருதை்ைடும் இந்த ைசப்ச நிை 

திபரயின்  ைகுதியானது அனுமதியின்றி ைை்வவறு நைரக்ளினாை் 

பகை்ைை்ைை்ைடட்ுள்ளதுடன் அது புனித பூமியின் இருை்பிை்கு ைாதிை்ைாக 

அபமயக்கூடிய காரைியாக காைை்ைடுகிைது.  இவ்வாறு அனுமதியை்ை  பகை்ைை்ைை் 

கபளக் மகாை்ட சிை பிரதானமான இடங்கபள கை்டறிய முடியும்.  அவ்வாைாயின், 

•  மகாதம்கம வாகன தரிை்பிடம் 

•  மைரியர ்சந்தி 

அவதவைான்று கதிரக்ாமம் புனித பூமி திட்டத்தின் மூைமாக கதிரக்ாமம் புனித 

பூமியின் சமயம்,  கைாசச்ாரத்பத ைாதுகாை்ைதை்காக மை்றும் காை்பு மசய்வதை்காக 

மை்றும் சமய,  கைாசச்ார மசயை்ைாடுகளுக்கு  இபடயூறு ஏை்ைடாத விதத்திை் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வமை்மகாள்ளுதை் பிரதானமான வநாக்கமாக அபமவதுடன் அதனுடன் மதாடரப்ுபடய 

அபனத்து தீங்கு ையக்கும் விதத்திை் மசை்வாக்கு மசலுத்தக்கூடிய 

மசயை்ைாடுகபள  அகை்ைை்ைடும்.  இருை்பினும் தை்காைத்திை் புனித பூமி 

பிரவதசத்தினுள்  வாகனங்கபள உள்நுபழ தபை காைக்கூடியதாக உள்ளதுடன் 

அதனூடாக கதிரக்ாமம் புனித பூமியிை் காைை்ைடும் புனிதத்தன்பம சீரக்ுபைந்து 

மசை்வதுடன் இது பிரதானமான ைைவீனமாக காைை்ைடுகிைது. 
 

 ைடம்: 5.8.  புனித ைகுதியிபனை் வைாக்குவரத்துக்கு உட்ைடுத்துங்கள்  

 

மூைம்-கள தசொேபன, 2017 

சந்ேர்ை்ைம் 
 

1. UDA உற்பிரதவசிே்ேை் சதுரங்க  சசயற்திட்டம் 
 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் 

புனிதத்தன்பமபய ைாதுகாை்ைதை்காக உட்பிரவவசிக்க சதுரங்க அபிவிருத்தி 

திட்டத்தின்  தகுந்த கட்டிட நிரம்ாை திட்டத்தின் கீழ்   புதிய விை்ைபன நிபையத்பத 

நிரம்ாைித்த, புவியியை் காட்சிகபள தயாரித்த வமை்மகாள்ளை்ைடுவதுடன் அது 

கதிரக்ாம்  பூமியின் புனித  தன்பமயிை்  ைாதுகாை்பை  ஏை்ைடுத்தும் வநாக்கத்பத  

அபடவதை்கான  பிரதானமான வாய்ை்ைாக இனங்காைை்ைடட்ுள்ளது. 
 

கதிரக்ாமம அணுகை் டிராக் அபிவிருதத்ி திட்டம் 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை - சசயற்றிட்ட முகொபமே்துவம் பிரிவு 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

2. தேசிய சைௌதீகவியை் திட்டமிடை் திபணக்களே்தின் பிதரரபண 

 

 வதசிய மைௌதிகவியை் திட்டமிடை் திபைக்களத்தின் ஊடாக புனித பூமி 

பிரவதசத்தின் அபிவிருத்திக்காக பிவரரிக்கை்ைட்ட மசயை்றிட்ட  பிவரரபை ஒன்றும் 

கதிரக்ாமம் புனித பூமியின்  புனிதத்தன்பமபய ைாதுகாை்ைதை்கான பிரதான 

வாய்ை்ைாக அபமகிைது. அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் புனித பூமி 

அபிவிருத்திக்காக வதசிய மைௌதிகவியை் திட்டமிடை் திபைக்களத்தின் ஊடாக 

கீழ்காணும் அபிவிருத்தி மசயை்திட்டங்கபள   கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.  

 

• புனித பூமிக்காக புதிய உள்நுபழதை்  வீதிபய அறிமுகை்ைடுத்தை். 

• புனித பூமியிை் புதிய ைாபதகபள நிரம்ாைித்தை் மை்றும் புவியியை் 

காட்சிகபள உருவாக்குதை். 

•  ைக்தரக்ளுக்கான சுகாதார வசதிகபள வழங்குதை். 

 

 ைடம்: 5.9.  பூஜா வளரச்ச்ி திட்டங்கள் 

 

மூைம் - தேசிய இயற்பியை் திட்டமிடை் திபணக்களம்  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

குறிக்தகொள் 02-  கதிர்கொமம் பிரதேசே்தின் சைொருளொேொர 
ைொதுகொை்பை அதிகரிே்ேை் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• உைர ்வானிபை மை்றும் காைநிபை  
 

• ைக்தரக்ளுக்கு  வதபவயான  பூக்கள், ைழங்களின் அதிக அளபவ 

மவளி பிரவதசங்களிை் இருந்து வருவித்தை். 

• ைக்தரக்ள் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் தங்கியிருக்கும் காைமானது 

குபைந்த அளவிை் காைை்ைடை். 

• கதிரக்ாமம் புனித பூமிபய அடிை்ைபடயாகக ்மகாை்டு 

வமை்மகாள்ளை்ைடும் முபையை்ை வியாைாரத்திை்கான முபையான 

வசட ்திட்டமமான்று காைை்ைடாபம 

• பிரவதச மகக்ளின் எை்ைங்கள் ( குபைந்த காைத்திை் ைைத்பத 

ஈட்டகக்ூடிய முபையாக புனித பூமிபய சுை்றி மைாருளாதார 

நடவடிகப்ககபள வமை்மகாள்ளுதை் ) 

• சிறிய மை்றும் நடுத்தர அளவிைான வியாைாரத்திை்கான அரச 

அனுசரபை/  ஊக்குவிை்பு. 

• வருடம் முழுவதும் காைை்ைடுகின்ை ைக்தரக்ளின் வருபக 

 

• மைாருளாதார திைபன அதிகரிை்ைதை்காக ையன்ைடுத்தக்கூடிய 

வளங்கள் பிரவதசத்தினுள் காைை்ைடை்/ அபிவிருத்தி மசய்யக்கூடிய 

இடங்கள் அபமந்து இருத்தை். 

• உயர ்விவசாய திைபனக் மகாை்ட பிரவதசமாக மாறுதை். 

• பிரவதசத்தினுள் வைாதுமான அளவிைான மதாழிைாளரக்ள் 

காைை்ைடை். 

• ைக்தரக்ளின் பூக்கள்,  ைழங்களிை் காைை்ைடும் வதபவகள். 

• முதலீட்டு திைன் மகாை்ட வியாைாரிகள்/ முதலீடட்ாளரக்ளின் வரத்்தக 

நடவடிகப்ககளுக்காக கதிரக்ாமம் பிரவதச இடங்கபள விபைக்கு 

பலம் 

 

பலவீனம்  

 

வாய்ப்பு 

 

அச்சுறுத்தல் 
 

S 

W 

O 

T 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைைங்கள் 

 

1. திறபன அபிவிருே்தி சசய்வேற்கு ையன்ைடுே்ேக்கூடிய வளங்கள் 

பிரதேசே்தினுள் கொணை்ைடை்/ அபிவிருே்தி சசய்யக்கூடிய இடங்கள் 

அபமந்துள்ளபம. 
 

 கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் மைாருளாதார அபிவிருத்திபய 

அதிகரிை்ைதை்கான  குறிக்வகாபள  அபடயும்வைாது அதை்காக மைாருளாதார 

திைபன விருத்தி மசய்யக்கூடிய ைைன்கள் இை்பை என்ைாை் அபிவிருத்தி 

மதாடரப்ிை்  ையன்ைடுத்தக்கூடிய இடங்கள் கதிரக்ாமம் பூமி  

கதிரக்ாம  பூமி நுகரவ்ு ஒழுங்கிை்கு ஏை்ை வமை்மகாள்ளை்ைட்ட சாத்தியமான 

ைகுை்ைாய்வுகளிை் ஊடாக கை்டறியை்ைட்டது,  அதனடிை்ைபடயிை் அபிவிருத்தி 

மசய்யக்கூடிய இடங்கள மஹக்டயார ் யார ் 2328 அளவிை் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் 

காைை்ைடும் பிரதானமான  சாத்தியக்கூறு ஆகும். 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்  மசை்ைக் கதிரக்ாமம்,  தம்வை,  சித்தூை்ைவ்வ,  வகாதம்கம 

வைான்ை பிரவதசங்களிை் அபிவிருத்திக்காக ையன்ைடுத்தக்கூடிய இடங்கள் 

அபமந்துள்ளதுடன் அது கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் ைைமாக 

இனங்காைை்ைட முடியும். 

 

2. பிரதேசே்தினுள் தைொதிய அளவு சேொழிைொளரக்ள் கொணை்ைடை் 

 

 கதிரக்ாமம் மக்கள் மதாபகயிை் 67% அளவிைான 
மதாழிைாளரக்பள  மகாை்டுள்ளதுடன் மாை்று வருமானம்  முதை்முபையாக 
அறிமுகை்ைடுத்தை்  மை்றும் வமம்ைாட்டிை்காக பிரவதசத்திை் புதிய மதாழிைாளரக்ள் 
காைை்ைடும் வாய்ை்ைாக அபமகிைது. 
. 

அட்டவரண  5.1. கட்டைாகம பிைததச சசயலகம் சதாழிலாளர் சக்தி -2016  

வயது பிரிவு 15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

மக்கள் 
மதாபக 

1,603 1,500 1,580 1,542 1,224 1,149 1,117 1,085 793 690 

 
மூலம்: மக்கள் சதாரக கணக்சகடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிவைத் துரை 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

3. உயர் விவசொய திறன் சகொண்ட பிரதேசமொக அபமந்ேை் 

 

 கதிரக்ாம பூமியானது  ையன்ைாடட்ிை்   80%   கிட்டிய மைறுமானத்திை் 

காை்பு  ைைங்கபள உள்ளடக்கிய வனங்கபள மகாை்டுள்ளதுடன் எஞ்சிய   

ையன்ைடுத்தை்ைடட்ுள்ள 10% ஆனது  விவசாய நடவடிக்பககளுக்காக 

ையன்ைடுத்தை்ைடுவதுடன் இதை்கிபடயிை்  மநை் ையிை்மசய்பக,  வசபனை் ையிரச் ்

மசய்பக வவறு தாவரங்கள் ( பிரதானமாக  ட்ரகன்   ை்ருட், வாபழ,  இைவங்க ைட்பட…..) 

பிரதானமானதாக  அபமகிைது.  அத்துடன் பிரவதசம் முழுவதும் ைரந்து காைை்ைடும் 

மபழயினாை் பூசிக்கை்ைடும் ஆறு மை்றும் மாைிக்க கங்பகபய  வைான்வை வவை 

கைர ் நீரந்ிபையின் ஊடாகவும் ையிை்மசய்பக நிைங்களுக்குத் வதபவயான நீர ்

வினிவயாகம் வமை்மகாள்ளை்ைடுவதுடன் கதிரக்ாமம் பிரவதசம் உயர ் விவசாய  

ஆை்ைை் மிகுந்த பிரவதசமாக மாறி உள்ளது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

  

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

 

 

 

கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர் பிரிவின் புவி பயன்பாட்டு ஒழுங்கு - 
2017  

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

வரைபட இலக்கம் 
-  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 
2018
மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், 
சமாணைாகரல (UDA) 

மாவட்ட 
காரியாலயம்

சமாணைாகரல 

வபரைடம்  5.1. கதிரக்ாமமா நிை ையன்ைாட்டு முபை - 2017 

நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

 

4. மைரக்ள் மற்றும் ைழங்கள் சேொடர்பிை் ைக்ேரக்ள் மே்தியை் உள்ள தேபவ 

 

இைங்பகயின் அபனத்து ைக்கங்களிை் இருந்து மடட்ுமின்றி மவளிநாட்டவரக்ளிலும் 

அதிகமான ைக்தரக்ள் கதிரக்ாமம் நகரத்திைகு வருபக தருவதுடன் அவரக்ளின் புனித 

சடங்குகளுக்காக பூ, ைழங்களுக்கான மைரிய அளவிைான வகள்வி காைை்ைடுவதுடன் 

சாதாரை தினத்திை் தாமபர மைர ் 1500 – 3000 அளவிைான வகள்வியும் வார 

இறுதிகளிை், நீை்ட வார இறுதிகளிை் மை்றும் மைரமஹர காைத்திை் நாமளான்றுக்கு 

தாமபர பூக்கள் 15 000 ை்கு அதிகமான மிகவும் அதிகளவிைான வகள்வியும் 

காைை்ைடுவதுடன், மை்லிபகை்பூ மசவ்வந்தி பூ மாபைக்காகவும் மைரிய வகள்வி 

நிழவுகிைது. அவ்வாைாயின் தரப்ூசைி, வாபழ, மாங்காய், விளாம்ைழம் வைான்ை 

ைழங்களுக்காகவும் மிகை்மைரிய வகள்விமயான்று நிழவுகிைது. 

வைிக முயை்சிபய மகாை்ட வியாைாரிகள்ஃ முதலீட்டாளரக்ளிடம் இருந்து வைிக 

நடவடிக்பககளுக்மகன கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் நிைத்பத வாங்குவததிை் 

காைை்ைடும் வைாக்கு 

 

ைடம் 5.10. கதிரக்ாமத்திை் மைர ்மை்றும் ைழங்கள் வரத்்தகம் 
 

 

மூைம்- இபணயம் மூைமொக 

 

5. வணிக சொே்தியமொன சேொழிை் முபனதவொர் / முேலீட்டொளரக்ளிடமிருந்து 

வணிக தநொக்கங்களுக்கொக கதிரக்ொம ைகுதியிை் நிைே்பே வொங்கும் 

ேற்தைொபேய தைொக்கு. 
 

கதிரக்ாமம் புனித பூமி பிரவதசத்தின் அபமவு காரைமாக அபிவிருத்தி 

காரியங்களுக்மகன கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு வருபக தருவதுடன் அவரக்ளுடம் 

இருந்து கதிரக்ாமம் இடத்திை்மகன ைாரிய வகள்வி நிழவுவதுடன் அவனகமான 

அவ்வாைான இடங்கள் நீை்டகாை வரி அடிை்ைபடயிை் வைிக முயை்சிபய மகாை்ட 

வியாைாரிகள்ஃ முதலிட்டாளரக்ளிடம் இருந்து வைிக மசயை்ைாடுகளுக்காக 
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விபைக்கு வாங்குவதை்கான வைாக்பக கை்டறிய முடியும். இவ்வாைாக 

முதலீட்டாளரக்ள் மை்றும் வியாைாரிகள் வைிக நடவடிக்பககளுக்காக கதிரக்ாமம் 

பிரவதசத்திை் நிைங்கபள விபைக்கு வாங்குவதை்காக மகாை்டுள்ள வைாக்பக 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் மைாருளாதார ைாதுகாை்பு தன்பமபய 

வமம்ைடுத்துவதை்காக காைை்ைடும் ைைமாக கை்டறிய முடியும். 

 

அட்டவபை 5.2. கட்டைாகம நகை அபிவிருத்தி அதிகாைசரபக்கு நீண்ட கால குத்தரக உரிமத்திற்கான 
விண்ணப்பம் 

 
மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை - சமொனரொகபை மொவட்ட அலுவைகம், 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

வருடம் மாதம் வணிக 
நடவடிக்ரககளுக்காக 

வரி அனுமதி 
பத்திைத்திற்கு 

விண்ணப்பித்த 
எண்ணிக்ரக 

காணி அளவு 
(செக்தடயர்) 

2017 

 

ஒக்தடாம்பர் 16 11.65 

தநாவம்பர் 24 6.58 

டீசசம்பர் 12 3.86 

2018 

 

ஜனவரி 11 3.86 

சபப்ைவரி 16 12.19 

மார்ச் 16 7.24 

ஏப்ைல் 04 1.04 

தம 21 7.83 

ஜுன் 19 6.58 

ஜுரல 16 5.42 

 சமாத்தம் 139 66.22 
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ைைவீனம் 
 

1. ைக்ேரக்ளுக்கு தேபவயொக பூக்கள், ைழங்கள் தைொன்றவற்பற அதிகளவிை் 

தவறு பிரதேசங்களிை் இருந்து வருவிே்ேை் 

 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் பூக்கள், ைழங்களுக்காக ைாரிய வகள்விமயான்று 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடட் வைாதிலும் சாதாரை நாட்களிை் தாமபர 

மரை்கள் 1500- 3000 அளவிைான வகள்வியும் வார இறுதியிை், நீை்ட வார இறுதிகள் 

மை்றும் மைரமஹர காைத்திை் நாமளான்றுக்கு 15 000 ை்கு அதிகமான அதிகூடிய 

வகள்வியும் காைை்ைட்ட வைாதிலும் பூக்கபள மைை்றுக்மகாள்ளைானது  சூரிய மவௌ, 

ைன்வனகமுவ, திஸ்ஸமஹாராம, மத்தை, வீரமகட்டிய வைான்ை மவளி பிரவதசங்களிை் 

இருந்வத. இதனூடாக கதிரக்ாமம் பிரவதச மக்களின் மைாருளாதார ஆை்ைை் 

அபிவிருத்தி சந்தரை்்ைமானது பகக்கூடாது வைாவதுடன் இது பிரதான ைைவீனமாகும். 

 

                 ைடம் 5.11. பூக்கபடை் ைகுதிகள் மை்றும் கதிரக்ாம புனித நகரத்தின் சதவிகிதம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       ஆேொரம் - ைக்ேர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் ஆய்வு - 2017 

 

 

 

 

16%

30%

14%

20%

8%

12%

கதிர்காைம் நகரத்திற்கு பூக்கபள சகாண்டுவரும் 
பிரயதசங்கள் ைற்றும் அவற்றின் சதவதீங்கள்

சூரிய ஏரி

வரீ சகட்டிய

ைத்தபள

பண்யைகமுவ 

கதிர்காைம்

ஹம்யபகமுபவ
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2. கதிரக்ொமம் பிரதேசே்திை் முபறயற்ற வியொைொரங்களுக்கொக முபறயொக 

சசயற்றிட்டம் ஒன்று கொணை்ைடொபம. 
 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் பகவவபை அைங்காரங்கள், மசதுக்கை் 

வவபைை்ைாடுகள் வைான்ை சிறுைரிமாை வியாைார வமம்ைாடட்ுக்மகன முபையான 

மசயை்றிட்டம் ஒன்று காைை்ைடாபம மூைமாக மிகவும் சிைந்த மைாருளாதார 

இைாைங்கபள மைை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வியாைாரங்கபள வநாக்கிய மக்களின் 

வைாக்கு முபைவய குபைவதுடன் வதபவயை்றி விதத்திை் புனித மைாருட்கள், பூபஜ 

தடட்ு மை்றும் அைங்கார மைாருட்களின் விை்ைபனக்காக மக்கள் தாமாகவவ 

ஈடுைடைானது பிரதானமான ைைவீனமாகும். 

 

3. ைக்ேரக்ள் கதிரக்ொமம் பிரதேசே்திை் ேங்கியிருக்கும் கொைமொனது குபறந்ே 

மட்டே்திை் கொணை்ைடை் 

 

வருடம் முழுவதும் புனித பூமி பிரவதசத்பத வகந்திரமாக மகாை்டு கதிரக்ாமத்திை்கு 

வருபகத்தரும் நைரக்ள் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் தங்கியிருக்கும் காை எை்பை 

மதாடரப்ிை் கருத்திை்மகாள்ளும் வைாது அது ஒன்று அை்ைது இரை்டு இரவுகளுக்கு 

மடட்ுை்ைடுத்தை்ைடட்ுள்ளபம கை்டறியக்கூடியதாக உள்ளதுடன் இதை்காக 

ையைிக்கும் வநாக்கு, தங்குமிட வசதிகளின் தன்பம, மைாருளாதார மட்டம் வைான்ை 

காரைிகள் தாக்கம் மசலுத்தும். அவ்வாைாயின், கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு 

வருபகத்தரும் நைரக்ளின் வநாக்கத்பத மதரிந்துக்மகாள்ளும் வநாக்கிை் 

வமை்மகாள்ளை்ைட்ட ஆராய்சச்ிக்கு ஏை்ை 2017 வருடத்திை் நீை்ட வார இறுதி காை 

எை்பையிை் (ஆகஸ்ட் மாதம்) கதிரக்ாமத்திை்கு வருபகதந்த நைரக்ளிை் 

அதிகமாவனார ் அதாவது 80மூ ை்கு அதிகமாவனார ் சமய மை்றும் கைாசச்ார 

நடவடிக்பககளுக்காகவும் 15மூ அளவிைான மக்கள் மைாழுதுவைாக்கு மை்றும் கழிை்பு 

வநாக்குடன் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபகதந்துள்ளதாக அறியை்ைடட்ுள்ளது. 
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 ைடம்: 5.12. வநாக்கத்திை்காக கதிரக்ாமதத்ிை்கு வருைவரக்ளின் சதவீதம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம்-ைக்ேர்கள் ஆய்வு - 2017 

சமய மை்றும் கைாசச்ார வநாக்கிை் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபகத்தரும் ைக்தரக்ள் 

தங்களது வழிைாடட்ு நடவடிக்பககளுக்காக ஒன்று அை்ைது இரை்டு நாட்கபள 

மசைவிடுவதுடன் வவறு காட்சி இடங்கள் மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு இடங்கள் 

கதிரக்ாமத்திை் இை்ைாபம காரைமாக மாத்தபை, கிரிந்த, திஸ்ஸமஹாராம, 

ஹிக்கடுவ, காலி வைான்ை பிரவதசங்களுக்கு ையைம் மசய்யை்ைடும். 

வமலும் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு வார இறுதியிை், நீை்ட வார இறுதி மை்றும் 

மைரமஹர காைத்திை் வருபகத்தரும் மைரும் எை்ைிக்பகயான சுை்றுைா 

ையைிகளுக்மகன கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் தங்குமிட வசதிகள் 

வைாதியதாக அபமயாதது, தங்குமிட வசதிகளிை் தரம் குபைதை் மை்றும் குபைந்த 

வசதிகளின் கீழ் ையரந்்த மதாபகமயான்பை தங்குமிட வசதிகபள 

மைை்றுக்மகாள்வதை்காக மசலுத்தவவை்டியுள்ளபமயினாை் சுை்றுைா ையைிகள் 

கதிரக்ாமத்பத சுை்றியுள்ள பிரவதசத்பத வநாக்கி மசை்ைவதன் காரைமாக 

கதிரக்ாமத்திை்கு வருபகத்தருவவார ்கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் தங்கியிருக்கும் காை 

எை்பை குபைந்துள்ளதுடன் அது கதிரக்ாமம் ைகுதியின் மைாருளாதார ைாதுகாை்பை 

வமம்ைடுத்துவதை்குள்ள பிரதான ைைவீனங்களாக கை்டறிய முடியும்.  

 

 

 

80%

15%

2%
1%

2%

பநாக்கத்துடன் கதிர்காமத்திற்கு 
வருணகதருபவாரின் சதவதீம்

சையம் ைற்றும் கலாச்சரம்

சபாழுதுயபாக்கு/ வியைாதம்

வியாபாரம்

நண்பர்கள்/ உறவிைபர 
சந்தித்தல்
யவறு
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அட்டவபை 5.13. கதிரக்ாம ைகுதியிை் உள்ள விடுதி  

தன்பம அளவு 

தனியார ்வஹாட்டை் 125 

அரச சுை்றுைா வீடு/ வாடிவீடு 29 

இபளை்ைாைை் இை்ைம் 17 

வீட்டின் ஒருைகுதிபய வாடபகக்கு விடை் அை்ைது வீட்பட வாடபகக்கு 
விடை் புதிய வைாக்கு 

 

ஆேொரங்கள் - வளங்கள் சுயவிவரம் - 2016 

 

அட்டவபை 5.14. ைக்தரக்ள் வருபக 

 

காை எை்பை ைக்தரக்ளின் எை்ைிக்பக 

வார நாட்கள் 2500 - 4000 

வார இறுதி நாட்கள் 10 000 - 12 000 

நீை்ட வார இறுதி 30 000 - 48 000 

வைரமஹர காைம் 500 000 ை்கு அதிகம் 

 

 

• வார இறுதி நாட்களிை் அை்ைது நீை்ட வார இறுதி நாட்களிை் கதிரக்ாமத்திை்கு 

45 000 அளவிை் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபகத்தருவதுடன் அவரக்ளுக்கு 

வசதிகபள வழங்குவதை்மகன காைை்ைடும' பிரதான வஹாட்டை்களிை் 

அபைகளின் எை்ைிக்பக அை்ைளவாக 20- 50 ை்கு இபடயிை் ஆகும். 

அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் தங்குமிட வசதிகள் 

வழங்கக்கூடிய சுை்றுைா ையைிகளின் எை்ைிக்பக கீழ்காணும் விதத்திை் 

காை்பிக்க முடியும். 

 

அட்டவபை: 5.15.  கதிரக்ாம ைகுதியிை் தங்கும் வசதி (ஏைத்தாழ) 

தன்பம அளவு நைரக்ளின் 
எை்ைிக்பக 

தனியார ்வஹாட்டை் 125 17500 

அரச சுை்றுைா வீடு/ 
வாடிவீடு 

29 4060 

இபளை்ைாைை் இை்ைம் 17 8500 

 மமாத்தம் 30060 

 
அதனடிை்ைபடயிை் நீை்ட வார இறுதி மை்றும் மைரமஹர காைத்திை் அதிகரிக்கும் 

சுை்றுைா ையைிகளுக்கு காைை்ைடும் வசதிகள் வைாதியதாக இை்பைமயன 

கை்டறியக்கூடியதாக உள்ளதுடன் இதன் காரைமாக சுை்றுைா ையைிகள் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் தங்கியிருத்தை் குபைந்துள்ளது. 
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4. பிரதேச மக்களின் எண்ணம் (குறுகிய கொை ைணம் ஈட்டை் முபறயொக புனிே 

பூமிபய சுற்றி சைொருளொேொர நடவடிக்பககபள தமற்சகொள்ளை்)   
    

கதிரக்ாமம் மக்கள் புனித பூமிபய வகந்திரமாக மகாை்ட மைாருளாதார நபடக்கு 

ைழக்கை்ைடட்ுள்ளதுடன் குறுகிய காை ைைமீட்டை் முபைபய வநாக்கி ஈடுைடும் 

அவதானம் உள்ளதுடன் அதன் காரைமாக கதிரக்ாமம் மக்களின் மைாருளாதாரம் 

புனித பூமிஃ ைக்தரக்ளின் வருபகபய அடிை்ைபடயாக மகாை்டு அபமவதுடன் 

மாை்று வருமான வழிவயா வநாக்கி ஈடுைடுவர.் அவ்வாவை இந்த மைாருளாதார 

ஒழுங்கிை்கு ைழக்கை்ைடட்ுள்ளபமயாை் ைாடசாபை மாைவரக்ள் கதிரக்ாமம் 

பிரவதசத்திை் மிகவும் குபைந்த வயதிை் ைாடசாபைபய விடட்ு மசை்லும் அவதானம் 

காைை்ைடுவதுடன் அது காைை்ைடக்கூடிய ைாரிய அசச்ுறுத்தைாகும். 

 

சந்ேர்ை்ைம் 

 

1. சிறிய மற்றும் மே்திய அளவிைொன வியொைொரங்களுக்கொன அரச 

அனுசரபண/ ஊக்குவிே்ேை் 

சிறிய மை்றும் மத்திய ைரிமாை வியாைாரத்பத முன்வனை்ை மை்றும் 

வமம்ைடுத்தலுக்காக அரசினாை் மசயை்ைடுத்தை்ைடும் குபைந்த வட்டி வீதத்தின் கீழ் 

கடன் வசதிகபள வழங்குதை் மை்றும் வவறு ஊக்குவிை்பு மதாபககபள வழங்குதை். 
 

2. வருடம் முழுவதிலும் கொணை்ைடும் ைக்ேரக்ளின் வருபக 

 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடம் சமய, கைாசச்ார முக்கியத்துவத்தின் 

காரைமாக வார நாட்கள், நீை்ட வார இறுதி, விவசட விடுமுபை நாட்கள் மை்றும் 

மைரமஹர காைம் என்ை விதத்திை் வருடம் முழுவதிலும் இைங்பகயின் அபனத்து 

திபசபய வைான்வை மவளிநாட்டவரிடமிருந்தும் அதிகளவான ைக்தரக்பள 

கவரவ்துடன் அது கதிரக்ாமம் ைகுதின் மைாருளாதார ைாதுகாை்பை 

வமம்ைடுத்துவதை்கான பிரதான சந்தரை்்ைமாகும். 
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 ைடம்: 5.16.  கதிரக்ாம ைகுதிகக்ு ைக்தரக்ளின் ஈரை்்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் -  இபணயே்ேளம் மூைம் 
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அசச்ுறுே்ேை் 

 
1. உைர் ேட்ைசவை்ைம் மற்றும் கொைநிபை நிபைபம 

 

கீபழத்வதய உைர ் வபையத்திை்கு உரிய கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் சாதாரை 

வருடாந்த மவை்ைநிபை 26ஊ - 28ஊ அளவிைானதுடன் வருடாந்த மபழவீழ்சச்ி 

1000அஅ -1500அஅ இபடயிை் காைை்ைடும். வருடத்திை் அதிகளவான காைங்கள் 

உஷ்ைமான உைர ்காைநிபையுடன் கூடியது. 

 

ைடம்: 5.174.  இைங்பகயிை் காைநிபை மை்றும் மவை்ைநிபை விநிவயாகம் 

 

மூைம்- வொனிபை ஆரொய்சச்ி நிபையம் 
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குறிக்தகொள் 03: கதிர்கொமம் பிரதேசே்pேை் வொழும் மற்றும் 
கதிர்கொமே்திற்கு வருபகே்ேரும் மக்களுக்கு முபறயொன 
அபிவிருே்திவசதிகபள வழங்குேை். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• மக்களுக்கு மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கான குடிநீர ்  வளங்கள் 
வைாதுமானதாக அபமயாபம. 

• பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் வாகன தரிை்பிட வசதிகள் வைாதுமானதாக 
அபமயாபம. 

• பூங்கா வசதிகள் மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள்  வைாதுமானதாக 
அபமயாபம. 

• மாை்று வழி  மதாகுதிமயான்று ைாதசாரிகளின்  மவறுை்பிை்குரிய 
சுை்ைாடை் மை்றும் வைாக்குவரத்து வசதிகள் நகரத்திை் வைாதியளவிை் 
காைை்ைடாபம . 

• தகுந்த சுகாதார வசதிகள் காைை்ைடாபம 

 

• மதை்கு  ைகுதி/  புனித பூமியின் அபிவிருத்திகக்ாக அரச 

அனுசரபை கிபடகக்ை்மைைை் மை்றும் அரச  மகாள்பககள். 

• மதை்கு அதிவவக  ைாபதயின் தாகக்ம் 

 

 

• பிரதான வீதிகளுகக்ான அணுகுமுபைகள் காைை்ைடை். 
  

• கதிரக்ாமம் நகரத்தினுள் கை்டறியை்ைடட் உட்கடட்பமை்பு வசதிகள் 
அபிவிருத்தி மசயை்திடட்ம்  மசயை்ைடுத்தை்ைட்டு வருதை். 

  

• பிரதானமான நீர ்மூைங்களின் அபமவு ( மாைிக்க கங்பக) 
  

• ைக்தரக்ளுக்கு/ சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வசதிகபள வழங்கும்  மத்திய 
நிபையங்களிை் அபமவு. 

 

பலம் 

 

பலவீனங்கள்  

 

சந்தர்ப்பங்கள்  

 

அச்சுறுத்தல் 
 

S 

W 

O 

T 
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ைைம் 

 
1. மூன்று நுபழவொயிை்களிை் ஊடொக  கதிரக்ொம  நகரே்திற்கொன பிரேொன 

வீதிக்கொன  சைொருபள வீதி கொணை்ைடை்.  
 

கதிரக்ாம நகரத்தின் அபமை்ைது மதாடரை்ாக ைகுை்ைாய்வு மசய்யும் வைாது மதளிவு 

மைறுவது என்னமவன்ைாை் கதிரக்ாம வீதி ஊடாக  கதிரக்ாமம் நகரம் இைங்பகயின் 

ஏபனய பிரதான ைாபதகளுக்கான  பிரதானமான    மூன்று  உள்நுபழ 

வழிகளினூடாக மதாடரப்ு ைடுகிைது.  அதனடிை்ைபடயிை்  வீரவிை-  கதிரக்ாமம்,   

லுணுகம்மவமர- கதிரக்ாமம்  மை்றும்  புத்தளம்-  கதிரக்ாமம் வைான்ை பிரதான (B 

பிரிவு)  வீதியின் ஊடாக  கதிரக்ாமம் நகரம்  ஏபனய நகரத்துடன் சீராக மதாடரப்ு 

ைடுவதுடன் இவ்வாறு 3 உள்நுபழ வாயிை்களின் ஊடாக கதிரக்ாமம் 

நகரத்தின்  பிரதான வீதி உள் நுபழ மைைட கதிரக்ாம பிரவதசத்திை் வாழும் மை்றும்  

நகரத்திை்கு வரும் மக்களுக்கு முபையான அபிவிருத்தி உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள 

வழங்குவதை்கு காைை்ைடும் பிரதானமான ைைமாக அபமகிைது. 

 

ைடம்: 5.185. கதிரக்ாமம் நகரத்திை்கான நுபழவு 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை 

 

புத்தளம்-   கதிரக்ாமம்  வீதி (B035)45 km 

கதிர்கொமம்-  இரே்தினபுரி 139 km 

 வீரவிை-  கதிர்கொமம் (B 464) 26km 

 கதிர்கொமம்- சகொழும்பு (A2) + (B 464) 280 km 

•  கதிர்கொமம்- மொே்திபற 125 km 

•  கதிர்கொமம்-  கொலி 167 km 

•  கதிர்கொமம்-  அம்ைொந்தேொட்பட 45 km 
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2. பிரேொன நீர் மூைங்களின்  அபமவு 
 

 கதிரக்ாம பிரவதச மக்களுக்கு  வைாதிய நீர ்  வழங்கபளை் மைை்றுக் 

மகாள்வதை்கான  பிரதான நீர ் மூைமாக பிரவதசத்பத ஊடறுத்து ஓடும் மாைிக்க 

கங்பக மை்றும் அதன் கிபள நதி அபமகின்ைது. அவ்வாவை பிரவதசம் முழுவதும் 

ைரந்து காைை்ைடும் ஆறு மை்றும் நீர ்ைாசன அபமை்ைானது  கதிரக்ாம பிரவதச வாழ்  

மை்றும்  நகரத்துக்கு வருபக தரும் மக்களுக்கு தகுந்த அபிவிருத்தி உட்கட்டபமை்பு  

வசதிகபள வழங்குவதை்கான  பிரதான சாத்திய கூறு ஆகும்.  
 

ைடம்: 5.196. கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் நீர ்மூைங்களின் அபமவு 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை, மொவட்ட அலுவைகம் -சமொணரொகபள, 2021 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

3. கதிரக்ொம நகரே்தினுள் இனங்கொணை்ைட்ட உட்கட்டபமை்பு வசதிகள் 

அபிவிருே்தி சசயற்திட்டமொனது  சசயற்ைடுே்ேை்ைட்டு வருகிறது. 
 

 கதிரக்ாமம் நகரமானது இைங்பகயின் ைை் சமய கைாசச்ார கவரச்ச்ிபயக் மகாை்ட 

முதன்பமயான புனித நகரமாக அபமவதுடன் பிரவதச மக்களுக்கு மை்றும் 

ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள வழங்குவதை்காக உள்நாட்பட  வைான்வை 

மவளிநாடட்ுநன்மகாபடயின் அடிை்ைபடயிை் மசயை்ைடுத்தை்ைடட்ு வரும் 

உட்கட்டபமை்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி மசயை்திட்டங்கள் சிை கை்டறியை்ைடட்ுள்ளன.  

அவ்வாைாயின், 

 

• கதிரக்ாமம் நகரத்தின்  வடிகாை் அபமை்பை  புனர ் நிரம்ாைம் மை்றும் 

அபிவிருத்தித்  மசயை்திட்டம். 

• மசை்ைக் கதிரக்ாம  மக்கள் பூங்கா மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள 

வழங்கும் மத்திய நிபையம். 

• கை்டறியை்ைடட்  கிபள  வீதிகள் புைரந்ிரம்ான மசயை்திட்டம். 

• மசை்ைக் கதிரக்ாமம் 20 ஏக்கர ்  ஆை்று அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம். 

• கதிரக்ாமம் நகரத்தின் வடிகாைபமை்பு மதாகுதிபய அபிவிருத்தி 

மசய்வதை்கான  மசயை்திட்டம். 

• வீதி விளக்கு மசயை்திட்டம். 

 

எந்த அடிை்ைபடயிை் ைை சிை்ைங்கள் தை்காைத்திை் கருதாமை் நகரத்திை் 

மசயை்ைடுத்தை்ைடட்ு வருவதுடன் கதிரக்ாம நகரத்திை் வாழும் மை்றும் நகரத்திை்கு 

வருபக தரும் மக்களுக்கு முபையான அபிவிருத்தி கட்டபமை்பு வசதிகபள 

வழங்குவதை்மகன காைை்ைடும் பிரதான சந்தரை்்ைமாக கை்டறிய முடியும். 
 

4. ைக்ேரக்ளுக்கு/   சுற்றுைொை் ையணிகளுக்கொன  வசதிகபள வழங்குவேற்கொக 

ைற்றிய நிபையங்கபள அபமே்ேை். 
 

 கதிரக்ாம பிரவதசத்தினுள் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கு 

வசதிகபள வழங்குவதை்காக வஹாட்டை்கள்,  ஓய்வு மைைை்  இை்ைங்கள்   வைான்ை 

கருத்திை் மகாள்ள கூடிய அளவு அபமந்துள்ளதுடன் பிரவதசவாழ்   மக்கள் தங்களது  

வாழும் வீட்டின் ஒரு ைகுதிபய வாடபகக்கு விட அை்ைது தங்களது இை்ைத்பத 

ைக்தரக்ளுக்காக வாடபகக்கு   விடுதபை வமை்மகாள்கின்ைனர.்  இவ்வாறு 

ைக்தரக்ளுக்கான  வசதிகபள வழங்குவதை்கான மத்திய நிபையங்கள்  வதசம் 

முழுவதும் ைரந்து காைை்ைடுவதுடன் கதிரக்ாம பிரவதசத்திை் வாழும் மை்றும் 
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நகரத்துக்கு வருபக தரும் மக்களுக்கு முபையான அபிவிருத்தி உட்கட்டபமை்பு 

வசதிகபள வழங்குவதை்கான  ைைமாக அபமகிைது. 

 

 

அட்டவபை 5.6.  கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் தங்குமிட வசதிகளின் அளவு 

 

தன்பம   அளவு 

 தனியார ்வஹாட்டை்  125 

 அரசு சுை்றுைா இை்ைங்கள்/ ஓய்வு சாபை  29 

ஓய்வு இை்ைங்கள்   17  

வீட்டின் ஒரு ைகுதிபய வாடபகக்கு விட அை்ைது  வீட்பட 

வாடபகக்கு விடைானது  புதிய  வைாக்காக அபமகிைது 

 

 

மூைம் - வள தேொற்றம் - 2016 

 

ைைவீனம் 

 

1. கதிரக்ொம வொழ் மக்கள் மற்றும் ைக்ேரக்ளுக்கு குடிநீர் வசதிகள் தைொதிய 

அளவிை்  கொணை்ைடொபம. 
 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின்  பிரதான நீர ்  வழங்கை் மை்ைம் வடிகாை் அபமை்பு 

திபைக்களத்தினூடாக  சாதாரைமான  தினத்திை் நீர ் விநிவயாகமானது, 

 

• உைர ்காைநிபை  நிபைபமயின் கீழ் -   6500 m3 

• மபழ காைநிபை நிபைபமயின் கீழ் -  4500 m3 

 

 என்ை அடிை்ைபடபய வமை்மகாள்ளை்ைடும்.  இருை்பினும் கதிரக்ாம பிரவதச 

மக்களுக்கு மை்றும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ளுக்கு வார இறுதி 

நாட்களிை்  10 000m3அளவிைான வகள்வி நிைவுவதுடன் மைரஹர காைங்களிை் நீர ்

வகள்வியானது மிகவும் உயர ் மட்டத்திை் காைை்ைடுகிைது.  இதன் காரைமாக 

கதிரக்ாம பிரவதசத்தினுள் நிைவும் குடிநீரானது  வைாதிய அளவிை் காைை்ைடாபம  

பிரசச்பன ஒன்று எழுந்துள்ளது அதபன கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் 

பிரதான ைைவீனமாக கை்டறிய முடியும். 
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அட்டவபை 5.7: கதிரக்ாம்ம் நகரத்தின் நீர ்வகள்வி 

சாதாரை தினங்களிை் நீரவ்ழங்கை் 

  உைர ்காைநிபை நிபைபமகளின் கீழ்  6500 m3 

 மபழக்காை நிபைபமகளின் கீழ்  4500 m3 

ைக்தரக்ள் மை்றும் வாழ் மக்களின் நீர ்வதபவ 

 நாமளான்றுக்கான நீரத்்வதபவ  7500-  8000 m3 

 வார இறுதியிை் நீரத்்வதபவ  10 000m3 

 

மூைம் - நீர் விநிதயொக சபை - 2017 

 

2.  பிரதேசே்திை் கொணை்ைடும் வொகன ேரிை்பிட வசதிகள் தைொதுமொனேொக 

அபமயொபம 

 

  கதிரக்ாமம்  பிரவதசமானது வருடம் முழுவதும் உயிர ் ைக்தரக்ளின் கவரச்ச்ிபயக் 

மகாை்ட நகரமாக அபமவதுடன் சாதாரை தினங்கபளவிட  அதிக அளவிைான 

ைக்தரக்ளின் கவரச்ச்ிபய வார இறுதி விடுமுபை நாட்கள்,  விவசட விடுமுபை நாட்கள்,  

மைரமஹர காைங்களிை் காைை்ைடுகிைது. 

 

அட்டவபை 5.8: கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் வாகனங்களின் எை்ைிக்பக 

காை எை்பை  வருபக தரும் வாகனங்கள் 

 வார நாட்களிை்  250 

 வார இறுதி நாட்களிை்  450- 500 

 நீை்ட வார இறுதிகளிை்  800-  1000 

 எசை மைரமஹர காைங்களிை்  2500 க்கு அதிகம் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை 

இருை்பினும் கதிரக்ாம பிரவதசத்தினுள் இவ்வாறு வருபகதரும்  அதிகளவான  

மக்களுக்மகன காைை்ைடும் வாகனத் தரிை்பிட  வசதிகள் 

வைாதுமானதாக  அபமயாபம காரைத்தினாை் வீதி காை்பு மை்றும் நபடைாபத வழி 

வாகனங்கபள நிறுத்தி பவத்தை் காை கிபடை்ைதுடன் அது நகரத்தினுள் மநரிசபை 

ஏை்ைடுத்தவும்,  கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ள் மிகவும் 

அமசௌகரியத்திை்கு உள்ளாவதை்கான காரைமாக அபமகிைது. 
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அட்டவபை 5.9: கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் வாகன தரிை்பிடத்தின் அளவு 
மை்றும் மகாள்ளளவு   

வாகன தரிை்பிடம் மகாள்ளளவு ( வாகனம்) 

  1 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம்  50 

  2 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம்  75 

  3 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம்  20 

  4 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம்  35 

 கங்காராம வாகன தரிை்பிடம்  30 

மசை்ை கதிரக்ாமம்  200 

 மமாத்தம்  410 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை 

 

 ைடம்: 5.20:  வாகன தரிை்பிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம்- துபற தசொேபன - 2017 

 

3. பூங்கொ வசதிகள்  மற்றும் சைொழுதுதைொக்கு வசதிகள் தைொதிய அளவிை் 

கொணை்ைடொபம 
 

 கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்  வாழ்வவார ் மை்றும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் 

ைக்தருக்கு ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு நடவடிக்பககளுக்கான  இனிவம மதரியும் 

எனக்காக சுடுகாடு மசாை்ை நிபனசவ்சன்வைக்கம் அஞ்சலி மசலுத்திய 

மைாதுமக்கள் அதாவதுஇருந்திருக்கும் ஹன்சிகா கூடட்ுைவு இருக்கிைதா 

சந்தரை்்ைங்கள் காைை்ைடுவது 3.3  மஹக்டயர ் அளவிை்கு அளவாக 

காைை்ைடுவதுடன் பிரவதசத்தின் மக்கள் மதாபகயின் வதபவ மதாடரை்ாக  கருதிக் 

மகாள்ளும் வைாது 1000  அளவிைான மக்கள் மதாபகக்காக 1.4  மஹக்டயார ்

அளவிைான ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு நடவடிக்பககளுக்காக வழங்கை்ைட 

வவை்டும்.  அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமத்திை்  2017 வருடத்திை்  வாழும் மக்கள் 

வாகன தரிை்பிடம்   நபடைாபதயிை் வானம்                                  
நிறுத்திபவத்துள்ள விதம் 

மசை்ை கதிரக்ாமம் 
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மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு  வசதிகபள வழங்குவது மதாடரப்ிை் கருத்திை் மகாள்ளும் 

வைாது ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு நடவடிக்பககளுக்காக 27.3 மஹக்வடயார ்

அளவிைான வதபவ காைை்ைடுவதாக  கை்டறியை்ைடட்து உடன் 2030 ஆகும்வைாது 

கதிரக்ாம நகரத்திை்மகன  எதிரை்ாரக்்கை்ைடும் மக்கள் எை்ைிக்பகக்வகை்ை ஓய்வு 

மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள்  வதபவகள் வமலும் உயர ்மட்டத்திை் காைை்ைடும்.  

இருை்பினும் கதிரக்ாம பிரவதச வாழ் மை்றும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் 

ைக்தரக்ளுக்கு ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு நடவடிக்பககளுக்கான வைாதிய 

அளவிைான வசதிகள் பிரவதசத்திை் காைை்ைடாததுடன்   தை்வைாது காைை்ைடும் 

வசதிகளிை்  உள்ள குபைைாடுகளின் காரைமாக அவை்பை வநாக்கி மைாதுமக்களின் 

விருை்பு குபைந்த மட்டத்திை் காைை்ைடை் ஆனது ஒரு ைைவீனமாக காைை்ைடுகிைது. 

 

• 1000  அளவிைான மக்கள் மதாபகக்கு  ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு 

நடவடிக்பககளுக்கு  வதபவயான இடவசதி = 1.4 மஹக்டயர ்(ந.அ. அதிகார 

சபையினாை் அங்கீகரிக்கை்ைட்ட அளவு) 

• 2017 வருடம் ஆகும் வைாது வாழும் மக்கள் மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு ஓய்வு மை்றும் 

மைாழுதுவைாக்கு நடவடிக்பககளுக்கு வதபவயான இடத்தின் அளவு =  19.3  

மஹக்டயர ் 

 

 ைடம்: 5.18: கதிரக்ாமவிை் ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள் 

 

சிறுவர ்பூங்கா    ரஞ்சித் மத்தும ைை்டார பமதானம் 

மூைம்- துபற தசொேபன - 2017 

 

4. மொற்று வீதி அபமை்பு மற்றும் நபடைொபே வழிபய சகொண்ட சுற்றொடை் ஒன்று 

நகரே்தினுள்  கொணை்ைடொபம. 
 

 கதிரக்ாமம் நகரத்பத வநாக்கி வாரநாட்களிை் 2500-  4000 இபடயிைான ைக்தரக்ள் 

வருபக தருவதுடன் வார இறுதி நாட்களிை் 10000  அளவிை்  காைை்ைடுவதுடன் விழா 
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காைங்களிை்  ஐந்து ைட்சத்திை்கு அதிகமான மக்களின் விருை்ைத்பத 

மகாை்டுள்ளது.  இருை்பினும் இவ்வாறு அதிகளவான மக்களின் விருை்பு 

காைை்ைடட்வைாதிலும் கதிரக்ாம நகரத்திை்கான  பிரதானமான  

இரை்டு  வழிகளினூடாக உள்நுபழவதுடன்  கதிரக்ாமம்,  மசை்ைக் கதிரக்ாமம்,  

ஏழுமபை பிரதான புனிதபூமி பிரவதசத்திை்கு  மசை்வதை்கான மாை்று 

வழி   அபமை்மைான்று காைை்ைடவிை்பை.  இதன் காரைமாக கதிரக்ாமத்திை்கு 

அதிக மக்களின்  விருை்ைத்பத மகாை்ட நாட்களிை்  நகரத்தினுள்,  

பிரதானமாக    திஸ்ஸ  - கதிரக்ாமம் பிரதான வீதியிை் மை்றும் மசை்ைக்கதிரக்ாமம் -  

கதிரக்ாமம் வீதியிை்  மநரிசை் ஏை்ைடுகிைது.  அவதவைான்று மக்களுக்கு கதிரக்ாமம் 

நகரத்திை் நடந்து மசை்வதை்கான  தகுந்த வசதிகள் நகரத்திை் காைை்ைடாபம 

மை்றும் பிரவதச மக்களுக்கு மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு வைாக்குவரத்து வசதிகபள 

வழங்குவதை்கான மைாருத்தமான வைாதிய  தரிை்பிடம் ஒன்று  காைை்ைடாபம 

கதிரக்ாம பிரவதசத்திை் வாழும் மை்றும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் மக்களுக்கு 

முபையான அபிவிருத்தி உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள 

வழங்குவதை்மகன  காைை்ைடும்  ைைவீனமாக கை்டறிய முடியும். 

 

ைடம்: 5.19. கதிரக்ாம நகருக்கு மசை்லும் பிரதான ைாபத வீதிகள் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை 

Kataragama 

Sella Kataragama 

From Buththala 

From Thissa From Lunugamvehera 
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5.  முபறயொன சுகொேொர வசதிகள் கொணை்ைடொபம 

 

 கதிரக்ாமம் நகரத்பத வநாக்கி வருபகதரும் மக்களுக்காக சுகாதார வசதிகபள 

வழங்குவதை்காக மைசைகூடம் மை்றும் ஏபனய வசதிகபள வழங்குவதை்மகன 

பிரவதசத்திை் ைை்வவறு இடங்களிை் மைசை கூடங்கள்  மை்றும் வசதிகபள வழங்கும் 

மத்திய நிபையங்கள்  காைை்ைடட்வைாதிலும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் 

மக்களுக்கு வசதிகபள வழங்குவதை்காக அந்த மத்திய நிபையங்களிை் வைாதிய  

அளவிை்  தை்வைாதுள்ள வசதிகள் மத்திய நிபையங்களிை் தரம்  குபைவாக 

காைை்ைடுவதுடன் அவனகமானவரக்ள் மைசைகூடம் ஆனது ைாவபனக்கு உசிதமை்ை 

தரத்திை் அசுத்தத்திை்கு உள்ளாகியுள்ளது.  அதை்வகை்ை கதிரக்ாமம் நகரத்பத வநாக்கி 

வருபகதரும் மக்களுக்காக முபையான சுகாதார வசதிகள் காைை்ைடாபம ஒரு 

பிரதான ைைவீனமாக அபமகிைது. 

 
அட்டவபை 5.10: கதிரக்ாம ைகுதியிை் துை்புரவு வசதிகள் 

இடம்  மைசை கூடங்களின் 

எை்ைிக்பக 

 புனித பூமி  37 

 ைஸ் தரிை்பிடம்  19 

 2 ஆம்  இைக்க வாகன தரிை்பிடம்  19 

வான்வழி தரிை்பிடம்  10 

 மைாதுமக்கள் மைசைகூடம்  13  

 ஏழுமபை அடிவாரம்  15 

 மசை்ைக் கதிரக்ாமம்   12 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை - 2017 

 ைடம்: 5.20:  கதிரக்ாமத்திை் கழிை்ைபைகள் 

மூைம்- துபற தசொேபன - 2017 
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வொய்ை்புகள் 

 

1.  சேற்கு பிரதேசம்/ புனிே பூமியின் அபிவிருே்திக்சகன  அரச அனுசரபண 

கிபடே்ேை் மற்றும் அரச சகொள்பக 

 

  இைங்பகயிை் ைை்சமய கைாசச்ார ஈரை்்பு மை்றும்  மைறுமதிமிக்க முதன்பமயான 

புனித நகரமாக கதிரக்ாமம் நகரம் வதசிய மை்றும் வபைய  அடிை்ைபடயிை்  

மைை்றுள்ள முக்கியத்துவத்தின்  காரைமாக கதிரக்ாமம் அபிவிருத்திக்மகன  மகா 

களஞ்சியசாபை நிதியிை் 430 மிை்லியன் ரூைாய் திட்டத்திை்காக 

ஒதுக்கை்ைடட்ுள்ளதுடன் மதை்கு அபிவிருத்தி மை்டைம்,  வதசிய மைௌதீக திட்டமிடை் 

திபைக்களம்  வைான்ை அரச நிறுவனங்களின் ஊடாக கதிரக்ாமத்தின் 

அபிவிருத்திக்கு  அரச அனுசரபை கிபடத்த கதிரக்ாம பிரவதசத்திை் வாழும் மை்றும் 

நகரத்துக்கு வருபக தரும்  மக்களுக்கு முபையான அபிவிருத்தி  உட்கடட்பமை்பு 

வசதிகபள வழங்குவதை்மகன  காைை்ைடும் சிைந்த சந்தரை்்ைமாக இனங்காை 

முடியும். 

 

2. தேசிய ைவுதீக திட்டமிடை் சகொள்பக பிதரரபண ( 2011 -  2050) 

 

 2011-  2030 வதசிய மைௌதீக திட்டமிடை்  கதிரக்ாமம் நகரத்திை்கு கிபடத்துள்ள 

அபிவிருத்தி சந்தரை்்ைங்கள் சிைவை்பை இனங்காை முடியும்.  அதாவது, 

 கதிரக்ாமம் நகரம்  அதிவவக வீதியின் மத்தபள உட்ைரிமாை்ை இடத்திை்கு மிகவும் 

அஶகாபமயிை் அபமந்துள்ளதபம. 
 

• உத்வதசிக்கை்ைட்ட மதை்கு புபகயிரத வீதிக்கு அை்பமயிை் அபமந்துள்ளபம. 
 

• உத்வதசிக்கை்ைட்ட பிரதான அபிவிருத்தி நகரமான மவை்ைவாய நகரத்திை்கு 

மிகவும் அை்பமயிை் அபமந்துள்ளபம. 

 
 

• உத்வதசிக்கை்ைட்ட பிரதான  மக்களின்  வகந்திரமாக அபமயும் 

அம்ைாந்வதாட்பட நகரத்திை்கு மிகவும் அை்பமயிை் அபமந்துள்ளபம. 
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ைடம்: 5.21: வதசிய இயை்பியை் திட்டமிடை் மகாள்பக ைரிந்துபரகள் 

 

மூைம் - இயற்பியை் திட்டமிடை் திபணக்களம்   
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தநொக்கம் 04 : ைொதுகொக்கை்ைட்ட இயற்பக சூழை் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• மாைிகக் கங்பக அசுத்தை்ைடுத்தை்ைடை். 
  

• முபையான கழிவுகள் முகாபமத்துவம் காைை்ைடாபம. 
  

• சுை்ைாடை் முகக்ியத்துவம் வாய்ந்த வபளயங்களின் 
அபிவிருத்திகக்ாக ையன்ைடுத்தை். 

  

•  

• வனவிைங்கு ைாதுகாை்பு மை்றும் வன காை்ைக பிரவதசமாக 
பிரகடனை்ைடுத்தை்ைட்டு இருத்தை். 

  

 

 
• உயர ்இயை்பக அழகிபனக் மகாை்ட பிரவதசமாக அபமதை். 

  

• மாைிகக் கங்பக மை்றும் ஏபனய நீர ்மூைங்கள் அபமந்துள்ளபம. 
  

• காை்ைகமாக அபமயும்  வனங்கள் மை்றும் புதரக்்காடுகள் 
அபமந்திருத்தை். 

  

பலம் 

 

பலவீனம் 

 

வாய்ப்பு 

 

அசச்ுறுே்ேை் 

 

S 

W 

O 

T 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைைம் 

 

1. உயர் இயற்பக அழகிபனக் சகொண்ட பிரதேசமொக அபமேை். 
 

கீபழத்வதய உைர ் வபளயத்திை்கு உரித்தான கதிரக்ாமம் வனை்பூங்கா மை்றும் 

கடகமுவ,   மவடசிடி கந்த  வைான்ை வன காை்ைகங்களின் அபமவு மை்றும்  

பிரவதசத்பத ஊடறுத்து மசை்லும் மாைிக்க கங்பகயின் காரைமாக கீபழத்வதய 

உயிரை்்ைை்வபகபமகள்  நிரம்பிய இயை்பக அழகுடன் ஆன பிரவதசமாக 

மாறியுள்ளபம குறிை்பிடத்தக்கது  

 

ைடம்: 5.222. கதிரக்ாமம காடு மை்றும் நீர ்ஆதாரங்களின் இருை்பிடம் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை - 2017 

ைடம்: 5.23 கதிரக்ாம பிரவதசத்திை் ைை்லுயிரியை் 

 

 

 

 

 

 

மூைம் -  இபணயே்ேளே்தின் மூைமொக 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

2. மொணிக்க கங்பக மற்றும் ஏபனய நீர் மூைங்களின் அபமவு 

 

 பிரவதசத்தின் பிரதானமான நீர ் மூைமாக அபமவது பிரவதசத்பத ஊடறுத்து 

மசை்லும் மாைிக்க கங்பக என்ைதுடன் நன்கு பிரவதசத்பதச ் சுை்றி  ைரந்து 

காைை்ைடும் கூடிய  மபழ நீரினாை் வைாஷிக்கை்ைடட்   அதிகளவான ஏரிகள் 

காைை்ைடை்.  அவதவைான்று மிகசச்ிைந்த நிைத்தடி நீர ் வடிகாலும் கதிரக்ாமம் 

பிரவதசத்திை் கை்டறிய முடியும் என்ைதுடன் அது பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் 

பிரதானமான சாத்தியக்கூறு கை்டறியை்ைட முடியும் ( வபரைடம் 7) 

 

ைடம்: 5.234 கதிரக்ாமத்திலுள்ள நீர ்ஆதாரங்களின் விநிவயாகம் 

 

மூைம் - நகர்ை்புற தமம்ைொட்டு ஆபணயம் -2021 

 

 

3. கொை்ைக  வனம் மற்றும் முட்கொடுகள் அபமந்து இருே்ேை்.  
 

கதிரக்ாமம் பிரவதச   மசயைகத்தின் அதிகார பிரவதசத்திை்கு  இரை்டு 

சரைாையங்கள் உள்ளடக்கை்ைடுகின்ைன.  அபவயாவன, 

 

1.  கதிரக்ாமம் சரைாைய - 837 மஹக்டயர ் 

2. கட்டகமுவ சரைாைய - 1003.7 மஹக்டயர ் 

 

இதை்கு வமைதிகமாக ருஹுணு யாை  வனத்திை்கு 3  பிரிவுகளும்  கதிரக்ாம 

பிரவதச  மசயைாளர ் பிரிவுக்கு  கீழ் காைை்ைடுவதுடன் யாை 

வனை்பூங்காவுக்கான  கை்வக   வாயிை்  கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ளபம 

பிரதானமான காரைியாகும். 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைடம்: 5.245. பூங்காவின் இருை்பிடம் 

 

 

மூைம் -இபணயம், https://www.yalasrilanka.lk/assets/img/yala-map.png 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைைவீனம் 
 

1. மொணிக்க கங்பக மொசுைடுேை் 

 

 கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் பிரதான குடிநீர ் மூைமாக அபமவது மாைிக்க கங்பக 

ஆகும்.  இருை்பினும் தை்காைத்திை் நகர/  வஹாட்டை்  கழிவுகபள ஒன்று வசரத்்தை், 

மாைிக்கக் கை்   சுரங்கங்கள்  மை்றும்  மைை் அகழ்வு,  பூசச்ிக்மகாை்லி மை்றும் பூசச்ி 

நாசினி மைாருட்கபள  நீருக்குள் கைத்தை் வைான்ை காரைிகளின் தாக்கத்தினாை் 

மாைிக்க கங்பகயின் நீர ் குடிநீருக்மகன  மைாருத்தமை்ை தன்பமபய உயர ்

சதவீதத்திை் மகாை்டுள்ளதுடன் குடிநீராக ையன்ைடுத்துவதை்கு முடியாது 

காைை்ைடுகிைது.  அவ்வாைாயின் மாைிக்க கங்பக நீரின் நிைம்,  கைங்கை் தன்பம,  

PH மைறுமானம், காரத்தன்பம,  அவமானியா வின் சதவீதம்,  குவளாவராஃைாரம்் 

சதவீதம்  மை்றும் ஏபனய தீங்கான காரைிகளின்  எதிரை்ாரக்்கும் அளபவ விட 

மிகவும் உயர ் மைறுமானத்பத மகாை்டுள்ளதுடன் அது சுை்ைாடை் 

ைாதுகாை்பிை்கு  காைை்ைடக்கூடிய முக்கியமான ைைவீனமாக அபமகிைது.  இதபன 

வமலும் கீழ்காணும் அட்டவபையின் மூைமாக கை்டறியைாம்.  

 

அட்டவபை 5.11: மாைிக்கம் ஃைவுை்டரிகளிை் உள்ள மைாருட்களின் கைபவ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் - நீர் வழங்கை் வொரியம் - 2017 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைடம்: 5.25. கதிரக்ாமம் மமனிவக ஆறு   - தை்வைாபதய நிபை 

 

மூைம்-துபற தசொேபன – 2017 

 

2. முபறயொன முகொபமே்துவம் கொணை்ைடொபம 
 

 கதிரக்ாமம் நகரத்திை் மை்றும் புனித பூமியிை்,  மசை்ைகதிரக்ாமத்திை் மை்றும் 

ஏழுமபை  வைான்ை பிரவதசங்களிை் தினந்வதாறும் ஒன்று வசரும்  4  மடான்  

அளவிைான  கழிவுகபள  ஒன்று வசரத்்தை் ஆனது கதிரக்ாமம் பிரவதச சபையினாை் 

வமை்மகாள்ளை்ைடுவதுடன் கைபிடகை யாயிவிை் குை்பைகபள ஒன்று வசரக்்கும் 

மத்திய நிபையத்திை்  அவை்றின் தன்பமக்வகை்ை  வவறு பிரித்து மவளிவயை்றுதை் 

வமை்மகாள்ளை்ைடுகிைது. 

ைடம்: 5.27.  கதிரக்ாமத்திை் குை்பை முகாபமத்துவம் 

மூைம் - கை்பிடிகை யாகாய் மறுசுழை்சி வசதி -2017 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இருை்பினும் நீை்ட வார இறுதி நாட்கள்/  ைக்தரக்ளின் ைாரிய இயை்பக மகாை்ட 

நாட்களிை் ஒன்று வசரும் மை்றும் விழா காைங்களிை் 15 நாட்களுக்மகன  ஒன்று வசரும் 

முபைவய 8 மை்றும் 60 க்கு  அதிகமான   மடான்கபள   பிரித்து அை்புைை்ைடுத்தலுக்காக 

கைபிடகை யாய கழிவு   பிரிவிை் வைாதிய வசதிகள் மை்றும் மனித வளம் இை்பை.  

இதன் காரைமாக எவ்வித வவறு பிரித்தலும் இன்றி கழிவுகள் வநரடியாக 

திைந்தமவளியிை் அை்புைை்ைடுத்தை் வமை்மகாள்ளை்ைடுகிைது.  அவ்வாறு பிரதான 

புனித பூமியிை் ஒன்று வசரும் குை்பைகளின் ஒரு  ைகுதிபய வவறு பிரித்து கைபிடகை 

யாய  மீள் சுழை்சி மத்திய நிபையத்திை்கு மகாை்டு மசை்வதை்காக தை்காலிகமாக 

புனித பூமிக்கு மிகவும் அை்பமயிை் காைை்ைடும் கழிவுகள்  பிரிவிை்கு மகாை்டு 

மசை்வதுடன் அங்கு தகுந்த முகாபமத்துவத்பத  மகாை்ட முபைகள் 

காைை்ைடாபமயினாை் எவ்வித வவறு பிரித்தலும்  இன்றி  கழிவுகள் அந்த 

வளவிவைவய அை்புைை்ைடுத்தை் வமை்மகாள்ளை்ைடுகிைது.  இந்த காரைங்களினாை் 

கதிரக்ாமம் நகரத்திை் மை்றும் புனித பூமி பிரவதசத்தின் புனித சூழலுக்கு தீங்கான 

நிபைபம வதான்றியுள்ளது பிரவதச மக்கபளை் வைான்வை ைக்தரக்ளும் மிகவும் 

அமசௌகரியத்திை்கு உள்ளாவதை்கு மை்றும் சுை்ைாடை் வாசிக்கும் காரைமாக 

அபமந்துள்ளது.  அவ்வாவை கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்  முபையான கழிவுகள் 

முகாபமத்துவம்  காைை்ைடாபம ஆனது கதிரக்ாம பிரவதசத்தின் இயை்பக 

சுை்ைாடலின் ைாதுகாை்பிை்கு  காைை்ைடும் பிரதானமான ைைவீனமாக  அபமகிைது. 

 

ைடம்: 5.28: கதிரக்ாமத்திை் கழிவுகபள அகை்றுவது 

 

 

 

 

    

மூைம் -கள தசொேபன – 2017 

 

3. சுற்றொடை் முக்கியே்துவம் வொய்ந்ே வபளயங்களின் அபிவிருே்திக்கொக 

ையன்ைடுே்ேை்ைடை் 

 

கதிரக்ாமம்  என்ைது உயர ்  அழகியை் மைறுமதியுடன் கூடிய 

பிரவதசமாகும்.  இருை்பினும் கதிரக்ாமம்  புனித பூமி பிரவதசத்பத வகந்திரமாக 

மகாை்டு வமை்மகாள்ளை்ைடட்ு வருகின்ை அபிவிருத்தியிை்  சுை்ைாடை் முக்கியத்துவ  

வபளயம் ஆகிய ஆை்று காை்ைகம்,  ஏரி காை்ைகம்,  கீழ்  நிை பிரவதசம்,   காடுகளின் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அபிவிருத்திக்காக ையன்ைடுத்தை் சுை்ைாடை் முக்கியத்துவம் பிரவதச ைகுை்ைாய்வின் 

மூைமாக கை்டறியை்ைட்டது உடன் மாைிக்க கங்பக,  மதடகமுவ வாவி,  நகர 

வபளயத்தினுள் காைை்ைடும் கீழ்  நிை பிரவதசத்திை்கு ( வயை்கள்) ைாரிய 

அசச்ுறுத்தை் ஏை்ைடுவதாக கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

ைடம்: 5.269.  கதிரக்ாமத்திை் அபிவிருத்தி அழுத்தம் ைரவியது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை 

4.  கொை்ைகங்களிை்   தமற்சகொள்ளை்ைடும் அனுமதியற்ற கட்டுமொனங்கள் 

 

சுை்ைாடை் முக்கியத்துவம் ஆகிய ஆை்று காை்ைகம்,  ஏறி காை்ைகம் மை்றும் காடுகபள  

காை்ைகங்களிை் கட்டை்ைடட்ுள்ள அனுமதியை்ை கடட்ுமானங்கள் மை்றும் பகை்ைை்றும் 

களின் காரைமாக அந்த காை்ைக பிரவதசமானது ைாரிய அளவிை் 

குபைந்துள்ளது.  முக்கியமாக மாைிக்க கங்பக காை்ைகம், மதடகமுவ ஏரி , 

வகாயாகை ஏரி, பமைகம ஏரி வைான்ை ஆை்று காை்ைகங்களிை் ைாரிய அளவிைான 

அனுமதியை்ை கடட்ுமானங்கள் மை்றும் அனுமதியை்ை பகை்ைை்ைை் கபள 

வமை்மகாை்டுள்ளதுடன் அது அபிவிருத்தி திட்டத்திை்  இயை்பக சுை்ைாடபை 

ைாதுகாக்கும் வநாக்கத்பத  அபடவதை்கான ைைவீனமாகும். 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வொய்ை்பு 

 
1.  வனவிைங்கு கொை்ைகம் மற்றும் வன கொை்ைகங்க  பிரதேசங்கபள 

சவளியிட்டுள்ளபம 
 

கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைக அதிகார பிரவதசத்திை்கு உள்ளடங்கைாக பூமி 

பிரவதசத்திை்1840.7 மஹக்டயார ்அளவிைான  

கதிரக்ாமம் பிரவதச   மசயைகத்தின் அதிகார பிரவதசத்திை்கு  மசாந்தமான பூமி 

பிவதசத்திை் 1840.7 மஹக்டயார ் பூமி பிவதசத்திை்கு மசாந்மதாக 

உள்ளது.  அபவயாவன, 

1.  கதிரக்ாமம் சரைாைய - 837 மஹக்டயர ் 

2. கட்டகமுவ சரைாைய - 1003.7 மஹக்டயர ்

 

இதை்கு வமைதிகமாக ருஹுணு யாை வனை்பூங்காவிை் 3 ஆம் பிரிவானது கதிரக்ாம்ம் 

பிரவதச மசயைக பிரிவிை்கு மசாந்தமாக காைை்ைடும். இந்த பிரவதசத்தின் சுை்ைாடை் 

நிபைபம ைாதுகாக்கை்ைட காரைமாக அபமந்துள்ளது.   
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அத்தியாயம் 6 

6. திட்டம்  

6.1.    அறிமுகம்  
 

இைங்பகயின் ைை்சமய,  கைாசச்ார மகாை்ட வைக்கத்திை்குரிய    ஸ்தானங்களுக்கு 

இபடயிை்  பிரதானமான புனித பூமி ஆகிய கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் 

கட்டபமக்கை்ைட மதாடரப்ிை் கருத்திை்மகாள்ளும் வைாது கதிரக்ாமம் நகரத்தின் 

பிரதான புனித பூமி ஆகிய கதிரக்ாம கிரிமவமஹர  மை்றும் வராவைா கதிரக்ாம 

வதவாையத்பத வகந்திரமாக மகாை்டு நிரம்ாைிக்கை்ைடட்ுள்ள விதத்பத 

கை்டறியக் கூடியதாக உள்ளதுடன்  நகரத்திை் ைைந்து பிரவதசத்பத சுை்றிய 

இயை்பகயாக அபமந்துள்ள காை்ைகங்களின் ஊடாக இயை்பக  எை்பையாக உள்ள 

விதத்பதயும் கை்டறிய முடியும்.  இந்த இயை்பக அவன வபளயம் மை்றும் புனித 

பூமிக்கு  இபடயிைான வபளயத்தினுள் மாைிக்க கங்பகபய  மதாடரப்ுைடுத்தி  

மக்களது வாழ்விடங்கள் ஸ்தாபிக்கை்ைடட்ுள்ளன.  

புனித பூமி பிரவதசம்,  மாைிக்க கங்பக, பிரவதச மக்கள்,  ைக்தரக்ள் மை்றும்  

இயை்பக  சுை்ைாடலுக்கு மத்தியிை் காைை்ைடும் இந்த அன்னிவயான்னிய பிபைை்பு 

மை்றும் அவை்றின் விவசடமான  வசரக்்பக  முை்காைத்திை் இருந்து தை்காைம் வபர 

கதிரக்ாமம் நகரத்தின் பிரதான அம்சமாக  மாறியுள்ளதாக கை்டறிய முடியும்.  

பிரவதசத்தின் அபிவிருத்தியானது மிகுந்த உைரத்ிைன் உடன் இந்த வசரக்்பகயுடன் 

இபைதபை  ைாதுகாத்து வமை்மகாள்ளை்ைட வவை்டும். 

அதை்வகை்ை பிரவதசத்தின்  வைக்கத்திை்குரிய மை்றும் இயை்பக 

சுை்ைாடலின்  தரத்பத ைாதுகாத்து உயர ் மைாருளாதார மை்றும் மைௌதீக 

அபிவிருத்திபய அபடதை் கதிரக்ாம அபிவிருத்தி திட்டத்தின் பிரதான 

எதிரை்ாரை்்ைாக அபமவதுடன் அங்கு குறிை்பிடை்ைடட் திட்டத்தினூடாக கதிரக்ாம 

நகரத்தின்  அபிவிருத்தியின் எதிரக்ாை நிபைபமயானது கருத்துரீதியாக 

முன்பவக்கை்ைடும்.  இங்கு பிரதானமாக கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தித்  திட்டத்பத 

உருவாக்கும் வைாது பிரவதசத்தின் புனிதத்தன்பமபய ைாதுகாத்தை், மைாருளாதார 

அபிவிருத்தி, உட்கட்டபமை்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி மை்றும் சுை்ைாடை் ைாதுகாை்பு 

வைான்ை பிரதான அம்சங்களின் ஊடாக அவதானம் மசலுத்தி கருத்துருவான திட்டம் 

உருவாக்கை்ைட்டது. 

இந்த கருத்துருபவ வகட்ை கதிரக்ாமம் பிரவதசத்பத  அபிவிருத்தி மசய்யும் 

அடிை்ைபட வநாக்கமானது புனித பூமி மை்றும் அதன் வைக்கத்திை்குரிய தன்பமபய 

ைாதுகாத்து சுை்ைாடை் அபிவிருத்தியின் ஊடாக பிரவதச மக்களுக்கு மை்றும் 

ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள வழங்குதை் என்ை எை்ைத்தின் அடிை்ைபடயிை் ‘ 

ருஹுணுபுையின் வைக்கத்துக்குரிய நகரம்’   என்ை அபிவிருத்தி  ஆகும்.
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

 

 

 

 

ைடம்: 6.1. கருத்தாய்வு வடிவபமை்பு 

 

மூைம் - நகர்ை்புற தமம்ைொட்டு ஆபணயம் -2021 

 

சுற்ைாடல் காப்பு வலயம் 

நகை ஊடக அபிவிருத்தி 

சுற்ைாடல் சுற்றுலா 
தமம்பாடு  

விவசாய 
அபிவிருத்தி 
வலயம்  

சசல்ல கதிர்காமம் 

கதிர்காமம் 

சுற்ைாடல் காப்பு வலயம் 

நகை அபிவிருத்தி 

ஏழுமரல 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அதனடிை்ைபடயிை் உருவாக்கை்ைட்ட கருத்து உருவான திட்டமானது  6.1  ைடத்தின் 

மூைமாக காை்பிக்கை்ைடுவது அதனூடாக கதிரக்ாமத்தின் அபிவிரித்தி திட்டத்தின் 

ஊடாக கதிரக்ாமம் கிரிமவமஹர,  ருஹுணு  கதிரக்ாம வதவாையம் வைான்ை பிரதான 

புனிதபூமி பிரவதசம் மை்றும் மசை்ைக்கதிரக்ாமம் மை்றும் ஏழுமபை வைான்ை புனித 

பூமி பிரவதசங்கபள வகந்திரமாக மகாை்ட  சுை்றிலும் நகர மை்றும் குடியிருை்பு 

வபளயங்கள் அந்த பிரவதசத்திை்கு மசாந்தமான “ புனிதத்தன்பமபய”  ைாதுகாக்கும் 

விதத்திை்  அபிவிருத்திபய வைான்வை கதிரக்ாமம்,  மசை்ைக் கதிரக்ாமம் மை்றும் 

ஏழுமபை வைான்ை புனித இடங்களிை் மத்தியிைான  மதாடரப்ை வமம்ைடுத்தை் 

அதாவது புனித பூமிபய வகந்திரமாக மகாை்ட அபிவிருத்திமயான்று 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 

 

 வமலும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கு 

வதபவயான வசதிகபள வழங்குவதை்காக வசபவ வழங்கை் வபளயமாக புனிதபூமி 

பிரவதசத்பதச ்  சுை்றியுள்ள வபையமானது  வசதிகபள வழங்குதை், உைவு 

மைாருட்கள் மை்றும் ஏபனய வதபவகபள பூரத்்தி மசய்தை் மை்றும் மைாருத்தமான 

உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள வழங்குவதை்காக கைை்பு அபிவிருத்தியின் முன்னைி 

வபளயமாக அபிவிருத்திபய எதிரை்ாரை்்ைதுடன் கதிரக்ாமம் பிரவதச மக்களின் 

மைாருளாதார ைாதுகாை்பை வமம்ைடுத்துவதை்காக புனித பூமி பிரவதசத்பத 

வகந்திரமாக மகாை்ட ைாதுகாை்ைான மைாருளாதார அபிவிருத்திக்காக புனித பூமி 

இந்த பூமிக்கு  வதபவயான விவசாய தாவர மைரக்ள் ( மை்லிபக  பூக்கள்,  தாமபர 

பூக்கள்,  மசவ்வந்தி பூ வைான்ைபவ),  ைழங்கள் ( வாபழ, தரப்ூசைி வைான்ைபவ)  ையிர ்

மசய்வதை்காக விவசாய அபிவிருத்தி வபளயம் என்ை அடிை்ைபடயிை் 

அபிவிருத்திக்கு திட்டமிடை்ைடட்ுள்ளது. 
 

கதிரக்ாமத்திை்காக  வருடம் முழுவதும் அதிகளவான ைக்தரக்ளின் ஈரை்்பு 

காைை்ைடுவதுடன் வமலும் ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளின்  கவரந்்து 

அவரக்ளுக்கு நகரத்தினுள் தங்கி இருை்ைதை்கு வதபவயான வசதிகபள வழங்குதை் 

மை்றும் விவசாய வபளயம் மை்றும்  சுை்ைாடை்  முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

வபளயத்தினூடாக சுை்ைாடை் சுை்றுைா ையைிகளின்  மதாழிலிை் ஈடுைடுவதன்  

மூைமாக கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் வாழும் மக்களுக்கு வநரடியாக மைாருளாதார 

அபிவிருத்திக்கு ைங்களிை்பு மசலுத்த சந்தரை்்ைம் வழங்குவதன் மூைமாக 

மைாருளாதார உட்கட்டபமை்பு விருத்தி மசய்வதை்கு எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது.  
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6.2. உத்வதசிக்கை்ைட்ட நீை ைாவபன திட்டம் 
 

கதிரக்ாமம் பிரவதசமானது அதிகளவான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளின் 

ஈரை்்பை மகாை்ட புனித பிரவதசமாக மாறியுள்ளபம அங்கு காைை்ைடும் பிரதான 

புனிதபூமி பிரவதசங்களின் அபமை்பு மை்றும் கீபழத்வதய இயை்பக  அழபக 

மகாை்ட பிரவதசமாக காைை்ைடுவதனாவைவய.  அதனடிை்ைபடயிை் பிரவதசத்தின்  

எதிரக்ாை அபிவிருத்தி இந்த ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைாை் ையைிகளின் ஈரை்்பின் 

ஊடாகவும்,  இந்த  ஈரக்்கக்கூடிய பிரவதசத்தின் புனித சுை்ைாடபை வைான்வை 

இயை்பக அழகு மகாை்ட  தரத்தின் அடிை்ைபடயிை்  அன்னிவயான்யமாக 

மதாடரப்ுக்கு காைை்ைடை்.  எனவவ 2018-  2030  கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் 

ஊடாக கதிரக்ாம பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் விவசட அம்சங்கள் ஆகிய “ 

வைக்கத்திை்குரிய தன்பம”  மை்றும் இயை்பக சுை்ைாடபை  ைாதுகாத்துக் மகாை்டு 

ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கு தகுந்த விதத்திை் வைாதிய வசதிகபள 

வழங்கி வமலும் அதிகமான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளின் ஈரை்்பின் 

ஊடாக பிரவதச மக்களின் மைாருளாதார அபிவிருத்திபய ஏை்ைடுதபை வநாக்காகக் 

மகாை்டு இதை்மகன “ ருஹுணு ரயிலிை் உள்ள வைக்கத்திை்குரிய நகரம்” என்ை 

எதிரக்ாை வநாக்கத்பத வகந்திரமாக மகாை்டு பிரவதச அபிவிருத்திபய 

வமை்மகாள்ளுதை். 
 

 தை்காைத்திை் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் ைை்வவறு நகர மசயை்ைாடுகள் 

வமை்மகாள்ளை்ைடுவதுடன் அவை்றிை் புனித பூமி பிரவதசத்திை் வகந்திரமாக மகாை்டு 

மைாருட்கள் மை்றும் வசபவ வழங்கலிை் முதன்பமயாக உள்ளதுடன்  அதனூடாக 

பிரவதசத்திை் உருவாக்கை்ைட்ட சுை்ைாடை் மை்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுபடய 

பிரவதசத்தின் மசயை்ைாடுகளிை்  ஏை்ைடட்ுள்ள மைாருத்தமை்ை தன்பமயின் 

காரைமாக கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் விவசட அம்சமாகிய “ 

வைக்கத்திை்குரிய  சுை்ைாடை்”  மை்றும் அங்கு காைை்ைடும்  உைரச்ச்ிபூரவ்மான 

தன்பம குபைந்து  மசை்லுதை் ஆனது பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் பிரதானமான 

அசச்ுறுத்தைாகும்.  இங்கு அபனத்து விடயங்கபளயும் கருத்திை் மகாை்டு கதிரக்ாம 

நகர வளாகத்தின்   மைௌதீக  வதாை்ைம்,  எதிரக்ாை  வளாக வதாை்ைம் மை்றும் அளவிை் 

அபமை்பை முபைவய பிரவதசத்தின் எதிரக்ாை வநாக்கத்பத நிபைவவை்றிக் 

மகாள்வதை்காக எதிரக்ாை கட்டபமை்மைான்பை வழங்குவதை்காக உத்வதசிக்கை்ைட்ட 

நிைத்தின் ையன்ைாடட்ு திட்டம் உருவாக்கை்ைட்டது. இங்கு பிரதானமாக  6 அபிவிருத்தி  

வபளயங்கள் உள்ளன அவ்வாைாயின், 

1.  புனித பூமி வபையம் 

2.  கைை்பு அபிவிருத்தி வபையம்  

3.  வரத்்தக வையம் - 1 
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4. வரத்்தக வையம் - 2 

5.  தங்குமிட  வையம் 

6.  சுை்ைாடை் அபிவிருத்தி மை்றும் உைரச்ச்ிபூரவ்மான வையம் 

என்ை அடிை்ைபடயிை் இனங்காைை்ைடட்ுள்ளதுடன் உட்கடட்பமை்பு வசதிகள் 

அபிவிருத்தி, வசபவ வசதிகபள வழங்குவதை்காக உத்வதசிக்கை்ைட்ட 

மசயை்திட்டத்தின் ஊடாக வமலும் இந்த  வையத்பத  அபிவிருத்தி மசய்து 

மைாருத்தமான கட்டிடங்கள் மை்றும் கடட்ுமான அபமை்மைான்பை கதிரக்ாமம் 

பிரவதச பூமி ையன்ைாடட்ு வைாக்கினாை் ஏை்ைடுத்த எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 
 

 உத்வதசிக்கை்ைட்ட நிை ையன்ைாடட்ு வைாக்கிை்     மை்றும் B ஆக கைை்பு  அபிவிருத்தி 

வபளயத்திலிருந்து சுை்ைாடை் காை்பு வையம் வபர கதிரக்ாமம் பிரதான புனித பூமி 

பிரவதசத்பத ஊடறுத்து மசை்லும் விதத்திை் வபரயை்ைட்ட குறுக்கு பிரிவுகபள வகட்ட 

அந்தை் பிரவதசங்களிை் எதிரக்ாை கடட்ிடங்கள் மை்றும் கடட்ுமான 

அபமை்புகபள  கை்டறிய முடியும்.  

 ைடம் 6.2. கதிரக்ாமம பிரதான புனிதை் ைகுதி முழுவதும் கைை்பு வமம்ைாட்டு மை்டைம் 
மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் ைாதுகாை்பு மை்டைம் 
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அதனடிை்ைபடயிை் உத்வதசிக்கை்ைட்ட கைை்பு அபிவிருத்தி  வபளயத்திை் 

உத்வதசிக்கை்ைட்ட  வீதி, நீர ் வழங்கை் மை்றும் வசபவ வழங்க அபிவிருத்தி 

மசய்யை்ைடும் உட்கட்டபமை்பு வசதிகளின் காரைமாக கிராமத்திை்கு வருபக தரும் 

ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வசபவபய வழங்குவதை்காக உயர ்

அபிவிருத்தி மகாள்ளளவுடன் அபிவிருத்தி வமை்மகாள்ளை்ைடுவதுடன் கடட்ிடங்கள் 

உயர ் அபிவிரித்தி வாய்ை்பை வநாக்கி நிரம்ாைிக்க முடியும். கைை்பு அபிவிருத்தி 

வபளயத்திலிருந்து வருபகதரும் வைாது  கதிரக்ாமம் நகர வபளயத்திை் காைை்ைடும் 

வயை் காைி அவ்வாவை அபிவிருத்தி இை்பை பிரவதசமாக நடத்தி மசை்வதை்கும் 

மைாருளாதார வபளய பிரதான மைாருளாதார  வபளயம் மை்றும் புனித பூமிபய 

அை்மித்த  மைாருளாதார  வபளயமாக ஒரு ைகுதிபய இரை்டு பிரிவுகளாக 

அபிவிருத்தி மசய்வதை்கு  எதிரை்ாரக்்கை்ைடட்ுள்ளது.  இங்கு புனித பூமிபய 

அை்மித்துள்ள மைாருளாதார வபளயம் விசாரபைகளுக்காக அதாவது புனித பூமி 

காை மைாருளாதார ைாவபனகளுக்கு மாத்திரம் அனுமதி வழங்கை்ைடுவதுடன் அங்கு 

கலப்பு 
வர்த்தக 
வலயம் 

வயல் வர்த்தக வலயம் புனித 
பூமிரய 
அண்மித்த 
வர்த்தக 
வலயம் 

புனித பூமிரய 
வலயம் 

பச்
ரச 
சவ
ளி 

குடியிரு
ப்பு 
வலயம் 

சுற்ைாடல் 
பாதுகாப்
பு வலயம் 
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கட்டிடங்களுக்காக ஒரு மாடிக்கு மாத்திரம் வாய்ை்பு வழங்குவதை்கு 

உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது.  சாதாரை மைாருளாதார வபளயத்திை் இனங்காைை்ைட்ட 

மதருக்களிை் கட்டிடங்களின் ைன்முகத் வதாை்ைம் கதிரக்ாம பிரவதசத்தின்  

புனிதத்தன்பமபய ைாதுகாக்கும் விதத்திை் அபிவிருத்திக்குத் வதபவயான 

வழிகாட்டை்களும் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையினாை் வழங்கை்ைடும். 

 

 மதடகமுவ  ஏரியிை் இருந்து  நகரத்தின் மத்திய பிரவதசத்தின் ஊடாக கைை்பு 

அபிவிருத்தி வபளயம் வபர C  மை்றும் D கருத்து வழியினூடாக அந்த 

பிரவதசத்திை்கான உத்வதசிக்கை்ைட்ட கட்டிடங்கள் மை்றும் கடட்ுமான அபமை்புகபள 

கை்டறிய கூறியதுடன் அதனடிை்ைபடயிை் மதடகமுவ  ஏரிபய அை்மித்த 

பிரவதசமானது  நகர பூங்காவாக அபிவிருத்தி மசய்து உயர ் அபிவிருத்தி 

மகாள்ளளபவ மகாை்ட பிரதான மைாருளாதார வையம்  வபர ைடிை்ைடியாக 

மிகவும்அடரத்்தியான கட்டிடங்கபளக் மகாை்ட அபிவிருத்தி ஒன்று 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுவதாக புனித பூமிபய அை்மித்த மைாருளாதார வபளயத்தினுள் 

குபைந்த அடரத்்திபய  மகாை்ட ஒரு மாடிபய மாத்திரம் மகாை்ட கட்டிடங்களின்  

அபிவிருத்தி எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது.  அவ்வாறு துைி அை்மித்த மைாருளாதார 

வபளயத்திலிருந்து மீை்டும் ைடிை்ைடியாக கைை்பு அபிவிருத்தி வபளயம் வபர உயர ்

அபிவிருத்தி மகாள்ளளபவ மகாை்ட உயர ் அடரத்்தி மகாை்ட அபிவிருத்தி என்று 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 

 

 ைடம்: 6.3. மடைகுமுவ நகரை்் பூங்காவிை் இருந்து கைை்பு வமம்ைாட்டு வையத்திை்கு குறுக்கு 
மவட்டு 

 

 

 

 

 

 
மூலம் - நகர்ப்புற யைம்பாட்டு ஆபணயம் -2021 

 

E மதாடக்கம் F வபர அதாவது கதிரக்ாமம் மவடசிடி கந்த  வநாக்கி வருபக தரும் 

ைக்தரக்ளுக்கான வசதிகபள வழங்குதை் மைாருளாதார வபளயத்தின் விவசடமான 

ையன்ைாட்டிை்கு ( புனித  பூமிக்கான மைாருளாதார நடவடிக்பககள்)   மாத்திரம் 

அனுமதி  வழங்கி அபிவிருத்தி மசய்தை் எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. அந்த வியாைார 

வபளயத்திலிருந்து முபைவய உயர ் அபிவிருத்தி மகாள்ளளபவ மகாை்ட உயர ்

அடரத்்தி மகாை்ட கட்டிடங்கபளக் மகாை்ட அபிவிருத்தி 1 கைை்பு அபிவிருத்தி 

சதடகமுவ வாவி 
மற்றும் நகை பூங்கா 

வர்த்தக 
வலயம் 

புனித பூமிரய 
அண்மித்த வர்த்தக 
வலயம் 

கலப்பு வர்த்தக 
வலயம் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

காைத்திலிருந்து கதிரக்ாமம் பிரதான வரத்்தக வபளயம் வபர 

வமை்மகாள்ளை்ைடுவதுடன் அது மீை்டும் கதிரக்ாமம் பிரதான புனித பூமி 

வபளயத்பத அை்மித்த  வரத்்தக வபளயம் வபர ைரந்து காைை்ைடும் வைாது 

குபைந்த அடரத்்தி மகாை்ட அபிவிருத்திமயான்று  எதிரை்ாரக்்கை்ைடும்.  இந்த 

அபிவிருத்தியிை்  மவளிை்ைபடயாக மதரியும் அம்சமாக அபமவது நகர 

வபளயத்தினுள் காைை்ைடும் வயை் இடங்கள் அவ்வாறு அபிவிருத்தி இை்பை 

பிரவதசமாக முன்மனடுத்து மசை்லுதை்.  

 

 ைடம்: 6.4. வடக்வக இருந்து கதாரகம பிரதான புனித ைகுதியிலிருந்து கடந்து மசை்லும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலம் - நகர்ப்புற யைம்பாட்டு ஆபணயம் -2021 

 

மசை்ைக்கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் உத்வதசிக்கை்ைட்ட கடட்ிடங்கள் மை்றும் கடட்ுமான 

அபமை்புகள் மதாடரை்ாக  மசை்ைக் கதிரக்ாமம் சுை்ைாடை் காை்ைகத்திலிருந்து 

புனிதபூமி பிரவதசத்தின் ஊடாக கைை்பு அபிவிருத்தி வபளயம் வபர G மதாடக்கம் 

H  வபர வபரயை்ைடட் குறுக்கு வழிபய கருத்திை்மகாள்ளும் வைாது சுை்ைாடை் காை்ைக 

வபளயத்திை்கு வமைதிகமாக குபைந்த கடட்ுமான  அடரத்்தி உத்வதசிக்கை்ைடட் 

விவசாய வபளயத்தினூடாக எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது.  பிரதானமாக இந்த விவசாய 

வபளயத்தினுள் புனித பூமிக்மகன வதபவை்ைடும் பூக்கள் மை்றும் 

ைழங்களின்  உை்ைத்தியானது முதன்பம மைறுவதுடன் சுை்ைாடை் சுை்றுைா   பக 

மதாழிலுக்காகவும் ைாரிய கடட்ுமானங்கள் அை்ை வாய்ை்புகள் வழங்கை்ைடும். 

இருை்பினும் இங்கு மீை்டும் கைை்பு அபிவிருத்தி வபளயம் மை்றும் மைாருளாதார 

வபளயத்தினூடாக மிகவும் அடரத்்தியான கட்டிடங்கபள நிரம்ாைித்தை்  அபமை்பும் 

புனித பூமிபய அை்மித்த  வரத்்தக வபளயத்தின் ஊடாக எை்ைபை்ைடுத்தை்ைட்ட 

அபிவிருத்திமயான்று எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது.  

 

 

 

ஏழுமரல சுற்ைாடல் பாதுகாப்பு வலயம் புனித 
பூமிரய 
அண்மி
த்த 
வர்த்தக 
வலயம் 

கலப்பு 
அபிவிருத்
தி வலயம் 

வயல்  வர்த்தக 
வலயம் 

புனித பூமிரய 
அண்மித்த 
வர்த்தக 
வலயம் 

புனித பூமி வலயம் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 ைடம் 6.5. புை்மவளியிை் உள்ள கைை்பு அபிவிருத்தி மை்டைத்திை்கு மசைாரா கதிரக்ாம 
சுை்றுசச்ூழை் ைாதுகாை்பு மை்டைத்தின் குறுக்கு வழி. 

 

 

 

 

 

 

மூலம் - நகர்ப்புற யைம்பாட்டு ஆபணயம் -2021 

 

அவ்வாவை மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி ஆையம் ( ஆை்று வதவாையம்)  மை்றும் 

மஹாமசன் விகாபர, வள்ளியம்பம குபக புனித பூமி வபளயத்தினுள் உள்ளடக்கி 

இை்பை வகட்ை புனித பூமியின் வைக்கத்திை்குரிய தன்பமபய ைாதுகாக்க விதத்திை் 

அபிவிருத்திக்கு எதிரை்ாரக்்கை்ைடுவதாை் பின்னர ்உட்மசை்லும் மசை்ைகதிரக்ாமத்திை் 

கைை்பு அபிவிருத்தி வையம் உயர ் அபிவிருத்தி அடரத்்தியுடன் ைக்தரக்ள் 

மை்றும்  சுை்றுைா ையைிகளுக்கு மைாருத்தமான விதத்திைான வசதிகள் மை்றும் 

வசபவ வழங்கவும்  எதிரை்ாரக்்கிைது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுற்ைா
டல்  
பாது
காப்பு 
வலய
ம் 

விவசாய 
வலயம் 

கலப்பு அபிவிருத்தி 
வலயம் 

வர்த்தக 
வலயம் 

புனித பூமிரய 
அண்மித்த 
வர்த்தக 
வலயம் 

புனித பூமிரய 
வலயம் 

கலப்பு 
அபிவிருத்தி 
வலயம் 
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கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர் பிரிவில் உத்ததசிக்கப்பட்ட பூமி பயன்பாட்டு ஒழுங்கு 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 

வபரைடம் 6.1: முன்மமாழியை்ைட்ட நிை ையன்ைாட்டு திட்டம் - 2021 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

6.3. மைௌதீக மை்றும் சமூக பின் வியூக வசதிகளின் அபிவிருதத்ி 
வழிமுபைகள்  

 

2030 வருடமாகும் வைாது கதிரக்ாமம் பிரவதசம் |ருகுபையிை் உள்ள 

வைக்கத்திை்குரிய நகரம்| ஆக மாை்றுவதை்கான எதிரக்ாை மதாபைவநாக்பக 

அபடவதை்காக பிவரரிக்கை்ைட்ட இைக்குகளிபடவய இரை்டாவது இைக்காக 

கை்டறியை்ைடட் கதிரக்ாமம் நகரத்திை் மைாருளாதார ைாதுகாை்பை வமம்ைடுத்தை் 

மை்றும் மூன்ைாவது இைக்காக கை்டறியை்ைட்ட கதிரக்ாமம் நகரத்திை் வாழும் 

மை்றும் நகரத்திை்கு வருபகதரும் மக்களுக்கு முபையாக அபமக்கை்ைட்ட 

உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள வழங்குதை் வைான்ை இைக்குகபள 

நிபைவவை்றுவதை்காக பிரவதசத்தினுள் காைை்ைடும் வசபவ வசதிகளின் 

அபிவிருத்திவய முதன்பமயான காரைி ஆகும். அதனடிை்ைபடயிை் பிவரரிக்கை்ைட்ட 

வசபவ திட்டம், பிவரரிக்கை்ைட்ட வைாக்குவரத்து திடட்ம், பிவரரிக்கை்ைட்ட நீர ்வழங்கை் 

திட்டம், பிவரரிக்கை்ைட்ட திை்ம கழிவுகள் மை்றும் கழிநீர ்திட்டம் வைான்ை திட்டங்கள் 

இந்த மைௌதீக மை்றும் சமூக பின் வியூக வசதிகள் அபிவிருத்தி முபையின் கீழ் 

காைை்ைடுகிைது. 

 

6.3.1. பிவரரிக்கை்ைட்ட வசபவ வழங்குனர ்திட்டம் 

 

566.8 சதுர கிவைா மீை்ைர ்ஐ மகாை்ட கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைாளர ்பிரிவினுள் 

2017 ஆம் ஆை்டிை் சனத்மதாபக 19436 அளவிை் காைை்ைடவதுடன் அதன் வளரச்ச்ி 

வவகத்திை்கு ஏை்ை 2030 வருடமாகும் வைாது சனத்மதாபக 24000 அளவிை் 

காைை்ைடுமமன எதிரவ்ு கூைைாம். இவ்வாறு அதிகரிக்கும் கதிரக்ாமம் வாழ் 

சனத்மதாபகக்கு வமைதிகமாக கதிரக்ாமம் நகரத்திை் வைக்கத்திை்குரிய 

இடங்களின் அபமவின் காரைமாக அதிகளவிைான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா 

ையைிகபள கவரந்்துள்ளது. அதனடிை்ைபடயிை் 2017 வருடத்திை் வார நாட்களிை் 

2500 - 3000 க்கு இபடயிை் மை்றும் வார இறுதியிை் மை்றும் விவசட விடுமுபை 

நாட்களிை் 10000 க்கு அதிகமான மக்கள் மதாபக கவரை்ைடட்ுள்ளதுடன் அது 2010 

வருடமாகும் வைாது வார நாட்களிை் 3000 - 5000 இபடயிை் மை்றும் வார இறுதியிை் 

மை்றும் விவசட விடுமுபை தினங்களிை் வருபகத்தரும் 15 000 க்கு வமை்ைட்ட மக்கள் 

மதாபக பிரவதசத்திை்கு கவரை்ைடுவர ்என எதிரை்ாரக்்கை்ைடுவதுடன் மைரமஹர 

காை எை்பையின் வைாது (15 நாட்கள்) 8 - 10 இைட்சத்திை்கு இபடயிைான மக்கள் 

கவரை்ைடுமமன எதிரை்ாரக்்கை்ைடும். 

அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் நகரத்பத வநாக்கி 2030 ஆம் ஆை்டளவிை் வாழும் 

மை்றும் கவரை்ைடுமமன எதிரை்ாரக்்கை்ைடும் மக்கள் மதாபகக்கு வதபவயான 



96 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வைிக, கை்வி, சுகாதார, மை்றும் வவறு வசபவகள் உகந்த முபையிை் 

வழங்குவதை்காக வைாதிய வசதிகள் வழங்குவதை்காக சுகாதார, கை்வி மை்றும் 

வதிவிட பிரிவுகள் மதாடரப்ிை் கவனத்பத மசலுத்தி இந்த பிவரரிக்கை்ைட்ட வசபவ 

திட்டம் தயாரிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

கை்வி 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் கை்வி வசதி மதாடரை்ாக கவனம் மசலுத்தும் வைாது 

பிரதானமாக முதை்நிபை கை்வி மை்றும் இரை்டாம் நிபை கை்வி என்ைன 

பிரதானமாக அபமவதுடன் ைாடசாபை கை்விக்கு வமைதிகமாக உயர ் கை்விபய 

வமம்ைடுத்துவதை்காக வதசிய இபளஞர ் கழகம், ஈ-மநனசை வைான்ை கை்வி 

நிறுவனங்களும் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தினுள் நிறுவை்ைடட்ுள்ளது. இருை்பினும் 

ைாடசாபை மாைவரக்ள் சிறுவயதிவைவய ைாடசாபைபய மசை்ைாது நின்றுவிடும் 

வைாக்வக ஒடட்ுமமாத்த கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தினதும் கை்வி மதாடரப்ிைான பிரதான 

பிரசச்ிபனயாக மாறியுள்ளதுடன் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கான 

வசதிகபள வழங்கும் வசபவக்கு வதபவயாக கை்வி மை்றும் ஆவைாசபன வசதிகள் 

இை்ைாபம. 

மதை்நிபை மை்றும் இரை்டாம் நிபை கை்விபய வழங்குவதை்காக கதிரக்ாமம் 

பிரவதச மசயைாளர ்பிரிவினுள் 05 அரச ைாடசாபைகள் காைை்ைடவதுடன் அங்கு 3790 

அளவிைான மாைவர ் மதாபகயும் 166 அளவிைான ஆசிரியர ் எை்ைிக்பகயும் 

காைை்ைடகிைது. அந்த ைாடசாபைகளின் மத்தியிை் ஒரு வதசிய ைாடசாபையும் 04 

மாகாைசபை ைாடசாபைகள் காைை்ைடுகின்ைன.  கை்வி திபைக்களத்திை் 

மைாதுவான ஆசிரியர ் மாைவர ்விகிதம் 1:28 என்ைதுடன் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் 

மமாத்த ைாடசாபைகளின் நிபைபய கருத்திை்மகாள்ளும் வைாது ஆசிரியர ்மாைவர ்

விகிதம் 1:22 என மதளிவாகிைது. அவ்வாவை தை்வைாபதய மை்றும் 2030 ஆகும் வைாது 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடம் மக்கள் மதாபகக்கு மதை்நிபை மை்றும் இரை்டாம் நிபை கை்pவ 

வசபவபய வழங்குதை் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் கை்வி நிறுவனங்கள் 

(ைாடசாபை) மூைமாக வசபவ வழங்கக்கூடிய (வபரைடம்). இருை்பினும் அவை்றிை் 

அவனகமானவை்றின் ைாடசாபையினுள் உட்கட்டபமை்பு வசதிகள் குபைந்த 

மட்டத்திை் காைை்ைடுைவை்பை தகுந்த விதத்திை் முதை்நிபை மை்றும் இரை்டாம் 

நிபை கை்வி வசபவ வழங்குவதிை் எதிரம்பையாக மசை்வாக்கு மசலுத்தும். 

அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் கை்டறியை்ைட்ட ைாடசாபைகளினுள் 

வசதிகபள அபிவிருத்தி மசய்தை் இந்த வசபவ திட்டத்தின் கீழ் பிவரரிக்கை்ைடும். 

1. ைாடசாபைபய அபிவிருத்தி மசய்தை் 

• கதிரக்ாமம் வதசிய ைாடசாபை 
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• வகாதமீகம வித்தியாையம் 

• மதடகமுவ கனிடு வித்தியாையம் 

• மசை்ை கதிரக்ாமம் வித்தியாையம் 

 

பிரவதசத்திை் ைாடசாபைபய இபடநிறுத்தும் இபளஞர ் யுவதிகளுக்காக 

மதாழிை்சார ் வழிக்காட்டபை வைான்வை ைக்தரக்ளுக்கு மை்ைம் சுை்றுைா 

ையைிகளுக்கு வசதிகபள வழங்குதை் மதாடரை்ான வசபவகபள உகந்த முபையிை் 

வழங்குவதை்கு வதபவயான திைபன வழங்குவதை்கான மூன்ைாம்நிபை கை்வி வசதி 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடாபமயினாை் பிரவதசத்திை் உயர ்மதாழிைாளர ்

வரக்்கத்தினர ் தகுந்த விதத்திைான மைாருளாதார அபிவிருத்தியிை் ைங்வகை்காபம 

பிரதான பிரசச்ிபனயாக அபமந்துள்ளது. அத்துடன் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் சுை்றுைா 

ையைிகளுக்கு வசதிகபள வழங்கும் துபைகளிை் ஈடுைடுவவாபர அதிகரித்து 

அவரக்ளுக்கு தகுந்த விதத்திை் திைபன வழங்குதை் மை்றும் பிரவதசத்திை் இபளஞர ்

யுவதிகளுக்கு மதாழிை்சார ் கை்வி வசபவகபள வழங்குதை்கு வதபவயான 

வசதிகபள பிரவதசத்தினுள் நிறுவுதபை வமை்மகாள்ள வவை்டியதுடன் அதை்காக 

பிரவதசத்தினுள் மசயை்ைடக்கூடிய மசயை்pைட்டங்கள் சிைவை்பை வசபவ வழங்கை் 

திட்டத்தின் கீழ் கை்டறியை்ைட்டது. அதாவது, 

2. மதாழிை் ையிை்சி நிபையங்கபள உருவாக்குதை் 

 

இதனூடாக பிரதானமாக எதிரை்ாரக்்கை்ைடுவதாவது வதசிய மக்கள் வரத்்தக பிரிவிை் 

வவபை வாய்ை்பை அதிகரித்தை் மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் சுை்றுைா 

ையைிகளுக்கு தகுந்த வசபவகபள வழங்குவதை்கான வசதிகபள வமை்மகாள்ளை். 

சுகொேொரம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைாளர ் பிரிவினுள் அபமந்துள்ள சுகாதார 

நிபையங்களிபடவய வநாய்கபள குைை்ைடுத்தும் பிரதானமான மத்திய 

நிபையமாக கதிரக்ாமம் பிரவதச பவத்தியசாபை அபமவதுடன் வநாய் நிவாரை 

மத்திய நிபையமாக சுகாதார பவத்திய அதினாரி காரியாையம் அபமகிைது. இதை்கு 

வமைதிகமாக ஆயரவ்வத பவத்திய வசபவபய வழங்குவதை்காக ஆயரவ்வத 

பவத்திய நிபையமும் அபமக்கை்ைடட்ுள்ளது. தை்காைத்திை் காைை்ைடும் சுகாதார 

வசதி கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் வாழும் மக்களுக்கு வசபவ வழங்குவதை்கு 

வைாதுமானதாக அபமகிைது. (வபரைடம்) இருஐை்பினும் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் 

சுகாதாரம் மதாடரப்ிைான கை்டறியக்கூடிய இன்மனாரு பிரதான ைைவீனமாக 

அபமவது வதியும் மக்களுக்கு வமரதிகமாக அதிக சனத்மதாபகயினர ்கவரை்ைடும் 

வைாது எதிரை்ாரக்்கை்ைடும் ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வசதிகபள 
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வழங்குவதை்காக வைாதுமான அளவிை் மாவடட் பவத்தியசாபை விரிவுைடுத்தை்ைட 

வவை்டும்.   

3. கதிரக்ாமம் பிரவதச பவத்தியசாபைபய புதிய வசதிகபள மகாை்டு 

விரிவுைடுத்தை் 
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சசல்ல கதிர்காமம் 

கதிர்காமம் 

வரைபட அலகுகள் 

கதிர்காமம் பிைததச ரவத்தியசாரலயானது புதிய வசதிகளின் கீழ் விஸ்தரித்தல்  

உத்ததசிக்கப்பட்ட சதாழில் பயிற்சி மத்திய நிரலயம்  

பாடசாரல அபிவிருத்தி  

கதிர்காமம் பி. சச.பி. எல்ரல  

உத்ததசிக்கப்பட்ட தசரவ திட்டம் (2021- 2030) – கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர் பிரிவு 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட காரியாலயம் 
சமாணைாகரல 

வபரைட இை 6.2: ைரிந்துபரக்கை்ைட்ட வசபவத் திட்டம் 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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6.3.2. வீதி மற்றும் தைொக்குவரே்து அபிவிருே்தி திட்டம் 

 

2030 இை் உத்வதசித்துள்ள மதாபைவநாக்கிை்கு ஏை்ை கதிரக்ாமம் |ருஹுபையிை் 

உள்ள வைக்கத்திை்குரிய நகரம்| என்ைபத அபடவதை்கு வதிவிட மக்கள் மதாபக 24 

000 வபரயும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா 

ையைிகளும் அதிகரித்துள்ளதாக கூைை்ைடட்ுள்ளது. இருை்பினும் அதிகரிக்கும் இந்த 

சனத்மதாபகயின் காரைமாக தை்காைத்திலும் கதிரக்ாமம் ைாபத மை்றும் 

வைாக்குவரத்து மதாடரப்ிைான பிரசச்ிபனகளாக கை்டறியை்ைடட்ுள்ள, 

கதிரக்ாமத்திை்கு அதிக மக்கள் மதாபகயினர ் கவரை்ைடும் தினங்களிை் (நீை்ட 

வாரஇறுதி விடுமுபை, விவசட விடுமுபை தினங்கள் மை்றும் மைரமஹர சந்தரை்்ைம்) 

நகரத்தினுள் மசை்ை மை்றும் நகரத்திை் இருந்து மவளிவயறுவதை்கு கதிரக்ாமத்திை் 

உள்ள பிரதான ைாபதகளாகிய கதிரக்ாமம்- புத்தபள வீதி மை்றும் திஸ்ஸ் - 

கதிரக்ாமம் வீதிகபள மாhத்திரம் ையன்ைடுத்த வவை்டியுள்ளபம காரைமாக 

நகரப்ுைத்திை் வாகன மநரிசை் ஏை்ைடை், கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிடத்தின் புை வசதிகள் 

வைாதுமான அளவிை் காைை்ைடாபம, நடந்து மசை்வதை்கு ஏை்ைவிதத்திைான சூழை் 

நகர ் புைத்திை் காைை்ைடாபம, வாகன தரிை்பிட வசதி வைாதியதாக இை்ைாபம 

வைான்ைபவ வமலும் ைாரிய பிரசச்ிபனகளாக மாைக்கூடும். 

எனவவ கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்காக ைாபத மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி 

திட்டங்கள் வமை்குரிை்பிட்ட பிரசச்ிபனகபள குபைத்துக்மகாை்டு |கதிரக்ாமம் 

பிரவதசத்திை் மை்றும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபகதரும் மக்களுக்கு மைாருத்தமான 

விதத்திை் அபிவிருத்தி உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள வழங்குதை்| என்ை வநாக்கத்பத 

நிபைவவை்றுவதை்காக வைக்கஸ்தைம் மை்றும் கதிரக்ாமம் நகரத்தினுள் ஊடுருவை் 

மை்றும் இடங்களுக்கிபடயிை் உைபவ வமம்ைடுத்துதபை வநாக்காக மகாை்டு 

திட்டமிடை்ைடட்து. பிரதானமாக இந்த திட்டங்களின் ஊடாக நகரம் மை்றும் 

வைக்கஸ்தைத்பத மதாடரப்ுைடுத்தி மாை்று வழிகபள அபிவிருத்தி மசய்தை் மை்றும் 

இதனூடாக கதிரக்ாமம் மக்களுக்கு மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு மநரிசைை்ை மிகவும் சிைந்த 

வீதி மை்றும் வைாக்குவரத்து வசதிகபள வழங்க உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் பிரதான வணுpதிகள் 

மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி வியூகங்கள் சிை கீழ்காணும் விதத்திை் 

கை்டறியை்ைடட்து. 
 

1. மாை்றும் விதி அபிவிருத்தி 

2. வீதி கட்டபமை்பை விரிவாக்கை் 

3. ைாதசாரிகள் வழிகபள மை்றும் நபட ைாபத வழிகபள நிரம்ாைித்தை்  

4. ைதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிடத்பத அபிவிருத்தி மசய்தை். 
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5. தை்வைாதுள்ள வாகன தரிை்பிடங்களின் அபிவிருத்தி மை்றும் கை்டறியை்ைட்ட 

பிரவதசங்களிை் புதிய வாகன தரிை்பிடங்கபள நிரம்ாைித்தை் 

 

 

1. மொற்று வழி அபிவிருே்தி 
 

 

கதிரக்ாமத்தின் பிரதான  புனிதை் வையங்களான கதிரக்ாமம் ,மசை்ை கதிரக்ாமம்  
மை்றும் ஏழுமபை வைான்ை புனிதத் தள ைகுதிகளுக்கான மதாடரை்ாடை்கபள 
வமம்ைடுத்துவதை்காக அந்த ைகுதிகபள  இபைக்கும் மாை்று ைாபதகபள 
அபிவிருத்தி மசய்வதை்கான மூவைாைாய மசயை்றிட்டங்கள் பின்வருமாறு 
இனம்கை்டு மகாள்ளைாம் 

1. கம் உதாவ அணுகை் ைாபத மை்றும் மசை்ை கதிரக்ாம ரஜ மாவத்பதபய 
இபைத்து புதிய ைாபதபய கடட்ுமானம் மசய்தை் 

கதிரக்ாம நகரத்துக்கு புத்தை ைக்கமாக  நுபழயும்வைாது மை்றும் புத்தை ைக்கமாக 
மவளிவயறும்வைாதும் ையன்ைடுத்தக்கூடிய ஒவர ைாபத புத்தை – கதிரக்ாம வீதியாகும். 
இருை்பினும் வீதி வைாதுமான அகைத்பத மகாை்டு  இை்ைாததாக இருை்ைதுடன், 

வீதிக்காக ஒதுக்கிய ைகுதிக்குள்  1987 ஆம் ஆை்டு கம் உதாவவின் கீழ் நடை்ைட்ட 
தாவரங்கள் (புளியம் மரங்கள்) இருை்ைதாை் ைாபதபய அகைை்ைடுத்த முடியாதுள்ளது. 
இதன் காரைமாக கதிரக்ாம நகரத்துக்கு புத்தை ைக்கமாக நுபழவதை்கும் புத்தை 
ைக்கமாக மவளிவயறுவதை்கும் மாை்று ைாபதயாக கைஹிட்டிய ைாபத இரை்டு 
வழித்தடங்களுடன் அபிவிருத்தி மசய்வதை்கு இனம்காைைடட்ுள்ளது. 
 

 உருவம் 6.6. உத்பதச கைஹிட்டிய மாற்று பாணதயின் கடணவ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை,2021 
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2. ைபழய கிரிமவமஹர  ைாபத மை்றும் சித்துை் ைவ்வ ைாபதபய இபைத்து, 

ைாபதபய அபிவிருத்தி மசய்தை். 

மசை்ை கதிரக்ாமத்திலிருந்து கதிரக்ாம புனிதை் ைகுதிபய அணுகுவதை்கு ைபழய 

கிரிமவஹர ைாபதபய ையன்ைடுத்தை்ைடுவதுடன், இந்த ைாபதபய சித்துை் ைவ்வ 

ைாபதயுடன் இபைத்து மாை்று ைாபதயாக இரை்டு வழித்தடங்கபள மகாை்டதாக 

உருவாக்க உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 

3. கிரிமவஹர வடக்கு வாயிலுடன் இபைக்கை்ைடட்ு, ைாபதபய அபிவிருத்தி 

மசய்தை் 

4. ஏழுமபைபய நகரத்துடன் இபைத்து, ைாபதபய அபிவிருத்தி மசய்தை் 

கதிரக்ாம நகரத்திை்கு திஸ்ஸமஹராம திபசயிை் நுபழயும்வைாது மை்றும் 

திசாமஹாராமாபவ வநாக்கி மவளிவயறுவதை்கு மாை்று ைாபதயாகவும், அவதவைாை்  

ஏழுமபை புனித ைகுதிபய வநாக்கி மசை்வதை்கு தை்வைாதுள்ள ைாபதபய 

அபிவிருத்தி மசய்து ஏழுமபைபய நகரத்துடன் இபைத்து இரை்டு 

வழித்தடங்களுடன் அபிவிருத்தி மசய்ய உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது 

5. உத்வதச மைாதுச ்சந்பதபய இபைத்து புதிய ைாபதமயான்பை கடட்ுமானம் 

மசய்தை 

 

வபரைடம் 6.3. மாை்று சாபை வமம்ைாடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை 

5 
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2. வீதி கட்டபமை்பை விரிவொக்கை் 

இந்த விதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஊடாக விரிவாக்கை் 

மை்றும் புனரபமை்புஃஅபிவிருத்திக்காக மூவைாைாய மசயை்றிட்டங்களின் கீழ் 

கை்டறியை்ைடட் சிை வழிமுபைகள் 

1. வராஹை் மாவத்பத 

2. ைபழய வீை்றிருத்தை் மபை வீதி 

3. புஸ்ஸவதவ மாவத்பத 

4. கைஹிடிய வீதி 

 

3.ைொேசொரிகள் வழிகபள மற்றும் நபட ைொபே வழிகபள நிர்மொணிே்ேை்  
 

ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் பிரவதச மக்களுக்கு உகந்த நபடைாபத சூழமைான்பை 

கதிரக்ாமம் நகர மத்தியிை் மை்ைம் மசை்ை கதிரக்ாமம் நகரத்தினுள் 

நிரம்ாைிை்ைதை்காக கை்டறியை்ைடட் இடங்களிை் ைாதசாரிகள் வழிகள் மை்றும் 

நபட ைாபத வழிகபள நிரம்ாைிை்ைதன் மூைமாக சந்தரை்்ைமமான்பை வழங்கை். 

 

கதிரக்ாமம் நகரத்திை் கை்டறியை்ைடட் இடங்கள். 

1. மதடகமுவ மவௌவிை் நபடைாபத 

2. மதடகமுவ நகர பூங்காவிை் இருந்து வதவாைய வாயிை் வபர சத்தாதிஸ்ஸ 

மாவத்பதபய மதாடரப்ுைடத்தி நபடைாபதபய நிரம்ாைித்தை். 

3. மதடகமுவ நகர பூங்காவிை் இருந்து வதவாைய வாயிை் வபர வகாடய்ம்ைர 

மாவத்பதபய மதாடரப்ுைடுத்தி நபடைாபத ஒன்பை நிரம்ாைித்தை். 

4. புஸ்ஸவதவ மாவத்பத 

5. வராஹை மாவத்பத 

6. வதவாையத்தின் உள்நுபழ ைாபத 

 

மசை்ை கதிரக்ாமத்திை் கை்டறியை்ைட்ட இடங்கள் 

1. மசை்ை கதிரக்ாமம் மை்றும் வதவாையத்பத அை்மித்த பிரவதசம் 

2. அக்கர விஸ்ஸ மவௌயிை் நபட ைாபத 
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வபரைடம்  6.4. முன்மமாழியை்ைட்ட நபடைாபத ைாபதகள் மை்றும் நபடைாபத வழிகள் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை 

 

 

4. கதிர்கொமம் ைஸ் ேரிை்பிட அபிவிருே்தி 

 

கதிரக்ாமத்பத வழிைடவதை்காக வருடம் முழுவதும் இைங்பகயின் அபனத்து 

பிரவதசங்களிை் இருந்தும் வருபகதரும் மக்களுக்கு பிரவதச மக்களுக்கு இைகுவாக 

தங்களது ையைத்பத நிபைவுமசய்வதை்கு வைாதிய மை்றும் வமம்ைடுத்தை்ைட்ட 

வைாக்குவரத்து வசதிகபள வழங்குதை், இனிய மை்றும் அழகிய நகரப்ுை 

சுை்ைாடமைான்பை நிரம்ாைித்து பிரவதச மக்களுக்கு வரத்்தக வாய்ை்மைான்ைபை 

வழங்குவதை்காக வரத்்தக வாய்புடனான புதிய ைஸ் தரிை்பிடமமான்பை கடட்ுவதை்கு 

இந்த மூவைாைாய திட்டத்தின் மூைமான பிவரரிக்கை்ைட்டது.  
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ைடம்: 6.7 - கதிரக்ாமம் வைருந்து நிபையம் அபிவிருத்தி 

 

 

 

 

 

 

  

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை 

முன்சைாழியப்பட்ை நிலம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை,2021 

 

5. ேற்தைொதுள்ள வொகன ேரிை்பிட அபிவிருே்தி மற்றும் கண்டறியை்ைடட் 
பிரதேசங்களிை் புதிய வொகன ேரிை்பிடங்கபள நிர்மொணிே்ேை் 

வார இறுதி, நீை்ட வார இறுதி மை்றும் மைைமஹர சந்தரை்்ைங்களிை் கதிரக்ாமம் 

நகரத்திை்கு வருபகதரும் அதிகரித்த மக்கள் மதாபகக்காக வைாதியளவிை் 

பிரவதசத்திை் தை்வைாது காைை்ைடும் வாகன தரிை்பிட வசதிகபள தகுந்த விதத்திை் 

அபிவிருத்தி மசய்தை் மை்றும் கை்டறியை்ைட்ட நகர பிரவதசத்தினுள் புதிய வாகன 

தரிை்பிட வசதிகபள நிரம்ாைித்தை் இதன் மூைமாக எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 

முன்வமாழி
யப்பட்ட 
நிைம் 

முன்சைாழியப்பட்ை கருத்தியல் வபரபைம் 
தற்யபாபதய நிபல 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அேனடிை்ைபடயிை் ேற்தைொதுள்ள வொகன ேரிை்பிடங்களொகிய 

• 2 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம் (இந்த வாகன தரிை்பிடத்பத 

அபிவிருத்தி மசய்தை் கதிரக்ாமம் மைாது சந்பதக்கான மாை்று 

மசயை்றிட்டத்தின் கீழ் வமை்மகாள்ளை்ைடும்) 

• 3 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடம் 

• கங்காராம வாகன தரிை்பிடம் 
 

வைாதிய வசதிகளின் கீழ் அபிவிருத்தி மசய்தலுக்கு விதி மை்றும் வைாக்குவரத்து 

அபிவிருத்தி திட்ட மூவைாைாயங்களின் கீழ் கை்டறியை்ைட்டது. 

 

புதிய வொகன ேரிை்பிடங்கபள நிர்மொணிே்ேை் 

• விமைவசன மாவத்பதயிை் வாகன தரிை்பிடம் 

• மசை்ை கதிரக்ாமம் வீதியிை் நீர ் விநிவயாக சபைக்கு அை்பமயிை் வாகன 

தரிை்பிடம் 

• நகரத்பத அை்மித்த பிரவதசத்திை் கை்டறியை்ைட்ட வீதிகளின் வீதி காை்பு 

 

அட்டவபை 6.1: கதிரக்ாமதத்ிை் திட்டமிடை்ைட்ட சாபை மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி 
திட்டம் 

இடம் நிை அளவு 

விமைவசன மாவத்பதயிை் வாகன 
தரிை்பிடம் 

3 ஏக்கர ்

மசை்ை கதிரக்ாமம் வீதியிை் நீர ்
விநிவயாக சபைக்கு அை்பமயிை் 
வாகன தரிை்பிடம் 

2 ஏக்கர ்

நகரத்பத அை்மித்த பிரவதசத்திை் 
கை்டறியை்ைட்ட விதிகளின் வீதி 
காை்பு 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை,2021 

நகணர அண்டிய பகுதிகளில் இனம் காைப்பட்ட பாணத ஒதுக்கங்கணள வாகன 
நிறுத்துமிடங்களாக அபிவிருத்தி வசய்தல் 

வார இறுதி, நீண்ை வார இறுதி ைற்றும் சபரசஹர காலங்களில் கதிர்காைத்துக்கு வரும் 
அதிகைாை வாகைங்களுக்கு இப் பிரயதசத்தில் தற்யபாது நிலவும் வாகை தரிப்பிை 
வசதிகள் யபாதுைாைதாக இல்பல, இதன் காரணைாக பாபத ஒதுக்கம் ைற்றும் 
நபைபாபதயில் வாகைங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றை, உற்சவ காலங்கபள யபாலயவ 
சபருவாரியாை ைக்கபள ஈர்க்கும் திைங்களில் நகர வலயத்தில்  யபாக்குவரத்து 
சநரிசல் ஏற்படுகிறது. இந்த பிரச்சிபைக்கு ஒரு தீர்வாக, கதிர்காைத்திள் 
புறநகர்ப்பகுதிகளில் உள்ள பிரதாை பாபதகளுக்காை பாபத ஒதுக்கங்கபள  
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

விடுவித்து அபவகபள வாகை நிறுத்துைிைைாக அபிவிருத்தி சசய்ய 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

அதன்படி  திஸ்ஸ - கதிர்காை பிரதாை பாபதயில் உள்ள கதிர்காை யபரூந்து 
நிபலயத்தில் இருந்து துட்டுசகமுனு ஓய்வு ைண்ைபம் வபரயிலாை பாபத 
ஒதுக்கத்பத வாகை தரிப்பிைைாக அபிவிருத்தி சசய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

படம்  6.5. திஸ்ஸ - கதிர்காை பிரதாை பாபதயில் உள்ள கதிர்காை யபரூந்து நிபலயத்தில் 
இருந்து துட்டுசகமுனு ஓய்வு ைண்ைபம் வபரயிலாை பாபத ஒதுக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை,2021 

படம் 6.9. திஸ்ஸ - கதிர்காை பிரதாை பாபதயில் பாபத ஒதுக்கங்களின் 
தற்யபாபதய நிபல 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தற்யபாபதய நிபல 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

உருவம் 6.10. திஸ்ஸ - கதிர்காை பிரதாை பாபதயில் பாபத ஒதுக்கத்பத வாகை 
தரிப்பிைைாக அபிவிருத்தி சசய்தல் – கைபவ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை,2021 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வபரைடம்  6.5: கதிரக்ாமத்திை் திட்டமிடை்ைட்ட சாபை மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்டம் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 

வரைபட அலகுகள் 

பஸ் தரிப்பிட அபிவிருத்தி 

கடரவ மற்றும் நரடபாரதகரள நிர்மாணித்தல் 

வீதி அபிவிருத்தி 

உத்ததசிக்கப்பட்ட வீதி மற்றும் தபாக்குவைத்து - (2021- 2030)  

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 

வரைபட இலக்கம் -  

வாகன தரிப்பிட அபிவிருத்தி 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

6.3.3.  பிவரரிக்கை்ைட்ட நீர ்விநிவயாக திட்டம் 

 

2030 ஆம் ஆை்டாகும் வைாது கதிரக்ாமம் பிரவதசவாசிகளுக்கு மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு 

வைாதிய மை்றும் தரமான குடிநீர ்வசதிகபள வழங்குவதை்காக வதபவயான இட வசதி 

கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைாளர ் பிரிவினுள் உருவாக்கும் வநாக்கத்துடன் 

பிரவதசத்திை்கான பிவரரிக்கை்ைட்ட நீர ் விநிவயாக திட்டம் நிரம்ாைிக்கை்ைடட்து. 

அதனடிை்ைபடயிை் இந்த நீர ்விநிவயாக திட்டத்தின் மூைமாக ைை்ைாக்குபை இை்ைாது 

சிைந்த நீர ்விநிவயாகமமான்று வழங்க உள்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

கதிரக்ாமம் பிரதசத்திை் பிரதான நீர ் மூைமாக அபமவது பிரவதசத்தின் குறுக்வக 

ஓடும் மாைிக்க கங்பகயாக அபமவதுடன் கிைறு மை்றும் குழாய் கிைறு என்ைன 

ஏபனய நீர ் மூைமாக ையன்ைடுத்தை்ைடும். அவ்வாவை பிரவதசத்திை் பிரதான நிர ்

விநிவயாக நீர ் வழங்கை் மை்றும் வடிகாை் சபையினாை் வமை்மகாள்ளை்ைடும். 

அதனடிை்ைபடயிை் 2017 வருடமாகும் வைாது கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் நீரினது வகள்வி 

சாதாரை நாட்களிை் நாமளான்றுக்கு வருபகதரும் ைக்தரக்ள் உள்ளடங்களாக 7000 

அ3 அளவிை் காைை்ைடும். இருை்பினும் நீர ் விநிவயாக சபையினாை் தை்வைாபதய 

மகாள்ளளவிை்கு ஏை்ை நீர ்சுத்திகரிை்பு பமயத்தின் ஊடாக சாதாரை நாட்களிை் நீர ்

விநிவயாகமானது 6500 அ3  நீர ் விநிவயாகமானது ைஅளவிை் 

வமை்மகாள்ளை்ைடுவதுடன் மபழ காைங்களிை் அது 4000 அ3 வபர 

கடட்ுை்ைடுத்தை்ைடும். இந்த காரைத்தினாை் தை்காைத்திை் புதிய நீர ்விநிவயாகங்கள் 

தை்காலிகமாக இபடநிறுத்தை்ைடட்ுள்ளது. 

அவ்வாவை மைரமஹர காை எை்பை, நீை்ட விடுமுபை மை்றும் விவசட விடுமுபை 

தினங்களிை் கதிரக்ாமத்திை்கு அதிகளவான ைக்தரக்ளின் வருபக காைை்ைடுவதுடன் 

அதன்வைாது சாதாரை நாட்களிை் காைை்ைடம் நிர ் வகள்வி 10000 அ3  அளவிை் 

காைை்ைடும். அவ்வாைான சந்தரை்்ைங்களிை் 3500 அ3  அளவிைான நீர ்ைை்ைாக்குபை 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் ஏை்ைடும். 

இந்த நிபைபய 2030 வருடத்திை் வமலும் எதிரை்ாரக்்கை்ைடும் மக்கள் மதாபக விருத்தி 

மை்றும் ைக்தரக்ளின் வருபக அதிகரிை்புடன் சாதாரை நாட்களிை் நீர ்வகள்வி 8000 அ3  

அளவிை் காைை்ைடும். மைரமஹர காைங்களிை், நீை்ட வார இறுதி மை்றும் விவசட 

விடுமுபை தினங்களிை் எதிரை்ாரக்்கை்ைடும் நீர ்வகள்வி 11 000 அ3 ம் 12 000 அ3  அை்ைது 

அதை்கு அதிகமான மைறுமானத்பத மைறுவதுடன் தை்வைாது காைை்ைடும் வழங்கை் 

மகாள்ளளவு எை்பையினாை் பிரவதசத்தினுள் ைாரிய நீர ்ைை்ைாக்குபை காைை்ைடும். 

அதனடிை்ைபடயிை் ைை்ைாக்குபை இை்ைாது சிைந்த நீர ் விநிவயாகத்பத 

வழங்குவதை்காக பிவரரிக்கை்ைடட்ுள்ள நீர ் விநிவயாக திட்டத்தின் மூைமாக சிை 

மூவைாைாயங்கள் கீழ் காணும் விதத்திை் கை்டறியை்ைட்டது. 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

1. 15 000 அ3  மகாள்ளளவுடனான புதிய நீர ் வமை்மகாள்ளும் மத்திய 

நிபையமமான்பை நிரம்ாைித்தை். 

 

2. புதிய நீர ்சுத்திகரிை்பு நீர ்உட்மகாள்வனவு பிரவதசமமான்பை நிரம்ாைித்தை். 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வபரைடம் 6.6: நீர ்வழங்கை் திட்டம் 

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மாவட்ட அலுவைகம் - மமானராகபை, 2021 

வரைபட இலக்கம் -  

சகாசொம்பதிொன 

சசல்ல கதிர்காமம் 

கதிர்காமம் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட புதிய நீர் சுத்திகரிப்பு மத்திய 
நிரலயம் (சகாள்ளளவு – 15 000 m3) 

வரைபட அலகுகள் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட புதிய சுத்திகரிப்பு மத்திய நிரலயம் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட புதிய நீர் உட்தாங்கி (Water intake) 

உத்ததசிக்கப்பட்ட நீர் வழங்கல் திட்டம் (2021- 2030) கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர் பிரிவு  

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

6.3.4. உே்தேசிக்கை்ைட்ட வடிகொை் மற்றம் கழிநீர் திடட்ம் 
 

 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கான பிவரரிக்கை்ைட்ட வடிகாை் மை்ைம் கழிநீர ்திட்டத்தின் 

மூைமாக கதிரக்ாமம் வாழ் மக்களுக்கு மை்றும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் 

ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்காக வதபவயான வடிகாை் மை்ைம் கழிநீர 

வசதிகள் மைாருத்தமான மை்றும் வைாதிய அளவிை் வழங்க எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 

பிரவதசத்திை் வடிகாை் மை்ைம் கழிநீர ் திட்டம் மதாடரப்ிை் கவனத்பத மசலுத்தும் 

வைாது அது கதிரக்ாமம் நகர எை்பையினுள் மாத்திரம் மசயை்ைடுவதாக 

கை்டறியை்ைடட்து. அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் பிரதான வீதியின் வழிவய விரிந்து 

மசை்லும் காை் மதாகுதிமயான்று காைை்ைடவதுடன் அபனத்து வீதிகளும் காை் 

மதாகுதியுடன் மதாடரப்ுைடவிை்பை. கதிரக்ாமம் நகரத்தின் பிரதான பிரசச்ிபனயாக 

மாைிக்க கங்பகபய வநாக்கி நாம் நீபர மவளிவயை்றுவதன் காரைமாக 

அசுத்தமாவபத கை்டறிய கூடியதாக இருந்தது.  மாைிக்க கங்பக கதிரக்ாமம் 

பிரவதசத்தின் பிரதான குடிநீர ் மூைமாக அபமவதுடன் அந்த நீபர 

சுத்திகரிை்ைதை்காக அதிகளவிைான மசைவு மநய்ய வநரிடும். அவ்வாவை நகரத்தினுள் 

தை்வைாது காைை்ைடும் காை் மதாகுதி மிகவும் ைழபமயானதாக அபமவதுடன் 

அதன் அபனத்து விதிகபளயும் மகாை்டதாக மசயை்ைடாபம பிரதான 

பிரசச்ிபனயாக அபமகிைது. அதன்ைடி கை்டறியை்ைடட் பிரவதசங்களிை் தகுந்த 

கழிவுநீர ் முகாபமத்துவம் மசயன்முபைகள் மசயை்ைடுத்தி மைாருத்தமான காை் 

மதாகுதிமயான்பை நகரத்தினுள் நிரம்ாைிை்ைதை்கான மசயை்ைாடுகள் 

உத்வதசிக்கை்ைட்ட நீர ் வடிகாை் திடட்ங்களின் மூைமாக கீழ் காணும் விதத்திை் 

கை்டறியை்ைடட்து. 

1. நகரத்தின் மத்தியிை் காைை்ைடும் காை் மதாகுதிபய புனரந்ிரம்ாைம் 

மசய்தை். 

2. காை் மதாகுதியை்ை பிரவதசங்கபள மகாை்டபமயும் விதத்திை் காை் 

மதாகுதிகளின் அபிவிருத்தி 
 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் கழிவு நீர ் மதாகுதியானது நகர எை்பைக்குள் மாத்திரம் 

ைரந்துள்ளதுடன் வதசிய நீர ்விநிவயாக மை்றும் வடிகாை் சபையின் ஊடாக தை்வைாது 

கதிரக்ாமம் நகரத்பத உள்ளடக்கும் விதத்திை் மசயை்ைடுத்தை்புடும் புதிய கழிவு நீர ்

மசயை்றிட்டத்தின் மூைமாக நகர கழிவு நீர ் குழாய் மதாகுதி நிரம்ாைித்தை் 

வமை்மகாள்ளை்புடுவதுடன் அதனூடாக 2040 வருடம் வபர முன் அறிவிை்பு 

மசய்யை்ைட்ட மக்கள் எை்ைிக்பக வசதிகபள வழங்குவதை்கு 

உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. அதனடிை்ைபடயிை் உத்வதசிக்கை்ைட்ட வடிகாை் மை்றும் 

கழிவு நீர ் திட்டத்தின் மூைமாக கதிரக்ாமம் நாரத்திை் வாழும் மை்றும் 

கதிரக்ாமத்pதை்கு வருபகதரும் மக்களுக்கு வசதிகபள வழங்குதபை வைான்வை 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் வைக்கத்திை்குரிய தன்பமபய 

ைாதுகாத்துக்மகாள்வபத வைான்வை பிரவதசத்தின் சுை்ைாடை் உைரப்வ 

ைாதுகாத்துக்மகாள்வதை்கு வாய்ை்பு கிபடத்தது. 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

6.3.5. பிதரரிக்கை்ைட்ட திண்ம கழிவு முகொபமே்துவ திடட்ம் 
 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் இயை்பக சூழலிை் ைாதுகாை்பை ஏை்ைடுத்தும் வநாக்கத்பத 

நிபைவவை்றுவதை்கான வநாக்கத்பத நிபைவவை்றி மகாள்வதை்காக  2030 வருடமாகும் 

வைாது வைக்கஸ்தை பிரவதசம் மை்றும் கதிரக்ாமம் நகரத்பத உள்ளடக்கும் விதத்திை் 

உத்வதசிக்கை்ைட்ட திை்ம கழிவு முகாபமத்துவ திட்டத்பத உருவாக்குதை்.   

தை்காைத்திை் கதிரக்ாமம் நகரத்திை் மை்றும் வைக்கத்திை்குரிய இடத்திை் 

(வைக்கத்திை்குரிய இடத்தின் குை்பைகபள வசகரித்தைானது கதிரக்ாமம் 

வதவாையத்தின் மூைமாக வமை்மகாள்ளை்ைடட்ு கைகிடகை யாய குை்பை பிரிவிை் 

அை்புைை்ைடுத்தை்ைடும்), மசை்ை கதிரக்ாமம் மை்றும் ஏழுமபை வைான்ை 

பிரவதசங்களிை் அன்ைாடம் வசரும் 4 மடான் அளவிைான குை்பைகபள 

வசகரித்தைானது கதிரக்ாமம் பிரவதச சபையினாை் வமை்மகாள்ளை்ைடுவதுடன் 

கைபிடகை யாய குை்பைகபள வநகரிக்கும் மத்திய நிபையத்தின் தன்பமக்கு ஏை்ை 

வவறுபிரித்து மீள்சுழை்சி மை்றும் அை்புைை்ைடத்தை் வமை்மகாள்ளை்ைடும். இருை்பினும் 

நீை்ட வார இறுதி நாட்களாகிய ைக்தரக்ளின் விருை்ைத்பத மைரிதும் மகாை்ட 

நாட்களிை்/ உன்று வசறும் மை்றும் விழா நாட்களிை் 15 நாட்களுக்கு ஒன்று வசறும் 

முபைவய 60 மதான் மை்றும் 08 மதான் ஐ வமை்மகாள்வதை்காக கைபிடகையாய கழிவு 

பிரிவிை் வைாதிய வசதிகள் மை்றும் மக்கள் வளம் இை்பை. அதன் காரைமாக எவ்வித 

வவறுபிரித்தலும் இன்றி கழிவானது வநரடியாக மவை்று நிைத்திை் 

அை்புைை்ைடுத்தை்ைடும். அவ்வாவை பிரதான புனித பூமியிை் ஒன்று வசறும் கழிவின் ஒரு 

ைகுதி வவறுபிரிக்கை்ைடட்ு கைபிடகை யாய மீள்சுழை்சு மத்திய நிபையத்பத 

வநாக்கிமகாை்டு மசை்வதுடன் அங்கு முபையான முகாபமத்துவம் மகாை்ட 

முபைகள் காைை்ைடாபமயின் காரைமாக எவ்வித வவறுபிரித்தலும் இன்றி 

கழிவுகள் அந்த வளாகத்திவைவய மவளிவயை்ைை்ைடை் வமை்மகாள்ளை்ைடும்.      

இந்த நிபைபம 2030 வருடமாகும் வைாது எதிரை்ாரக்்கை்ைடட்ுள்ள சனத்மதாக 

அதிகரிை்பு மை்றும் ைக்தரக்ளின் வருபகயின் அதிகரிை்புடன் வமலும் குழை்ைமான 

நிபைபம பிரவதசத்தினுள் ஏை்ைட காரைமாக அபமயும். எனவவ 2030 வருடத்திை் 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடும் மக்கள் மதாபகயின் வளரச்ச்ிக்கு ஏை்ை சாதாரை தினங்களிை் 7 

மடான் அளவிைாள குை்பைகள் வதான்றுவதான எதிரை்ாரக்்கை்ைடுவதுடன், நீை்ட வார 

இறுதிகளிை் மை்றும் விவசட விடுமுபை தினங்களிை் கதிரக்ாமத்திை்கு அதிகளவான 

வருபகயுடன் தினடிமான்றுக்கு 15 மடான் அளவிைான குை்பைகள் பிரவதசத்தினுள் 

வதான்றுகிைது. அவ்வாறு ஒன்று வசரும் குை்பைகபள ஒன்று வசரத்்தை் மை்றும் 

மீள்சுழை்சிக்கு தை்வைாதுள்ள வசதிகள் வைாதுமானதை்ை என்ைதாை் குை்பை 

கழிவுகபள வசகரிை்ைதை்கு மை்றும் அை்புைை்ைடுத்துவதை்கு தகுந்த 



116 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

முகாபமத்துவத்துடனான முபைகபள நிரம்ாைிை்ைதை்காக அபிவிருத்தி 

மூவைாைாயங்கள் இனங்காைை்ைட்டது. 

1. குை்பைகபள தசகரிை்ைேற்கொக வபைய மட்டே்திை் 

 

கை்டறியை்ைடட் புதிய வபைய ரீதியான திட்டங்கiபள அறிமுகை்ைடுத்தைானது 

தை்காைத்திை் காைை்ைடம் குை்பைகபள வசகரிக்கும் வபையங்கள் இரை்பட 

வமலும் கதிரக்ாமம் நகர வபையம் (02) உள்ளடங்கும் விதத்திை் வபளயங்கள் 

கை்டறியை்ைடட் வபளயங்கபள 07 வபர விரிவுைடுத்துவதை்கு இதன் மூைமான 

உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. பிவரரிக்கை்ைடட்ுள்ள வழளயங்கள் கீழ் காணும் வித்திை் 

அபமயும். 

1. கதிரக்ாமம் நகர வபையம்-1 

2. கதிரக்ாமம் நகர வபையம்-2 

3. டிவைா வீதி 

4. புஸ்ஸவதவ மாவத்பதபய உள்ளடக்கிய வபையம் 

5. மசை்ை கதிரக்ாமம் 

6. ஏழுமபை 

7. வழிைாடட்ிடங்கள் அை்ைாத வபையம் 

 இங்கு இந்த வபையங்கபள உள்ளடக்கி குை்பைகபள வசகரிை்ைதை்காக மடக்டர ்

வாகனங்கள் ஒவ்மவாரு வபையங்களுக்கும் மவறு வவைான வழங்க 

உத்வதசித்துள்ளதுடன் இந்த வபையங்களினுள் குை்பை வசகரித்தைானது இரை்டு 

ைடிமுபைகளிை் அதாவது, உக்கக்கூடிய கழிவுகள் தினந்வதாறும் மை்றும் 

உக்கைபடயாத கழிவுகள் வாரத்திை்கு ஒருமுபை என்ை அடிை்ைபடயிை் 

வசகரிை்ைதை்கு உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

2. 2030 வருடமொகும் தைொது கழிவு முகொபமே்துவ முபறகள் கதிரக்ொமே்பே 
உள்ளடக்கும் விே்திை் சசயற்ைடுே்துவேற்கொக கைபிடகை யொய மீள்சுழற்சி 
மே்திய நிபையங்கபள விரிவுைடுே்ேை். 

 

தை்வைாது கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் கழிவு முகாபமத்துவமானது பிரவதச 

சபையினாை் வமை்மகாள்ளை்ைடுவதுடன் அதை்காக 1 மடக்டர,் எளிய மைாறிகள் 4 ம், 

மைாை்மகட் இயந்திரம் 1 க்கு 5 ைகுதிகபள மகாை்ட நிைை்பு பிரிபவ (Pபடடiமை 

ையசன) மகாை்டிரை்ைதுடன், வருடமமான்றுக்கு அதிை் எதிரை்ாரக்்கை்ைடும் 

கழிவுகளின் 2030 முகாபமத்துவத்திை்கு வைாதியதாக அபமயாததுடன் அதை்காக 

அவ்வாைான மகாள்ளளபவ மகாை்ட புதிய மைாை்மகட் இயந்திரம் ஒன்று மை்றும் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

சளிை்ைபன மகாை்ட புதிய ைாகங்கபள மகாை்ட இயந்திரம், 5 ைாகங்கபள 

மகாை்ட நிைை்பு பிரிவு (Pபடடiமை ையசன) கைபிடிகை யாய கழிவு மீள்சுழை்சி மத்திய 

நிபையத்தினுள் உருவாக்கி அந்த மத்திய நிபையத்பத விரிவுைடுத்தை் இங்கு 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 

ைடம்: 6.11 - கதிரக்ாமம் கைபிடிகையாய குை்பை மறுசுழை்சி பமயம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. கதிரக்ொமம் வணக்கே்திற்குரிய பிரதேசே்திை் கொணை்ைடும் சுற்றொடலுக்கு 
தீங்கொன குை்பைகபள அை்புறை்ைடுே்தும் அம்சம்ஃ இடங்கபள 
அை்புறை்ைடுே்ேை் மற்றும் சைொருே்ேமொன பிரதேசங்களுக்கு மொற்றுேை். 

 

கதிரக்ாமம் பிரதான வைக்கஸ்தை பூமிக்கு அை்பமயிை் அபமந்துள்ள 

வைக்கஸ்தைத்திை் கழிவுகபள அை்புைை்ைடுத்தும் அங்கம் புனித பூமி பிரவதசத்திை் 

காைை்ைடும் புனித தன்பமபய தீங்கான விதத்திை் ைாதிக்கும். அதனாை் புனித 

பூமியிை் அபமந்துள்ள இந்த கழிவு அங்கத்பத அந்த இடத்திை் இருந்து 

அை்புைை்ைடுத்தி அந்த கழிவுகபள கைபிடகை யாய கழிவுகள் பிரிவிை்கு மாை்றுதை் 

மைாருத்தமானது என இங்கு கை்டறியை்ைட்டது. 

 

 

 

 

Galapitagalayaya Waste 

management Centre 

Kataragama 

Wedasiti Kanda 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. மீள்சுழற்சிக்கு உட்ைடுே்ேக்கூடிய குை்பைகபள விபைக்கு வொங்குவேற்கு 
கதிரக்ொமம் பிரதேசே்திை் கண்டறியை்ைட்ட இடங்களிை் |தசபவ நிபையம்| 

நிர்மொணிே்ேை் 
 

 

கதிரக்ாமம் நகர வபையம் மை்றும் மசை்ை கதிரக்ாமத்பத உள்ளடக்கும் விதத்திை் 

|வசபவ நிபையம்|  நிரம்ாைிை்ைதை்காக கீழ்காணும் இடங்கள் கை்டறியை்ைட்டது. 

⁻ கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிட வளாகத்தின் நிைை்ைரை்பு 

⁻ மசை்ை கதிரக்ாமம் பூபஜ நிபையம் அருகிை் உள்ள நிைை்ைரை்பு 

 

 

 

 

 

 

 

Waste Collection Center 

Sacred area 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வபரைடம் 6.7: திட்டமிடை்ைட்ட குை்பை வமைாை்பம திட்டம் 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 

உத்ததசிக்கப்பட்ட கழிவுகள் முகாரமத்துவ திட்டம் (2021 - 2030) – கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர்  பிரிவு 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட காரியாலயம் 
சமாணைாகரல 

சசல்ல கதிர்காமம் 

கலபிடகலயாய கழிவு மீள் சுழற்சி மத்திய நிரலயம் மற்றும் 
அப்புைப்படுத்தும் மத்திய நிரலயம் 

வரைபட அலகுகள்  

கழிவுகரள ஒன்றுதசர்க்கும் மத்திய நிரலயம் (தசரவக்காக) 
கழிவுகரள மீள்சுழற்சி  

சசய்யும் மத்திய நிரலயம் 

கழிவுகரள ஒன்று தசர்க்கும் வலயம் 

டிப்தபா வீதிரய அண்மித்த வலயம்                                                                 

கதிர்காம நகை வலயம் – II                         

கதிர்காம நகை வலயம் – I           

புனித பூமிக்கு சியில் உள்ள வலயம்                          

புஸ்ஸததவ மாவத்ரதரய அண்மித்த வலயம்                    

  புனித பூமி வலயம்                                              

  சசல்ல கதிர்காமம்                                          
ஏழுமரல வலயம் 



120 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

6.3.6. ஏபனய வசதிகளின் திட்டம் 

 

6.3.6.1. சுகொேொர வசதிகள் அபிவிருே்தி திட்டம் 

 

கதிரக்ாமம் நகரத்திை் வசிக்கும் மை்றும் நகரத்திை்கு வருபகதரும் மக்களுக்கு 

முபையான அபிவிருத்தி உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள வழங்குதபை வநாக்காக 

மகாை்டு தகுந்த மை்றும் வைாதிய  சுகாதார வசதிகபள வழங்குவதை்கு வதபவயான 

இடவசதிபய உருவாக்கும் வநாக்கத்பத அபடவதை்காக பிவரரிக்கை்ைடட் வசபவ 

திட்டத்தின் கீழ் சுகாதார வசதிகள் அபிவிருத்தி திட்டம் உருவாக்கை்ைடட்து. 

தை்காரத்திை் கதிரக்ாமம் நகரத்பத வநாக்கி வருபகதரும் மக்களுக்காக சுகாதார 

வசதிகபள வழங்குவதை்காக புனித நகரத்திை் மை்றும் நகரத்தின் ைஸ் தரிை்பிடம், 

வாகன தரிை்பிடம் வைான்ை பிரவதசத்தின் ைை்வவறு இடங்களிை்  மைசைகூடம் மை்றும் 

வசதிகள் மத்திய நிபையம் காைை்ைடட்ாலும் வார நாட்களிை் 2500 - 3000 க்கு 

இபடயிை் மை்றும் வார இநுதியிை் மை்றும் விவசட விடுமுபை நாட்களிை் வருபகதரும் 

10 000 க்க அதிகமான மக்கள் மதாபகக்கு வதபவயான விதத்திை் வசதிகபள 

வழங்குவதை்கு அளவிை்கு தை்வைாதுள்ள வசதிகள் வைாதியதாக அபமயாததுடன் 

தை்வைாதுள்ள சுகாதார வசதிகள் மத்திய நிபையங்களின் தரம் குபையும் 

(அதிகளவான மைசைகூடங்கள் ைாவபனக்கு மைாருத்தமை்ை விதத்திை் சிபதவுை்று 

தன்பமக்கு உள்ளாகி உள்ளது) காரைமாக கதிரக்ாமம் நகரத்பத வநாக்கி 

வருபகதரும் மக்களுக்காக சுகாதார வசதிகள் காைை்ைடாபம பிரதான குபையாக 

மாறியுள்ளது. 

2030 வருடமாகும் வைாது வார நாட்களிை் 3000 - 5000 இபடயிை் மை்றும் வார இறுதியிை் 

மை்றும் விவசட விடுமுபை நாட்களிை் வருபகதரும் 15 000 க்கு அதிகமான மக்கள் 

மதாபக பிரவதசத்திை்கு வருபகதருவாரக்ள் என எதிரை்ாரக்்கை்ைட்ட வைாதும், இந்த 

எதிரை்ாரக்்கை்ைட்ட மக்கள் மதாபகக்மகன தை்வைாதுள்ள மைசைகூடங்கள் மை்றும் 

வசதிகள் மத்திய நிபையங்கள் வைாதியதாக அபமயாபம காரைமாக இந்த நிபை 

2030 இை் முக்கிய பிரசச்ிபனயாக மாறிவிடும். 

இதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபகதரும் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் சுை்றுைா 

ையைிகளுக்கு மைாருத்தமான விதத்திைான சுகாதார வசதிகள் திட்டத்தின் கீழ் 

மூவைாைாயங்கபள சிை கிழ்காணும் வித்திை் கை்டறியை்ைட்டது. 

1.  நகரத்திை் மை்றும் ைனித பூமி பிரவதசங்களிை் காைை்ைடம் மைசைகூடம் மை்றும் 

சுகாதார வசதிகபள அபிவிருத்தி மசய்தை். 

2.  புதிய மைசைகூடங்கள் மை்றும் சுகாதார மத்திய நிபையங்கபள 

நிரம்ாைித்தை். 
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⁻ பிவரரிக்கை்ைட்ட இரை்டாம் ைாைத்திை்கு அருகிை் உள்ள பூங்காவிை் புதிய 

மைசைகூட மதாடர ்

⁻ பிவரரிக்கை்ைட்ட மதடகமுவ மவௌ இை்கு அருகிை் உள்ள நகர பூங்காவிை் 

மைசைகூடங்கபள நிரம்ாைித்தை். 

⁻ ைஸ் தரிை்பிடத்திை் மைசைகூட மதாடர ்

⁻ விமைவசன மாவத்பதயிை் உள்ள வாகன தரிை்பிடத்திை் - மைசைகூட மதாடர ்
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வபரைடம்  6.8: சுகாதார வசதி வமம்ைாட்டுத் திட்டம் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுகாைாத வசதிகள் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021 - 2030) 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 

வரைபட அலகுகள் 

சசல்ல கதிர்காமம் 

கதிர்காமம் 

நவீன மலசலகூடம் மற்றும் சுகாதாை வசதிகள் மத்திய 
நிரலயம்  

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 



123 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

6.4.  சைொருளொேொர அபிவிருே்தி திட்டம் 
 

6.4.1. பிதரரிக்கை்ைட்ட சைொருளொேொர திட்டங்கள் 
 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் மைாருளாதாரம் முை்காைத்திை் இருந்வத விவசாயமானது 

பிரதான மைாருளாதார வகாளமாக காை்பிக்கை்ைடட்ுள்ளதுடன், 1961 வருடத்திை் 

புனித பூமி அதிவிருத்தி திட்டத்பத மசயை்ைடுத்தியதன் பின்னர ் ைடிை்ைடியாக 

ைக்தரக்ளுக்கான வசதிகபள வழங்குதை் அபிவிருத்தி அபடதலுடன் கதிரக்ாமம் 

பிரவதசத்திை் விவசாய மைாருளாதார அடிை்ைபட ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள 

வழங்குதபை பிரதானமாக மகாை்ட மைாருளாதார ஒழுங்கிை்கு ைரிமாறி விவசாய 

மைாருளாதாரத்திை்கு காைை்ைட்ட முதை்நிபை குபைந்து மசை்வபத காைைாம். 

எனவவ கதிரக்ாமம் பிரவதச மசைாளர ் பிரிவிை் மைாருளாதார அபிவிருத்திபய 

ஏை்ைடுத்தை் மதாடரப்ிை் கவனத்பத மசலுத்தும் வைாதுகதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் 

முை்காைத்திை் இருந்து காைை்ைடும் விவசாய மைாருளாதார முபை ைடிை்ைடியாக 

ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள பிரதானமாக மகாை்ட மைாருளாதார முபைக்கு 

ைரிமாை்ைமுைை் மை்றும் அதனடிை்ைபடயிை் உருவாகிய மைாருளாதார பிரிவுகள் 

மதாடரை்ாக கவனத்திை்மகாள்ளை் மிகவும் முக்கியமானது. 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் சமய, கைாசச்ார மைறுமதியின் காரைமாக 

கதிரக்ாமம் நகரத்திை்கு அங்கு வாழும் மக்களுக்கு வமைதிகமாக அதிகளவான 

ைக்தரக்ள் எை்ைிக்பக வருடம் முழுவதிலும் வருபக தருவதுடன் அது 

கதிரக்ாமத்தின் மைாருளாதார நடவடிக்பககள் மசயை்ைடுவது மதாடரப்ிை் 

சாதகமான தாக்கத்பத ஏை்ைடுத்தும். அதாவது கதிரக்ாமத்திை் வாழும் மக்களிை் 

அதிகளவாவனாருக்கு வதிவிட வசதிகபள வழங்குதை் மை்றும் குறுகியகாை ைைம் 

ஈட்டை் முபையாக புனித பூமிபய சுை்றி ஒழுங்கை்ை மைாருளாதார மசயை்ைாடுகள்;, 

அதாவது பூபச தடட்ு விை்ைபன, அைங்கார மைாருட்கள் விை்ைபன, மதாமதாை் 

மை்றும் இனிை்பு ைை்ட விை்ைபன, ைக்தரக்ளுக்கான தங்குமிட வசதிகள் மை்றும் 

எபனய வசதிகபள வழங்குவதை்கான தரகராக மசயை்ைடை், பூபஜ ைை்டங்கள்ஃ 

மைாருட்கள் வைாக்குவரத்திை்காக கூலி வவபையிை் ஈடுைடை் வைான்ைபவ 

வமை்மகாள்ளை்ைடும். 

அவ்வாைாயினும் தை்காைத்திை் இந்த மைாருளாதார மசயை்ைாடுகள் புனித பூமி 

பிரவதசங்களின் புனித சுை்ைாடை் அழிவதை்கு காரமாகியுள்ளதுடன் தகுந்த விதத்திை் 

புனித பூமி பிரவதசத்பதமை்றும் ைக்தரக்ளின் வருபகபய மைாருளாதார 

அபிவிருத்திக்கு ையன்ைடுத்தாபம பிரவதசத்தின் மைாருளாதார அபிவிருத்தியிை் 

காைக்கூடிய பிரதானமான குபையாக அபடயாைம் காைைாம். அதனடிை்ைபடயிை் 

தகுந்த வித்திை் புனித பூமி பிரவதசங்களின் புனிதத்பத ைாதுகாத்து மைாருளாதார 
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ைாதுகாை்பை வமம்ைடுத்தும் வநாக்கத்பத நிபைவவை்றிக்மகாள்வதை்கு மைாருளாதார 

அபிவிருத்தி திட்டம் தயாரிக்கை்ைட்டதுடன் அதை்கான அபிவிருத்தி 

மூவைாைாயங்கபள கிழ் காணும் விதத்திை் கை்டறிய முடியும். 

 

1. புனிே பூமிக்சகன தசபவ வழங்கை் முன்னணியொன விவசொய வபையம் 

மற்றும் வசதிகபள உருவொக்குேை் 

 

கதிரக்ாமம் புனித பூமி பிரவதசங்களிை் காைை்ைடும் ைக்தரக்ளுக்கு வதபவயான 

பூக்கள், ைழங்கபள கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திவைவய உை்ைத்தி மசய்வதை்கு உள்ள 

வாய்ை்பு மதாடரப்ிை் உள்ள  கை்வைாட்டத்தின் ஊடாக கை்டறியை்ைட்டதுடன் உயர ்

விவசாய திைபன மகாை்ட பிரவதசத்தின் விவசாய வபையத்தின் கீழ் வபைய மட்ட 

திட்டத்தின் மூைமாக மவளிை்ைடுத்தும் புனித பூமிபய வகந்திரமாக மகாை்ட 

ைாதுகாை்ைான மைாருளாதார அபிவிருத்திக்காக விவசாய பிரிவின் அபிவிருத்தி 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடும். அங்கு புனித பூமிக்கு வதபவயான தாமபர பூ, மை்லிபக பூ, 

மசவ்வந்தி பூபவ வைான்வை வாபழ உை்ைத்தி, தரப்ூசைி, அன்னாசி வைான்ை ையிர ்

மசய்பககள் மை்றும் அதை்கு வதபவயான பூக்கள், ைழங்கள் விை்ைபன நிபையம், 

விவசாய உை்ைத்திகபள ஒன்றுவசரக்்கும் மத்திய நிபையம் வைான்ை ைாவபன 

மைாருட்கபள வமம்ைடுத்தி புனித பூமிக்கு வதபவயான விவசாய ைாவபன 

மைாருட்களுக்கு மாத்திரம் இந்த விவசாய வபையத்தின் மூைமாக வாய்ை்பு வழங்க 

உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. இதன்கீழ் மசயை்ைடுத்த உத்வதசித்துள்ள 

மசயை்றிட்டங்கபள கீழ்காணும் விதத்திை் கை்டறியைாம். 

 

I. உே்தேசிக்கை்ைட்ட விவசொய வபையே்தினுள் புதிய எடுே்துக்கொட்டு 
தேொட்டங்கள் 

 

கதிரக்ாமம் விவசாய வசபவ மத்திய நிபையங்களின் ஊடாக ைாகை்காய் 
மை்றும் கைஹிடிய பிரவதசங்களிை் இருந்தும் அவ்வாறு கை்டறியை்ைட்ட 
இடங்களிை் நிைை்ையிர ் வபககள் அதாவது தாமபர பூ, மை்லிபக பூ, 

மசவ்வந்தி பூபவ வைான்வை வாபழ உை்ைத்தி, தரப்ூசைி, அன்னாசி, புஸ்ரீ, 

மவை்றிபை மை்றும் ைழங்களின் உை்ைத்திபய வமம்ைடுத்துவதை்காக 
விவசாயிகள் சிறு குழுக்களாக எடுத்துக்காடட்ு வதாட்டங்கபள உருவாக்கி 
பிரவதச மக்களின் மைாருளாதார ைாதுகாை்பை வமம்ைடுதத்ைானது 
இதனூடாக எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது.  
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II. பிதரரிக்கை்ைட்ட விவசொய உற்ைே்திகளின் விற்ைபன மே்திய நிபையங்கள் 

 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் உை்ைதத்ி மசய்யை்ைடும் விவசாய ையிரக்ள் மை்றும் 
திரவ ைாலுக்மகன தகுந்த விதத்திை் விை்ைபன நிபையங்களிை் ஸ்தாபிக்கும் 
வநாக்கிை் விவசாய உை்ைத்திகபள வசகரிக்கும் மை்றும் விை்ைபன மசய்யும் 
மத்திய நிபையங்கபள ஸ்தாபிை்ைதை்கு பிவரரிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 

III. பிதரரிக்கை்ைட்ட தேசிய அரிசி அபறக்கும் நிபையம் மற்றும் விற்ைபன 
மே்திய நிபையம். 

 

2. கைை்பு அபிவிருே்தி வபையே்பே உருவொக்குேை் 

 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு வருடம் முழுவதும் வருபகதரும் ைக்தரக்ள் வதிவிடம் 

உள்ளடங்களாக வசதிகபள வழங்குவதை்காகவும் அவரக்ள் கதிரக்ாமம் 

பிரவதசத்தினுள் பவத்துக்மகாள்வதை்கு வதபவயான உயரத்ர வரத்்தகம், முதலீட்பட 

ைாதுகாத்துக்மகாள்வதை்கும் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் விருந்வதாம்ைை், குடும்ை 

வரத்்தகத்தின் வமம்ைாடட்ுக்காக வபைய ரீதியான திட்டங்களின் ஊடாக இந்த கைை்பு 

அபிவிருத்தி வபையத்தி ஊடாக வாய்ை்பு வழங்குவதன் மூைமாக 

பிரவதசவாசிகளுக்கு வநரடியான மை்றும் மபைமுக மைாருளாதார ையன்கள் 

ைைவை்பை மைை்றுத்தர எதிரை்ாரக்்கை்ைடும். வமலும் இங்கு ஒதுக்கீடட்ு 

வபையங்கபள மதாடரப்ுைடுத்திக்மகாை்டு கைை்பு வபையத்தினுள் சுை்ைாடை்வநய 

சுை்றுைா மதாழிை் (உள்நாடட்ுஃ மவளிநாடட்ு) ஊக்குவிை்பு பிவரரிக்;கை்ைட்டதுடன் 

அதனூடாக மைாருளாதார ையன்கபள மைை்றுத்தருவதை்கும் எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 

 

I. கதிரக்ாமம் புதிய சுை்றுைா ையைிகளுக்காக ைங்களா அபிவிருத்pத 
மசயை்றிட்டம் (வதிவிட வசதிகபள வழங்குதை்) 

 

II. மசை்ை கதிரக்ாமத்திலுள்ள ஜயரத்ன மரஸ்ட் அபமந்துள்ள காைிபய 
அபிவிருத்தி மசய்யும் மசயை்றிட்டம் 

 
 

3. இரண்டொம் நிபை சேொபை கை்வி வசதிகபள அபிவிருே்தி சசய்ேை்  
 
 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தினுள் காைை்ைடும் உயர ்மதாழிைாளர ்விகிதத்பத முபையாக 

மைாருளாதார அபிவிருத்திக்காக ையன்ைடுத்தி ைக்தரக்ள், சுை்றுைா ையைிகளுக்கு 

உயர ்மட்டத்திைான வசபவபய வழங்குவதை்காக இரை்டாம் நிபை மதாபை கை்வி 

வசதிகபள வழங்குவதன் மூைமாக அவரக்ளின் பூரைமான திைபமகபள மகாை்ட 

ையிை்சி மதாழிைாளரக்ளாக மாை்ை வவை்டும். அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் 

மைாருளாதார ைாதுகாை்பை வமம்ைடுத்தும் வநாக்கத்பத நிபைவவை்றுவதை்கு 
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மதாழிை்சார ்கை்விபய வழங்குவதை்கு வதபவயான வசதிகள், மதாழிை்சார ்ையிை்சி 

நிறுவனங்கள், வஹாட்டை் முகாபமத்துவ ைாடசாபைகள், விருந்வதாம்ைை் 

முகாபமத்துவ ைாடசாபைகள் கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தினுள் நிறுவுவதை்கு 

உத்வதசித்துள்ளதுடன் அதனூடாக பிரவதசத்தினுள் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் சுை்றுைா 

ையைிகளுக்கு வசதிகபள வழங்குதை் மதாடரப்ிை் வதான்றும் மதாழிை்களுக்காக 

திைன்களாை் நிரம்பிய இந்த மதாழிைாளரக்பள ையன்ைடுத்துவதன் மூைமாக 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்பத வைான்வை மக்களுக்கும் மைாருளாதார ையன்கபள 

மைை்றுக்மகாள்ள வாய்ை்பு கிபடக்கும் 

I. பிவரரிக்கை்ைட்ட மதாழிை் ையிை்சி மத்திய நிபையங்கள் 

 

4. புனிே பூமிபய அண்மிே்ே வணிக தசபவ நிபையங்கள் மற்றும் 
சேொழிை்கபள தமம்ைடுே்ேை்.  

கதிரக்ாமம் புனித பூமிபய அடிை்ைபடயாக மகாை்டு வமை்மகாள்ளை்ைடும் 

பிரவதசத்திை்கு மசாந்தமான பிரதான மத்திய ைரிமாை மதாழிை் வமம்ைடுத்தி 

மைாருளாதார ைாதுகாை்பை ஏை்ைடுத்துவதை்கு அது பிரவதசத்தின் மைாருளாதார 

அபிவிருத்திக்கு தகுந்த விதத்திை் ைங்களிக்க வதபவயாக வசதிகள் வழங்குதை் 

மிகவும் முக்கியமான விடயமாகும் அதனடிை்ைபடயிை் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் மர 

வவபைை்ைாடுகள், அைகுசாதன மைாருட்கபள தயாரித்தை், பூ மாபை தயாரித்தை் 

வைான்ை மசாந்தமான சிறிய மை்றும் மத்திய ைரிமாை மதாழிை்கபள 

வமம்ைடுத்துவதை்கு தகுந்த விை்ைரன நிபையமமான்பை அறிமுகை்ைடுத்தை் 

வவை்டும். அதனூடாக கதிரக்ாமத்திை்கு வருபகதரும் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் 

சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வசதிகபள வழங்கதலுடன் மதாடரப்ுபடய வைிக, 

மைாருளாதாரத்பத வமம்ைடுத்தை் இதனூடாக எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. இதன் கீழ் 

மசயை்ைடுத்துவதை்கு பிவரரிக்கை்ைடட் மசயை்றிட்டங்கள் கீழ்காணும் விதத்திை் 

கை்டறிய முடியும் 

1. மைாது சந்பத அபமந்துள்ள பூமிமியிை் பூபஜ பூமிக்கான வியாைார 

நிபையங்கபள நிரம்ாைித்தை் (உள்நுபழதை் சதுர மசயை்றிட்டத்தின் கீழ் 

வமை்மகாள்ளை்ைடும்) 

2. மைாது சந்பதகபள மீள் நிரம்ாைம் மசய்தை் 

3. வாராந்த சந்பத அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம் 

4. பிவரரிக்கை்ைட்ட அைகுசாதன மைாருட்கள் விை்ைபன மதாகுதி 

5. விமைவசன மாவத்பதயின் கைை்பு அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம் 
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உத்ததசிக்கப்பட்ட சபாருளாதாை அபிவிருத்த திட்டம் (2021 - 2030) – கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர்  பிரிவு 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 

நவீன வர்த்தக அபிவிருத்தி                              

  சபாது விற்பரன  

நரலய மீள் நிர்மாண சசயற்றிட்டம் வாைாந்த சந்ரத  

அபிவிருத்தி சசயற்றிட்டம்  உத்ததசிக்கப்பட்ட சசயற்றிட்ட  

பயிற்சி நிரலயம் விவசாய வலயம்                      

வர்த்தக வலயம் – I                                

 வர்த்தக வலயம் – II                                    

  கலப்பு அபிவிருத்தி வலயம் 

வரைபட அலகுகள் 

வபரைடம்  6.9. முன்மமாழியை்ைட்ட மைாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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6.5.  நிபையான சுை்ைாடை் அபிவிருத்தி முபைகள்  
 

6.5.1.  அறிமுகம்  
 

கதிரக்ாமம் நகர அபிவிருத்தி திட்டன் ஊடாக |ருஹுணுபுையிை் உள்ள புனித 

நகரம்| ஐ மநருங்குவதை்காக பிரதானமான மூன்ைாவது குறிக்வகாளாக அபமவது 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் இயை்பக அழபக வைான்வை புனித தன்பம மை்றும் 

இவை்றுடன் இபைந்த இயை்பக சூழபை ைாதுகாை்Nhைம். அதை்கான நிபையான 

சுை்ைாடை் அபிவிருத்தி முபைமயான்று சுை்ைாடை் காை்பீடட்ு திடட்ம், புவியியை் 

காட்சி திட்டம், திைந்த பூமி திட்டம் மை்றும் ஈரநிை முகாபமத்துவ திட்டத்தின் கீழ் 

கை்டறியை்ைடட்ு உள்ளது. 

6.5.2. பிதரரிக்கை்ைட்ட சுற்றொடை் கொை்பீட்டு திட்டம் 
 

கதிரக்ாமமானது மாைிக்க கங்பக, பிரவதச மக்கள், ைக்தரக்ள் மை்றும் இயை்பக 

சூழலுக்கு மத்தியிை் காைை்ைடும் ஒன்றுக்மகான்று மதாடரப்ுபடய விவசட 

கைை்பினாை் கட்டபமந்துள்ளதுடன் இந்த மநருங்கிய பிபைை்பை ைாதுகாை்ைதை்கு 

மதாடரந்்து சுை்ைாடபை ைாதுகாக்க வவை்டும். அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் 

பிரவதசத்திை் ைாதுகாை்பை ஏை்ைடுத்தை் உத்வதசிக்கை்ைட்ட சுை்ைாடை் திட்டங்கள் 

ஊடாக எதிரை்ாரக்்கை்ைடும். இந்த வநாக்கங்கபள நிபைவவை்றிக்மகாள்வதை்காக 

பிவரரிக்கை்ைட்ட சுை்ைாடை் காை்பு திட்டங்களின் மூைமாக கீழ்காணும் விதத்திை் 

மூவைாைாயங்கள் சிை கை்டறியை்ைட்டன. 

1. சுை்ைாடை் காை்பு வபையங்கபள இனங்காட்டை்    

கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைாளர ்அதிகார பிரவதசத்திை்கு பிரதானமான காை்ைகமான 

யாை வனை்பூங்கா, கதிரக்ாமம் மபை காை்ைகம் மை்றும் கடகமுவ காை்ைகத்திை்கு 

மசாந்தமாவதுடன் இந்த இயை்பக காை்ைக வபையத்பத வமலும் ைாதுகாை்ைதை்காக 

சுை்ைாடை் காை்ைகம் மை்றும் சுை்ைாடை் உைரவ்ுபூரவ் வபையத்தின் கீழ் வபையமட்ட 

திட்டத்தின் மூைமான மதரிவித்தை் வமை்மகாள்ளை்ைடும். வமலும் இவ்வாைான வபைய 

மட்டத்திைான திட்டத்தின் கீழ் சுை்ைாடை் காை்பு மை்றும் சுை்ைாடை் உைரவ்ுபூரவ் 

வபையமாக மதரிவிக்கை்ைடட்ுள்ள பிரவதசங்களிை் அபனத்து அபிவிருத்தி 

மசயை்ைாடுகள் அபிவிருத்தி ஒழுங்கு விதிகளின் மூைமாக ஆட்சி மசய்யை்ைடுவதுடன் 

கை்டறியை்ைடட் இடங்களிை் மாத்திரம் சுை்ைாடை்வநய முகாம் வபையங்களுக்காக 

மாத்திரம் வாய்ை்பு வழங்கை்ைடும். 

⁻ அவ்வாவை புனித பூமிபய சுை்றியுள்ள ைசப்ச வகாட்ட வபையமும் இந்த 

சுை்ைாடை் காை்பு மை்றும் சுை்ைாடை் உைரவ்ுபூரவ்மான வபையத்தின் கீழ் 

காை்பு மசய்ய பிவரரிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 



129 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

2. மாைிக்க கங்பக, கிபள நதிகள், ஓபடகளுக்காக காை்புகபள 

அறிவித்தை். 
 

கதிரக்ாமம் மாைிக்க கங்பக மை்றும் ஏபனய நீர ் மூைங்கபள வநாக்கி நகர 

அபிவிருத்தியின் தாக்கத்பத குபைத்து நிர ்மூைங்களின் ைாதுகாை்பு மை்றும் தரத்பத 

வமம்ைடத்தும் வநாக்கிை் நதிகள் மை்றும் ஓபடகளுக்காக 1935 - 

 

அட்டவபை 6.2: காை்பு எை்பை  

ஆறுகளின் அகைம் 
(அ) 

காை்பு எை்பை (அ) 

4.6 க்கு குபைவான 20 (கபரயிை் இருந்து 
இருபுைமும்) 

4.6 - 15.2 40 (கபரயிை் இருந்து 
இருபுைமும்) 

15.2 க்கு அதிகமான 60 (கபரயிை் இருந்து 
இருபுைமும்) 

 

3. மாக்க கங்பகயின் இருபுைமும் நிை அைங்காரங்கபள நிரம்ாைித்தை் மை்றும் 

மாைிக்க கங்பகயின் கபரவயார அரிை்புகபள தடுை்ைதை்காக ைாதுகாை்பு 

மதிை்கபள நிரம்ாைித்தை். 

 

⁻ புனித பூமிபய அைிமித்த பிரவதசம் 

⁻ மசை்ை கதிரக்ாமம் 

⁻  

4. கதிரக்ாமம் நகர வபையத்தினுள் உள்ள 468 மஹக்டயார ்அளவிைான வயை் 

நிைங்கபள அவ்வாவை நடத்தி மசை்வதை்காக அங்கு அபனத்து அபிவிருத்தி 

மசயை்ைாடுகள் அபிவிருத்தி ஒழுங்கு விதிகளின் மூைமாக ஆட்சி மசய்தை். 

 

5. புனித பூமி பிரவதசம் மை்றும் கதிரக்ாமம் நகரத்பத உள்ளடக்கும் விதத்திை் 

முபையான கழிவு முகாபமத்துவ முபைகபள உருவாக்குதை் மை்றும் 

வதபவயான மைௌதீக வளங்கபள வழங்குதை். (இது மதாடரை்ாக இைக்கம் 6.3.5 

இை் பிவரரிக்கை்ைட்ட திை்ம கழிவுகள் முகாபமத்துவ திட்டத்தின் கீழ் 

விைரிக்கை்ைடும்.) 
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உத்ததசிக்கப்பட்ட சுற்ைாடல் காப்பு திட்டம் (2021 - 2030) – கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர்  பிரிவு                                                       

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 

வரைபட அலகுகள் 

ஆற்றுன் இருபுைங்களின் பூமிரயயும் அலங்காைம் சசய்தல்                                                          

ஆற்று காப்பு                                                               

கதிர்காமம் பி.சச.பி. எல்ரல                                             

சுற்ைாடல் தநய மற்றும் காப்பு வலயம் 

சசல்ல கதிர்காமம் பிைததசத்தில் ஆற்றுன் 
இருபுைத்திலும் புவி அலங்காைம் சசய்தல் 

சசல்ல கதிர்காமம்  

கதிர்காமம்  
கதிர்காமம் புனித பூமிரய அண்மித்த பிைததசத்தின் 
ஆற்றின் இருபுைத்திலும் புவியியல் அலங்காைம் சசய்தல் 

சுற்ைாடல் தநய மற்றும் காப்பு வலயம் சுற்ைாடல் தநய மற்றும் காப்பு வலயம் 

ஏழுமரல 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

வபரைடம் 6.10: முன்மமாழியை்ைட்ட சுை்றுசச்ூழை் ைாதுகாை்பு திட்டம் 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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6.5.3. புதகொள கொட்சி முகொபமே்துவம்  
 

முை்காைத்திை் இருந்வத கதிரக்ாமம் நகரமானது புனித பிரவதசத்பத வைான்வை 

மாைிக்க கங்பக, யாை வனை்பூங்கா, ஏழுமபை வைான்ை இயை்பக சுை்ைாடலிை் 

காைை்ைடும் கட்டபமை்புனளின் மநருங்கி மதாடரப்ுகளின் மூைமாக 

கட்டபமந்துள்ளது. கதிரக்ாமம் புனித பூமியின் |புனித தன்பம| உடன் இபைந்து 

காைை்ைடும் வதவாையத்தின் மைரமஹர, மாபை கபடகள் மை்றும் பூக்கபடகள் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசததிை் காைை்ைடும் பிரதானமான அபடயாைங்கள் நகரத்திை் 

உள்ள பூவி காட்சிக்கு குபைந்தளவிை் மை்றும் அதிக அனவிை் ைங்களிை்பு மசய்யும். 

அதனடிை்ைபடயிை் 2030 வருடத்திை்காக கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஊடாக 

இந்த பிரதான அபடயாைங்களாகிய |புனிதம்| ைாதுகாத்தை் பிரதானமான 

வநாக்கமமன கை்டறியை்ைட்டதுடன், அதை்மகன மைாருத்தமான விதத்திைான 

சுை்ைாடபை நிரம்ாைிக்கும் வைாது பிரவதசத்தின் புவியியை் காட்சி முகாபமத்துவம் 

முக்கியமானதாக அபமவதுடன் புவியியை் காட்சி முகாபமத்துவ திட்டத்தின் கீழ் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் கை்;டறியை்ைட்ட இடங்களிை் மைாருத்தமான விதத்திைான 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடும் புவியியை் காட்சிகள். இந்த வநாக்கங்கபள 

நிபைவவை்றிக்மகாள்வதை்காக பிவரரிக்கை்ைட்ட புவியியை் காட்சி முகாபமத்துவ 

திட்டத்தின் மூைமாக கீழ்காணும் வித்திை் உத்திகள் கை்டறியை்ைட்டன.  

1. கம்உதாவ மைிக்கூடட்ு வகாபுரத்திை் இருந்து கதிரக்ாம் நகரம் வபர வீதின் 

இருபுைமும் சாபைகளின் இட ஒதுக்கீடுகபள முபையாக புவியியை் 

காட்சிை்ைடுத்த பிவரரிக்கை்ைடட்ுள்ளதுடன் அது மைாதுவான, மவளிை்புைத்திை் 

மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகபள ஏை்ைடுத்திக்மகாடுத்தலினுள் (Pழுசுளு) 

உள்ளடக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

2. கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிடத்திை இருந்து டிவைா வீதி வபர விதியின் 

இருபுைத்திலும் பூமிஅைங்காரங்கபள மசய்தை் பிவரரிரக்கை்ைடட்ுள்ளதுடன் 

அது மைாதுவான, மவளிை்புைத்திை் மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகபள 

ஏை்ைடுத்திக்மகாடுத்தை் மூைமாக (Pழுசுளு) இந்த மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை் இந்த திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். 

3. மதடகமுவ நகர பூங்காவிை் இருந்து வதவாையத்தின் வாயிை் வபர 

சத்தாதிஸ்ஸ மாவத்பதபய மதாடரப்ுைடுத்தி ைாதசாரிகள் நபடவழியுடன் 

மதாடரப்ுபடய பிரவதசங்களிை் பூமி அைங்காரங்கபள மசய்தை். 

4. வரைாை்று மைறுமதிமிக்க மனிதனாை் நிரம்ாைிக்கை்ைட்ட (ரய்சன 

டயமனௌஉயிந) கதிரக்ாமம் பிரதான பூபஜ புமி பிரவதசம் (கதிரக்ாமம் 

வதவாையம் மை்றும் கிரிமவமஹர), மசை்ை கதிரக்ாமம் கைைதி ஆையம் 
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மை்றும் ஏழுமபை மகாை்ட பிரவதசங்கபள வபையங்களாக பிரிை்ைதை்கு 

மை்றும் அந்த பிரவதசங்களுக்காக புவியியை் காட்சி திட்டத்பத தயாரித்தை். 

5. கதிரக்ாமம் நகர வபையத்தினுள் காைை்ைடும் வயை் இடங்கள் இயை்பக 

புவியியை் காட்சி (வயவரசயட டயமனௌஉயிந) இடங்களாக காைை்ைடம் 

வித்திை் ைாதுகாத்தை் பிரதான புவியியை் காட்சி புவியியை் காட்சி 

முகாபமத்துவ உத்தியாக அபமவதுடன் இங்கு நகரத்திை் காைை்ைடும் நிர ்

மூைங்கபள ைாதுகாக்கவும் இந்த திட்டத்தின் மூைமாக 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 
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மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 

வபரைடம் 6.11: முன்மமாழியை்ைட்ட இயை்பக வமைாை்பம திட்டம் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட நிலப்பைப்பு திட்டம் (2021 - 2030) – கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர்  பிரிவு 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 

வரைபட அலகுகள் 
புனித பூமியின் புவியியல் காட்சிப்படுத்தரல தமற்சகாள்ளதல்                                     

கதிர்காமம் பிைதான புனித புமி பிைததசம்                                                                           

சதடகமுவ நகை பூங்காவில் இருந்து ததவாலயத்தின் உள்நுரழதல் வரையில் புவியியல் காட்சிப்படுத்தரல தமற்சகாள்ளதல்.                                                                                     

கதிர்காமம் பஸ் தரிப்பிடத்தில் இருந்து டிப்தபா வீதி வரையிலான வரி சசலுத்தல் பூங்கா.                              

கம் உதாவ மணிக்கூட்டு தகாபுைத்தில் இருந்து கதிர்காமம் நகைம் வரையிலான வரி சசலுத்தல் பூங்கா.  

கதிர்காமம் பி. சச. பி. எல்ரல 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 
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6.5.4. திறந்ே புவியியை் திட்டம் 

 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் திட்டத்தின் தரம் மை்றும் ஏை்றுக்மகாை்ட 

அளவிை்கு ஏை்ை பிரவதசத்தி வாழும் மக்களின் மதாபக ஆயிரத்திை்கு (1000) ஓய்வு 

மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகளுக்காக 1 மஹக்வடயர ்பூமியின் அளவு குபைந்நதது 

மைாது மவட்டமவலி வசதிகள் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கை்ைட வவை்டும். 

அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் பிரவதச மசயைாளர ் பிரிவிை் வாழும் மக்களின் 

எை்ைிக்பக 19335 என ைதிவாகியுள்ளதுடன் அது 2030 வருடமாகும் வைாது 23108 என 

எதிரவ்ுகூைை்ைடட்ுள்ளதுடன் அந்த மக்கள் மதாபகக்காக 2030 ஆகும் வைாது மைாது 

மவட்டமவலி மை்றும் மைாழுதுவைாக்கிை்காக குபைந்தது 23 மஹக்டயார ் இடம் 

உதுக்கை்ைட வவை்டும்.  

நகர பிரவதசத்திளுள் காைை்ைடும் மைாது மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள் மசயை்ைடும் 

மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள் (யுஉவiஎந சநஉசநயவபழமயட கயஉபடபவை ) மை்றும் 

மசயைை்ை மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள் (pயளளiஎந சநஉசநயவபழமயட 

கயஉபடபவை) என கை்டறிய முடியும். அங்கு மசயை்ைடும் மைாழுதுவைாக்கு 

வசதிகளின் கீழ் மக்களுக்கு மசயை்ைடும் விதத்திை் ைங்குைை்ைக்கூடிய இடவசதி 

விபளயாடுவதை்கு, நீசச்ை், ஓடுதை், நடத்தை், ைடகு ஓடட்ுதை் வைான்ைவை்பை 

அதை்காக மசய்ய முடியும். மசயைை்ை மைாழுதுவைாக்கு வசதிகமளன நூைகம், திபர 

அரங்குகள், ைாரப்வயிடை் இடங்கபள குறிை்பிடைாம். கதிரக்ாமம் பிரவதச 

மசயைாளர ் பிரிவினுள் இவ்வாைான மசயை்ைடும், மசயைை்ை மைாழுதுவைாக்கு 

வதபவகபள மைை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய இடங்கள் மிகவும் குபைந்தளவிவைவய 

காைை்ைடுகிைது. இதாவது 2017 வருடத்திை் கதிரக்ாமத்திை் வாழும் மக்களின் 

மதாபகக்காக காைை்ைடக்கூடிய ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள் 19.3 

மஹக்டயார ்இடமாக இருக்கவவை்டியதுடன் 2017 வருடமாகும் வைாது பிரவதசத்திை் 

ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகளுக்காக காைை்ைடும் 3.39 மஹக்டயார ்என்ை 

குபைந்தளவிைான இட அளவவ. 
 

அட்டவபை 6.3: கிபடகக்ும் ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள் 

மதாடர ்
இைக்கம் 

இடம் அளவு (ha) 

1. ரஞ்ஜித் மத்தும ைை்டார 
பமதானம் 

2.28 

2. மஹிந்த ராஜைக்ஷ 
பமதானம் 

0.24 

3. சிறுவர ்பூங்கா 0.87 

 மமாத்தம் 3.39 
 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2018 
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அதனடிை்ைபடயிை் தகுந்த விதத்திை் ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு 
வசதிகபள வழங்கும் வநாக்கிை் உருவாக்கை்ைட்ட மைாது மவட்டமவளி மை்றும் 
மைாழுதுவைாக்கு நடவடிக்பககள் மதாடரப்ிைான திட்டத்தின் கீழ் 
கை்டடறியை்ைட்ட உத்திகள் கீழ் காணும் விதத்திை் அபமயும்  

• பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் அபனத்து பமதானங்களும் வசதிகபள 
மகாை்டு புனரந்ிரம்ாைம் மசய்தை் மை்றும் கை்டறியை்ைட்ட 
இடங்களிை் புதிய பமதானங்கபள நிரம்ாைித்தை். 

 

⁻ மத்தும ைை்டார பமதானத்பத புனரந்ிரம்ாைம் மசய்தை். 
⁻ கதிரக்ாமம் சிறுவர ் பூங்காபவ மதடகமுவ ஆை்றுக்கு அருகிை் 

உள்ள பூமியிை் மீள் ஸ்தாபித்தை் 

⁻ மசை்ை கதிரக்ாமத்திை் புதிய பமதானத்பத நிரம்ாைித்தை். 
 

• புதிய பூங்காக்கபள நிரம்ாைித்தை் 

 

⁻ மதடகமுவ ஆை்றுக்கு அை்பமயிை் உள்ள பிரவதசத்பத நகர 
பூங்காவாக அபிவிருத்தி மசய்தை். 

⁻ சிறுவர ் பூங்கா அபமந்துள்ள பூமிபய நகர பூங்காவாக 
அபிவிருத்தி 

⁻ இரை்டாம் ைாைத்திை்கு அருகிை் த்ரஸ்ட ் ைகுதி வகாட்பட 
பூங்காவாக அபிவிருத்தி மசய்தை். 

⁻ மதட்டகமுவ வயை் மவளிபய அை்மித்த பிரவதசத்திை் பூங்கா 
பிரவதசத்பத உருவாக்குதை். 

 

• கை்டறியை்ைட்ட ஏரிகபள அை்மித்த மைாருத்தமான பிரவதசங்களிை் 
மைாழுதுவைாக்கு வசதிகபள வழங்குவதை்காக ைடகு வசபவபய 
ஊக்குவித்தை்  

 

⁻ பமைகம ஏரி 
⁻ மதடகமுவ ஏரி 
⁻ அக்கரவிஸ்ஸ ஏரி 
⁻ கரிவிவை ஏரி 

 

• திைந்த மவளி மதாடரை்ான சட்டங்கள் சட்ட ஒழுங்குகபள 
வழுை்ைடுத்துவதன் மூைமாக அனுமதியை்ை கடட்ுமானங்கபள ஆட்சி 
மசய்தை். 
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அட்டவபை 6.4: மைாது மைாழுதுவைாக்கு இடம் 

 பமேொனம் வரக்்க 
அடிகளின் 
அளவு 

பமேொனம் தசபவ 
பிரதேசம் 
கி.மீ 

1 மத்தும ைை்டாபர 
பமதானம்  

2.28 Local park 

(மத்திம பூங்கா ) 
0.4 

2 முஹிந்த ராஜைக்ஷ 
பமதானம்  

0.24 Local park 

(மத்திம பூங்கா ) 
- 

3 வசை்ை கதிரக்ாமம் புதிய 
பமதானம் 

0.5 Mini Park 

(சிறிய பூங்கா) 
0.2 

தவறு 

 குதிரக்ாமம் சிறுவர ்
பூங்கா 

0.87 Mini Park 

(சிறிய பூங்கா) 
0.2 

4 மதடகமுவ சிறுவர ்
பூங்கா 

0.8 Mini Park 

(சிறிய பூங்கா) 
0.2 

5 கும்உதாவ மைிக்கூடட்ு 
வகாபுரத்திை் இருந்து 
கதிரக்ாமம் நகரம் 
வபரயான  வரி 
மசலுத்தும் பூங்கா 

11.0 Linear park   
(வரி மசலுத்தும் 
பூங்கா) 

- 

6 குதிரக்ாமம் ைஸ் 
தரிை்பிடத்திை் இருந்து 
டிவைா வீதி வபர பூங்கா  

0.5 Linear park 

(வரி மசலுத்தும் 
பூங்கா) 

- 

7 சுத்தாதிஸ்ஸ 
மாவத்பதயின் 
இருபுைமும் உள்ள 
ைாதசாரிகள் 
நபடைாபத பூங்கா 

1.0 Linear park   
(வரி மசலுத்தும் 
பூங்கா) 

- 

8 இரை்டாம் 
ைாடசாபைக்கு அருகிை்  
நிைை்ைகுதி 

2.5 Local park 

(மத்திம பூங்கா) 
0.4 

9 மதடகமுவ ஏரிபய 
அை்மித்த பிரவதசம் 

0.8 Mini Park 

(சிறிய பூங்கா) 
0.2 

10 மதடகமுவ வயை் நிை 
ைாபைகள் 

0.5 Mini Park 

(சிறிய பூங்கா) 
0.2 

11 

 

 

 

 

ஏழுமபை காை்ைகம் 800 Outdoor recreational 

center 
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மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 

வபரைடம்  6.12: திைந்த நிைத ்திட்டம் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட திைந்த நிலப்பைப்பு திட்டம் (2021 - 2030) – கதிர்காமம் பிைததச சசயலாளர்  பிரிவு 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாகரல 

சசல்ல கதிர்காமம் 

கதிர்காமம் 

ஏழுமரல 

வரைபட அலகுகள் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட தபாட்டு தசரவரயதமம்படுத்தும் பிைததசங்கள் 

உத்ததசிக்கப்ட்ட திைந்த பூமி மற்றும் பூங்கா 

சதடகமுவ நகை பூங்காவில் இருந்து ததவாலயத்தின் உள்நுரழதல் வரையில் புவியியல் காட்சிப்படுத்தரல தமற்சகாள்ளதல் .                                                                                     

கதிர்காமம் பஸ் தரிப்பிடத்தில் இருந்து டிப்தபா வீதி வரையிலான வரி சசலுத்தல் பூங்கா.                              

கம் உதாவ மணிக்கூட்டு தகாபுைத்தில் இருந்து கதிர்காமம் நகைம் வரையிலான வரி சசலுத்தல் பூங்கா.  

கதிர்காமம் பி. சச. பி. எல்ரல 

வரைபட அலகுகள் 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 
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6.6.  கைாசச்ார மை்றும் ைாரம்ைரிய முகாபமத்துவ திட்டம் 

 

முை்காைத்திை் இருந்வத கதிரக்ாமம் நகரமானது கிரி மவமஹர, அஸ்தி எை வைாதிய, 

கதிரக்ாமம் வதவாையம், ஏழுமபை, சித்துை் ைவ்வ, மசை்ை கதிரக்ாமம் கைைதி 

வதவாையம் வைான்ை புனித மை்றும் புராதன மைறுமதிமிக்க இடங்களின் அபமவின் 

காரைமாக மை்றும் கதிரக்ாமத்திை்கு அை்பமயிை் மைரமஹர வைான்ை கைாசச்ார 

அம்சங்களின் காரைமாக இது ைை்சமய கைாசச்ார கவரச்ச்ிமகாை்ட இைங்பகயின் 

முதன்பமயான புனித நகரமாக மாறியுள்ளது. பிரதானமாக கதிரக்ாமம் நகரம் 

கட்டபமக்கை்ைடட்ுள்ளது புனித பிரவதசத்பத வைான்வை, மாைிக்க கங்பக, யாை 

வனை்பூங்கா வைான்ை புனிதமான இயை்பக சுை்ைாடலிை் மநருங்கிய மதாடரப்ினாை் 

ஆகும். 

அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் பிரவதசம் 1961 இை் புனித பூமியாக அறிவித்து அங்கு 

|புனித தன்பமபய| ைாதுகாை்ைதை்காக நடவடிக்பக எடுக்கை்ைட்டது. இருை்பினும் 

தை்காைத்திை் கதிரக்ாமம் புனித பூமி மை்றும் சுை்றுசச்ூழலிை் வமை்மகாை்டுள்ள 

மை்றும் வமை்மகாள்ளை்ைடும் மைாருத்தமை்ை மை்றும் முபையை்ை மைௌதீக 

அபிவிருத்தி நடவடிக்பககளின் காரைமாக மை்றும் அனுமதியின்றிய 

கட்டபமை்புகளின் காரைமாக கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் புனித தன்பம குபைந்து 

மசை்கிைது.  இந்த நிபைபமபய தடுக்கும் விதத்திை் கதிரக்ாமத்தின் ைாதுகாை்பை 

ஏை்ைடுத்துவதை்காக சுை்ைாடபை ஏை்ைடுத்தும் வநாக்கிை் கைாசச்ார மை்றும் 

ைாரம்ைரியத்பத முகாபமத்துவ திடட்ம் தயாரிக்கை்ைட்டது. இந்த வநாக்கங்கபள 

நிபைவவை்றிக்மகாள்வதை்காக பிவரரிக்கை்ைட்ட கைாசச்ார மை்றும் ைாரம்ைரிய 

மகாபமத்துவ திட்டத்தின் ஊடாக சிை உத்திகள் கிழ் காணும் வித்திை் 

கை்டறியை்ைடட்து. 

1. புனிே பூமி வபையே்பே ஏற்ைடுே்ேை் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் காைை்ைடும் சமய மை்றும் கைாசச்ார மைறுமதிகபள 

ைாதுகாை்ைதை்கு முக்கியத்துவத்பத வழங்கி அவை்றிை் ைாவபனயின் வைாது 

எவ்விதத்திலும் தீங்கான ஏை்ைடாத வித்திை் மை்றும் புனித பூமியிை் சமய, கைாசச்ார 

மைறுமதிகளிை் ைாதிை்பு ஏை்ைடாத விதத்திை் அபிவிருத்தி மசய்து கதிரக்ாமம் பிரதான 

புனித பூமிபய, மசை்ை கதிரக்ாமம் மை்றும் ஏழுமபை வைான்ை புனித பூமி 

பிரவதசங்கபள வமலும் ைாதுகாக்கும் வநாக்குடன் இந்த பிரவதசங்கள் புனித பூமி 

வபையத்தின் கீழ் வபைய ரிதியான திட்டத்தின் மூைமாக மதரிவித்தை் 

வமை்மகாள்ளை்ைடும். வமலும் இவ்வாைான வபைய ரீதியான திட்டத்தின் கீழ் புனித 

பூமி வபையமாக மதரிவித்துள்ள பிரவதசங்களின் அபனத்து அபிவிருத்தி 

நடவடிக்பககள் அபிவிருத்தி ஒழுங்குவிதிகளின் ஊடாக ஆட்சி மசய்யை்ைடுவதுடன் 
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புனித பூமி திட்டமிடை் குழு, மைௌதீக திட்டமிடை் திபைக்களம் மை்ைம் நகர 

அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அனுமதி மைை்ை புனித பூமி வபையத்பத தழுவிய 

ைாவபனகளுக்கு மாத்திரம் புனித பூமி வபையத்தினுள் அனுமதி வழங்கை்ைடும்.  

2. அனுமதியற்ற வியொைொரிகள் மற்றும் அனுமதியற்ற கட்டுமொனங்கபள 

அை்புறை்புடுே்ேை், ஒன்றிபணந்ே குழுபவ ஸ்ேொபிே்ேை் மற்றும் அேனூடொக 

அனுமதியற்ற வியொைொரிகள் மற்றும் அனுமதியற்ற கட்டுமொனங்கபள 

அை்புறை்புடுே்துவேற்கு நடவடிக்பக எடுே்ேை்.   
    

கதிரக்ாமம் புனித பூமி சுை்று மை்றும் மசை்ை கதிரக்ாமம், ஏழுமபை இடங்களிை் 

காைை்ைடும் வதபவயை்ை வியாைார நிபையங்கள் மை்ைம் புனித பூமி பிரவதசத்திை்கு 

மைாருத்தமை்ை கட்டிடங்கபள அை்புைை்ைடுத்துவதை்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபையின் தபைபமத்துவத்துடன் பிரவதச சபை, பிரவதச மசயைாளர ் அலுவைகம், 

விதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மைௌதீக திட்டமிடை் திபைக்களம், கதிரக்ாமம் 

மைாலிஸ், மைாதுமக்கள் பிரதிநிதிகள் மை்றும் கதிரக்ாமம் வியாைார சங்க 

பிரதிநிதிகபள மகாை்ட ஒன்றிபைந்த குழுபவ ஸ்தாபித்தை் மை்றும் அதனூடாக 

அடிை்ைபட ஆராய்சச்ி நடவடிக்பககபள வமை்மகாள்ளை் மை்றும் மைாது 

உடன்ைாட்டின் அடிை்ைபடயிை் அகை்ைை்ைட்டவை்பை கை்ைடறிதை், மீை்டும் 

ஸ்தாபிக்க வவை்டிய இடம், நைரக்பள கை்டறிதை் மை்றும் மீை்டும் ஏை்ைடுவபத 

தடுை்ைதை்காக ஒன்றிபைந்த சட்ட வபரைடத்பத உருவாக்குவதை்கு 

பிவரரிக்கை்டட்ுள்ளது. 

3. புனிே பூமிபய சூழ நகர பிரதேசே்திை் கண்டறியை்ைட்ட வபையே்தினுள் 

கட்டிட முன்முக தேொற்றே்பே ேகுந்ே திட்டே்திற்க ஏற்ை கட்டுேை். 
 

கதிரக்ாமத்தின் ைாதுகாை்பிை்காக தகுந்த சுை்ைாடபை உருவாக்குதை் |புனித தன்பம| 

இந்த வநாக்கங்கபள அபடவதை்காக புனித பூமிபய சூழ நகர பிரவதசத்தினுள் 

அதாவது புனித பூமி மை்றும் ைக்தரக்ளுக்கு வதபவயான வசபவஃ வைிக 

மசயை்ைாடுகளுக்கு முன்னுரிபம வழங்கி அபிவிருத்தி மசய்வதை்காக 

பிவரரிக்கை்ைடட்ுள்ள வைிக வபையத்தினுள் அபமந்துள்ள அதாவது, 

⁻ வதவாையம் அபமந்துள்ள வீதி 

⁻ வகாபடம்ைர மாவத்பத 

⁻ அைய மாவத்பத 

⁻ மத வீதி 

⁻ சத்தாதிஸ்ஸ மாவத்பத 

வைான்ை வீதிகளிை் அபமந்துள்ள கடட்ிடங்களிை் முன்முக வதாை்ைம் மவௌ;வவைான 

வடிவபமை்புகள், நைம் மை்றும் மையர ் ைைபக இன்றிபுனித பூமி பிரவதசத்திை்கு 
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மைாருத்தமான விதத்திை் அபமத்தை் இதன் மூைமான எதிரை்ாரக்்கை்ைடும். இங்கு 

தை்வைாபதய கதிரக்ாமம் உள்நுபழ சதுர வவபைத்திட்டத்தின் கீழ் கட்டை்ைடட் கடட்ிட 

அபமை்பிை்கு சமமான விதத்திை் கூபர மை்றும் முன்முக வதாை்ைத்பத 

நிரம்ாைிை்ைதை்கு பிவரரிக்கை்ைடட்ுள்ளதுடன் கட்டிடங்களுக்மகௌ மவள்பள நிைம் 

ையன்ைடுத்த உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - 
சமொனரொகபை, 2018 

ைடம்: 6.14. கட்டடத்தின் ைகுதியிை் புனித ைகுதியின் முகை்பிை் கட்டுமானத்திை்காக 
அபடயாளம் காைை்ைட்ட ைகுதிபய எதிரம்காள்கிைது  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2018 

ைடம்: 6.12- கதிரக்ாம நகர ்ஸ்டாை்கள்        ைடம்: 6.13 - கதிரக்ாமம் முன்மமாழியை்ைட்ட 
கட்டிட அபமை்பு  மாதிரி 
முன்மமாழியை்ைட்டது  
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4. புனிே பூமியிை் புனிே ேன்பமக்க சைொருே்ேமற்ற ைொவபனகள் புனிே பூமிபய 

அண்மிே்ே நகர பிரதேசங்களிை் இருந்து அை்புறை்ைடுே்ேை் 

 

இங்கு புனித பூமியிை் புனித தன்பமக்க மைாருத்தமை்ை ைாவபனகளாகிய இபைசச்ி 

மை்றும் மீன் விை்ைபன நிபையங்கள், வாகனங்கபள ைழுதுைாரக்்கும் இடம், கடட்ிட 

மைாருட்களின் விை்ைபன நிபையம் வைான்ை நகர வபையத்திை் இருந்து 

அை்புைை்ைடுத்துவதை்கு எதிரை்ாரக்்கை்ைடுவதுடன் பிரதானமாக கதிரக்ாமம் மைாது 

விை்ைபன நிபைய மதாடபர தை்வைாது காைை்ைடும் இடத்திை் இருந்து 

அை்புைை்ைடுத்தி 02 ஆம் இைக்க வாகன தரிை்பிடத்திை் அபமந்துள்ள இடத்திை் 

ஸ்தாபிை்ைதை்கு நகரத்தினுள் அபமந்துள்ள, வாகன ைழுதுைாரக்்கும் இடம், கட்டிட 

மைாருள் விை்ைபன நிபையம் வைான்ைபவ மீை்டம் நிரம்ாைிை்ைதை்கு 

பிவரரிக்கை்ைடட்ுள்ளது.  

I. மைாது வியைார நிபைய மதாடர ்மீள் நிரம்ாை மசயை்றிட்டம் 

 

5. புனிே பூமி பிரதேசே்தின் அபிவிருே்தி மற்றும் புவியியை் கொட்சி ேயொரிே்ேை்  
 

கதிரக்ாமம் பிரதான புனித பூமி பிரவதசம், மசை்ை கதிரக்ாமம் மை்றும் ஏழுமபை 

வைான்ை புனித இடங்கள் அங்கு காைை்ைடும் புனித தன்பம ைாதுகாக்கை்ைடும் 

விதத்திை் ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள வழங்குதை்காக அபிவிருத்தி மசய்தை் மை்றும் 

புவியியை் காட்சிவமை்மகாள்ளுதை் அதன் மூைமாக பிவரரிக்கை்ைடட்து. 

அதனடிை்ைபடயிை் கை்டறியை்ைடட் மசயை்றிட்டங்கள் கீழ்காணும் விதத்திை் 

அபமயும்.  

I. ஏழுமபை ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள வழங்கும் மத்திய நிபையத்பத 

நிரம்ாைித்தை் மை்றும் புவியியை் அைங்காரம் மசய்தை். 

II. கதிரக்ாமம் கிரிமவமஹர சாபைவயாரங்கபள கடட்ுதை் மை்றும் புவியியை் 

அைங்காரம் மசய்தை். 

III. வதவாையத்தின் உள்நுபழ ைாபதயின் இருபுைமும் புவியியை் அைங்காரம் 

மசய்தை். 

IV. மசை்ை கதிரக்ாமம் புனித பூமியின் உள்நுபழ விதியின் அபிவிருத்தி மை்றும் 

புவியியை் அைங்காரம் மசய்தை். 
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6. கதிரக்ொமம் பிரேொன புனிே பூமி பிரதேசே்திற்கொக புதிய தைொக்குவரே்து 

திட்டசமொன்பற அறிமுகை்ைடுே்ேை். 
 

1961 கதிரக்ாமம் புனித பூமி திட்டத்தின் மூைமாக கதிரக்ாமம் புனித பூமியிை் சயம, 

கைாசச்ாரத்பத ைாதுகாத்தை் மை்றும் காை்பு மசய்தை் மை்றும் சமய, கைாசச்ார 

மசயை்ைாடுகளிை் தபடயை்ை விதத்திை் நடத்தி மசை்லுதபை பிரதான வநாக்காக 

மகாை்டுள்ளதுடன் அதை்கு தீங்கான விதத்திை் தாக்கம் மசலுத்தும் மனித 

மசயை்ைாடுகள் புனித பூமி பிரவதசத்திை் இருந்து அை்புைை்ைடுத்தை்ைடும். இருை்பினும் 

தை்வைாது புனித பூமி பிரவதசத்தினுள் வாகனங்கபள உட்மசலுத்துதபை 

காைக்கூடியதாக உள்ளதுடன் அதனூடாக கதிரக்ாமம் புனித பூமியிை் காைை்ைடம் 

புனித தன்பம குபைந்து மசன்றுமகாை்டு இருக்கிைது. அதனடிை்ைபடயிை் 

நிபைபமபய தவிரத்்துக்மகாை்டு கதிரக்ாமம் புனித பூமி பிரவதசத்திை் மாை்ைமுறும் 

வசதிகபள அபிவிருத்தி மசய்து வாகனங்களினாை் ஏை்ைடும் தாக்கத்பத குபைக்கும் 

வநாக்கத்திை் பிரவதசத்திை் புனித தன்பமயிை் ைாதுகாை்பை ஏை்ைடுத்துவதை்காக 

நை்ை சுை்ைாடபை உருவாக்கும் வநாக்கத்துடன் கைாசச்ார மை்றும் ைாரம்ைரிய 

முகாபமத்துவ திட்டத்தின் கீழ் பிரதான உத்தியாக கதிரக்ாமம் பிரதான புனித பூமி 

பிரவதசத்திை்காக புதிய வைாக்குவரத்து திட்டமமான்பை அறிமுகை்ைடுத்தை் 

கை்டறியை்ைடட்து. 

I. அங்கவீனமான, முதிரந்்த அை்ைது வநாயுள்ள ைக்தரக்ளுக்கு புனித பூமியினுள் 

ையைிை்ைதை்காக சிறிய மின்சார வமாட்டார ் வை்டி வைாக்குவரத்து 

வசபவமயான்பை நிறுவுதை். 
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மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 

வபரைடம்  6.13: கைாசச்ாரம் மை்றும் ைாரம்ைரியத்தின் வமைாை்பம 

உத்ததசிக்கப்பட்ட பாைம்பரிய முகாரமத்துவ திட்டம் (2021 - 2030) – கதிர்காமம் பி. சச.  பிரிவு 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

வரைபட இலக்கம் -  

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 
சமாணைாகரல 

கதிர்காமம் 

சசல்ல கதிர்காமம் 

ஏழுமரல வரைபட அலகுகள் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சபாது விற்பரன நிரலய மீள் நிர்மாணித்தல் சசயற்றிட்டம் 

புனித பூமி பிைததசத்ரத புவியியல் காட்சிப்படுத்தல்  

புனித பூமியின் அபிவிருத்தி 

ஆலய உள்நுரழவு மற்றும் புவியியல் காட்சிப்படுத்தல் 

உள்நுரழவு சதுக்க சசயற்றிட்டம் 
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6.7.  மசயை்ைடுத்தும் முபை  

 

2019 - 2030 அபிவிருத்தி திட்டத்திை் அந்தந்த உத்திகளின் கீழ் 
கை்டறியை்ைட்ட மசயை்றிட்டங்கபள மசயை்ைடுத்தும் ஒழுங்பக 
கை்டறிவதை்கு மசயை்றிட்ட ஒை்பீடட்ு முபையின் மூைமாக மை்றும் சமூக 
மை்றும் சுை்ைாடை் தாக்கத்திை்கு ஏை்ை ைகுை்ைாய்வு மசய்யை்ைட்டது. 
 

6.7.1. மூதைொைொய சசயற்றிட்டம் 

 

சசயற்றிட்ட முன்னுரிபம சசயற்றிட்டம்  

 

மதாடர ்
இைக்கம் 

மசயை்றிட்டம் 

1 நகரத்தின் மத்தியிை் காைை்ைடும் காை் மதாகுதிபய 
புனரந்ிரம்ாைம் மசய்தை் மை்றும் அபிவிருத்தி 

2 விமைவசன மாவத்பதயிை் உள்ள வாகன தரிை்பிடம்  

3 கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிட அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம் 

4 மசை்ை கதிரக்ாமம் வீதியிை் நீர ் விநிவயாக சபைக்கு அருகிை் 
வாகன தரிை்பிடம் 

5 நகரத்திை் மை்றும் புனித புஸ்ரீமி பிரவதசங்களிை் காைை்புடம் 
மைசைகூட மை்றும் சுகாதார வசதிகபள அபிவிருத்தி மசய்தை். 

6 புதிய நீபர சுத்திகரிக்கும் மத்திய நிபையமமான்பை 
நிரம்ாைித்தை் 

7 புதிய நீர ்சுத்திகரிை்பு பிரவதசமமான்பை நிரம்ாைித்தை் 

8 மைாது விை்ைபன நிபையமமான்பை மீள் ஸ்தாபித்தை் 

9 கைபிடகை யாய மீள்சுழை்சி மத்திய நிபையத்பத விஸ்தரித்தை்  
10 மைாது விை்ைபன நிபையத்பத மதாடரப்ுைடுத்தி விதி 

அபிவிருத்தி 

11 மதடகமுவ ஏரிபய அை்மித்த பிரவதசத்பத நகர பூங்காவாக 
அபிவிருத்தி 

12 வார சந்பத அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம் 

13 ஏழுமபை மை்றும் கதிரக்ாமதப்த மதாடரப்ுைடுத்தி வீதி 
அபிவிருத்தி 

14 ஏழுமபை ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள வழங்கும் மத்திய 
நிபையத்பத நிரம்ாைித்தை் மை்றும் புவியியை் அைங்காரம் 
மசய்தை். 

15 புனித பூமி பிரவதசத்தின் புவியியை் காட்சி மசயை்றிட்டம் 

16 விமைவசன மாவத்பதயின் கைை்பு அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம் 

18 மதடகமுவ ஏரியின் ைாதசாரிகள் நபடைாபத 
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19 கதிரக்ாமம் பிரவதச பவத்தியசாபைபய புதிய வசதிகளுடன் 
விஸ்தரித்தை். 

20 ைபழய கிரிமவமஹர வீதிபய மை்றும் சித்துை் ைவ்வ வீதிபய 
மதாடரப்ுைடுத்தி வீதி அபிவிருத்தி 

22 கிரிமவமஹர வடக்கு வாயிை் மை்றும் இதனுடன் மதாடரப்ுபடய 
வீதி அபிவிருத்தி 

23 மதடகமுவ நகர பூங்காவிை் இருந்து வதவாையத்தின் வாயிை் 
வபர சத்தாதிஸ்ஸ மாவத்பதபய மதாடரப்ுைடுத்தி ைாதசாரி 
நபடைாபதபய நிரம்ாைித்தை். 

24 மீள்சுழை்சி மசய்யக்கூடிய கழிவுகபள விபைக்கு 
வாங்குவதை்காக காதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் கை்டறியை்ைட்ட 
இடங்களிை் “ வசவா பியச” நிரம்ாைித்தை். 

25 மதடகமுவ நகர பூங்காவிை் இருந்து வதவாையத்தின் வாயிை் 
வபர வகாடம்ைர மாவத்பதபய மதாடரப்ுைடுத்தி ைாதசாரி 
நபடைாபதபய நிரம்ாைித்தை். 

26 விவசாய உை்ைத்தி விை்ைபன நிபையம். 
27 கதிரக்ாமம் புதிய சுை்றுைா ையைிகள் அபிவிருத்தி 

மசயை்றிட்டம் 

28 கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிடத்திை் இருந்து டீை்வைாவீதி வபர 
விதியின் இருபுைமும் புவியியை் அைங்காரம் 

29 சிறுவர ் பூங்கா அபமந்துள்ள நிரத்பத நகர பூங்காவாக 
அபிவிருத்தி 

30 கதிரக்ாமம் கிரிமவமஹர ைாபதபய நிரம்ாைித்தை் மை்றும் 
புவியியை் அங்காரம் மசய்தை். 

31 வதவாையத்தின் உள்நுபழ வீதியின் இருபுைமும் புவியியை் 
அங்காரம் மசய்தை்.  

32 மசை்ை கதிரக்ாமம் புனித பூமிக்கான நுபழவாயிலின் 
அபிவிருத்தி மை்றும் புவியியை் அங்காரம் மசய்தை். 

33 மதடகமுவ வயை் மவளிபய அை்மித்த பிரவதசங்களிை் பூங்கா 
பிரவதசத்பத உருவாக்குதை்.   

34 பிவரரிக்கை்ைடட் மதாழிை் ையிை்சி மத்திய நிபையங்கள் 

35 கம் உதாவ உள்நுபழ வழி மை்றும் மசை்ை கதிரக்ாமம் ரஜ 
மாவத்பதபய மதாடரப்ுைடுத்தி புதிய வீதிபய நிரம்ாைித்தை். 

36 மைாது விை்ைபன நிபையங்கள் அபமந்துள்ள பூமி புனித 
பூமிக்கான விை்ைபன நிபையங்கபள நிரம்ாைித்தை் 

37 பிவரரிக்கை்ைடட் அைங்கார மைாருட்கள் விை்ைபன நிபைய 
மதாடர ்

38 பிவரரிக்கை்ைடட் அரிசி அபைக்கும் மத்திய நிபையம் 

39 மாைிக்க கங்பகயின் இருபுைமும் பூமி அைங்கார 
நடவடிக்பககளிை் வமை்மகாள்ளுதை் மை்றும் மாைிக்க கங்பக 
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கபர அரிை்பை தடுை்ைதை்காக ைாதுகாை்பு சுவரக்பள 
நிரம்ாைித்தை். 

40 கம்உதாவ மைிக்கூடட்ு வகாபுரதத்ிை் இருந்து கதிரக்ாமம் நகரம் 
வபர விதியின் இருபுைமும் வீதி காை்பை முபைை்ைடி புவியியை் 
காட்சிை்ைடுத்தை் மசயை்றிட்டம். 

41 மதடகமுவ நகர பூங்காவிை் இருந்து வதவாையத்தின் வாயிை் 
வபர சத்தாதிஸ்ஸ மாவதப்தபய மதாடரப்ுைடுத்தி 
ைாதசாரிகள் நபடைாபதயுடன் மதாடரப்ுபடய பிரவதசத்பத 
புவியியை் அைங்காரம் மசய்தை்.  

42 இரை்டாம் ைாைத்திை்கு அருகிை் மரஞ்மசடி மகாை்ட நிைத்பத 
பூங்காவாக அபிவிருத்தி 

43 கதிரக்ாமம் நகரத்திை் கை்டறியை்ைட்ட வையத்தினுள் கட்டிட 
முன்முக வதாை்ைத்பத தகுந்த திடட்த்திை்கு ஏை்ை நிரம்ாைித்தை். 

44 கை்டறியை்ைட்ட ஆை்பை அை்மித்த மைாஶத்தமான 
பிரவதசங்களிை் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகபள 
வழங்குவதை்காகவைாட் வசபவபய வமம்ைடுத்தை்.   
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6.7.2. நிறுவன அபமை்பு 

 

திட்டம் துபை 
திட்டம் 
மை்றும் 

மசயை்ைாட்
டு திட்டம் 

மதாடரப்ுபட
ய நிறுவனம் 

மதாடரப்ுபட
ய நிறுவனம் 
மதாடரப்ிை் 
காைை்ைடும் 
மைாறுை்பு 

மதாடரப்ுபடய 
நிறுவனங்களுக்காக 

காைை்ைடும் 
மைாறுை்பு 

 

வசபவ  
வழங்கை் 
திட்டம் 

 

பிவரரிக்கை்ைட்ட மதாழிை் 
ையிை்சி மத்திய நிபையம் 

 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம் 

மதாழிை்சா
பைகள் 
ஆய்வு மை்றும்  
ையிை்றுவித்த
ை். 
ந.அ.அ  

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை்  

• மசயை்றிட்ட 
சாத்தியக்கூபை 
இனங்காணுதை். 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை்.  
கதிரக்ாமம் பிரவதச 
பவத்தியசாபைபய புதிய 
வசதிகளின் கீழ் 
விஸ்தரித்தை். 

 • மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
வைாக்குவர
த்து 
திட்டம் 

மாை்று வழி 
அபிவிருத்தி 

கம்உதாவ 
உள்நுபழ 
வழி மை்றும் 
கதிரக்ாமம் 
ரஜ 
மாவத்பத
பய 
மதாடரப்ுைடு
த்தி புதிய 
வீதிமயான்
பை 
நிரம்ாைித்த
ை் 

வீ.அ.அ. 
பிரவதச 
மசைாளர ்
அைவைகம் 
ந.அ.அ 

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை்  

• மசயை்றிட்ட 
சாத்தியக்கூபை 
இனங்காணுதை். 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 

ைை்படய 
கிரிமவமஹ
ர வீதி 
மை்றும் 
சித்துை்ைவ்வ 
வீதிபய 

வீ.அ.அ. 
பிரவதச 
மசைாளர ்
அைவைகம் 
ந.அ.அ 

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை்  

• மசயை்றிட்ட 
சாத்தியக்கூபை 
இனங்காணுதை். 
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மதாடரப்ுைடு
த்தி வீதி 
அபிவிருத்தி 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 

கிரிமவமஹ
ர வடக்கு 
வாயிை் 
மை்றும்  
அதனுடன் 
மதாடரப்ுபட
ய வீதி 
அபிவிருத்தி 

வீ.அ.அ. 
பிரவதச 
மசைாளர ்
அைவைகம் 
ந.அ.அ 

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை்  

• மசயை்றிட்ட 
சாத்தியக்கூபை 
இனங்காணுதை். 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 ஏழுமபை 

மை்றும் 
கதிரக்ாமத்து
டன் 
மதாடரப்ுைடு
த்தி வீதி 
அபிவிருத்தி 

வீ.அ.அ. 
பிரவதச 
மசைாளர ்
அைவைகம் 
ந.அ.அ 

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை்  

• மசயை்றிட்ட 
சாத்தியக்கூபை 
இனங்காணுதை். 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
  மைாது 

சந்பதபய 
மதாடரப்ுைடு
த்தி வீதி 
அபிவிருத்தி 

வீ.அ.அ. 
பிரவதச 
மசைாளர ்
அைவைகம் 
ந.அ.அ 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
பிவரரிக்கை்
ைட்ட நபட 
வழி ைாபத 
அபிவிருத்தி 
மசயை்றிட்ட
ம் 

மதடகமுவ 
மவௌ 
நபடவழிை்
ைாபத 

ந.அ.அ 

பிரவதச சபை 

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 
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மசயை்ைடுத்தை்.  
 

மதடகமுவ 
நகர 
பூங்காவிை் 
இருந்து 
வதவாையத்
தின் 
நுபழவாசை் 
வபர 
சத்தாதிஸ்ஸ 
மாவத்பத
பய 
மதாடரப்ுைடு
த்தி 
ைாதசாரிகள் 
நபடவழிக
பள 
நிரம்ாைித்த
ை். 

ந.அ.அ 

பிரவதச சபை 

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை்.  

 மதடகமுவ 
நகர 
பூங்காவிை் 
இருந்து 
வதவாையத்
தின் 
நுபழவாசை் 
வபர 
சத்தாதிஸ்ஸ 
மாவத்பத
பய 
மதாடரப்ுைடு
த்தி 
ைாதசாரிகள் 
நபடவழிக
பள 
நிரம்ாைித்த
ை். 

ந.அ.அ 

பிரவதச சபை 

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
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 புதிய 
வாகன 
தரிை்பிடங்க
பள 
நிரம்ாைித்
தை். 

விமைவசன 
மாவத்பத 
வாகன 
தரிை்பிடம் 

ந.அ.அ 

பிரவதச சபை 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 மசை்ை 

கதிரக்ாமம் 
வீதி நீர ்
விநிவயாக 
சபை 

ந.அ.அ 

பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம் 

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிடம் 

அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம். 
ந.அ.அ 

பிரவதச சபை 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
நீர ்
வழங்கை் 
திட்டம் 

புதிய நீர ்சுத்திகரித்தை் 
மத்திய நிபையத்பத 
நிரம்ாைித்தை். 

நீர ்விநிவயாக 
சபை பிரவதச 
சபை பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்  

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
புதிய  நீர ்உட்மகாள்ளை் 
(Water intake)  பிரவதசத்திை் 
நிரம்ாைித்தை் 

நீர ்விநிவயாக 
சபை 

நீர ்விநிவயாக 
திபைக்கள
ம் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
காை்கள் 
மை்றும் 
கழிவுகள் 
வைாக்குவர
த்து 

நகர மத்தியிை் 
காைை்ைடும் காை் 
மதாகுதிபய 
புனரந்ிரம்ாைம் மசய்தை். 

நீர ்விநிவயாக 
சபை 

பிரவதச சபை 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
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மதாகுதி 
திட்டம் 

காை் மதாகுதியை்ை 
பிரவதசங்கபள 
உள்ளடக்கும் விதத்திை் 
காை் மதாகுதியின் 
அபிவிருத்தி 

நீர ்விநிவயாக 
சபை 

பிரவதச சபை 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 கைபிடகையாய 

புனரந்ிரம்ாை மத்திய 
நிபையங்கபள 
விரிவுைடுத்தை் 

பிரவதச சபை  
பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்  
 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். மீள்சுழை்சி மசய்யக்கூடிய 
குை்பைகபள விபைக்கு 
வாங்குவதை்காக 
கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் 
கை்டறியை்ைடட் 
இடங்களிை் |வசபவக்கான| 

நிரம்ாைித்தை் 

 நகரத்திை் மை்றும் பூனித 
பூமி பிரவதசத்திை் 
காைை்ைடும் மைசைகூடம் 
மை்றும் சுகாதார 
வசதிகபள அபிவிருத்தி 
மசய்தை் 

பிரவதச சபை  
பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம் 

ந.அ.அ. 
மைௌதீக 
திட்டமிடை் 
திபைக்கள
ம் 

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 

 புதிய மைசைகூடம் மை்றும் 
சுகாதார மத்திய 
நிபையத்பத 
நிரம்ாைித்தை் 

 மைாது விை்ைபன நிபையம் 
அபமந்துள்ள இடத்பத 
புனித பூமிக்கான 
விை்ைபள நிபையங்கபள 
நிரம்ாைித்தை். 

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை   

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
மைாது விை்ைபன 
நிபையங்கபள 
மீள்நிரம்ாைம் மசய்தை் 

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை   

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
பிவரரிக்கை்ைட்ட அைங்கார 
மைாருட்களின் விை்ைபன 
நிபையம்   

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை   

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 
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மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 

விமைவசன மாவத்பதயின் 
கைை்பு அபிவிருத்தி 
மசயை்றிட்டம் 

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 விவசாய மைாருட்களின் 

விை்ைபன நிபையம் 

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 பிவரரிக்கை்ைட்ட அரிசி 

அபைக்கும் மத்திய 
நிபையம் 

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 மாைிக்க கங்பகயின் 

இருபுைத்திை் பூமி 
அைங்கார 
நடவடிக்பககபள 
வமை்மகாள்ளுதை் மை்றும் 
மாைிக்க கங்பகயின் 
கபர அரிை்பை 
தடுை்ைதை்காக ைாதுகாை்பு 
மதிை்கபள நிரம்ாைித்தை். 

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

 

 கம்உதாவ மைிக்கூடட்ு 
வகாபுரத்திை் இருந்து 
கதிரக்ாமம் நகரம் 
வபரயான வீதியின் 
இருபுைமும் வீதி காை்பை 
முபைை்ைடி புவியியை் 
காட்சிை்ைடுத்தும் 
மசயை்றிட்டம். 

ந.அ.அ. 
வீ.அ.அ 

பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
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கதிரக்ாமம் ைஸ் 
தரிை்பிடத்திை் இருந்து 
டிை்வைா வழி வபரயிைான 
இரு புைத்திலும் புவியியை் 
அைங்காரம் 

ந.அ.அ. 
வீ.அ.அ 

பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்
பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 

மதடகமுவ நகர பூங்காவிை் 
இருந்து வதவாையத்தின் 
வாயிை் வபரயிை் 
சத்தாதிஸ்ஸ 
மாவத்பதபய 
மதாடரப்ுைடுத்தி 
நபடைாபத விதிபய 
மதாடரப்ுைடுத்தி   

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 

புனித பூமி பிரவதசத்திை் 
புவியியை் காட்சி 
மசயை்றிட்டம் 

மைௌதீக 
திட்டமிடை் 
திபைக்கள
ம்  
ந.அ.அ. 
 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 

 புதிய 
பூங்காபவ 
நிரம்ாைித்
தை். 

மதடகமுவ 
மவவ 
அை்மித்த 
பிரவதசத்பத 
நகர 
பூங்காவாக 
அபிவிருத்தி 

ந.அ.அ. 
நீர ்வழங்கை் 
திபைக்கள
ம் 

பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

• காைிபய 
விடுவித்துக் 
மகாடுத்தை் 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 

 சிறுவர ்
பூங்கா 
அபமந்துள்
ள பூமி   
நகர 
பூங்காவாக 
அபிவிருத்தி  

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   
 

 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
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 இரை்டாம் 
ைாைத்திை்கு 
அருகிை் 
மரஞ்மசடி 
நிைம் 
பூங்காவாக 
அபிவிருத்தி  

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 

 மதடகமுவ 
வயை் 
மவளிபய 
அை்மித்த 
பிரவதசத்திை் 
பூங்கா 
பிரவதசங்க
பள 
உருவாக்குத
ை் 

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   

 

• மசயை்றிட்ட 
கருத்பத 
அடிை்ைபடயாக 
மகாை்டு 

மசயை்றிட்டத்பத 

மசயை்ைடுத்தை். 
 

 கை்டறியை்ைடட் ஆை்பை 
அை்மித்த மைாருத்தமான 
பிரவதசங்களிை் 
மைாழுதுவைாக்கு 
வசதிகபள 
வழங்குவதை்காக வைாட் 
வசபவகபள வமம்ைடுத்தை்.   

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   
 

 

 மைாது விை்ைபன 
நிபையத்பத மீளபமத்தை் 
மசயை்றிட்டம்.  

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   
 

• கருத்பத மகாை்டு 
திட்டத்பத 
நபடமுபைை்ைடுத்
துதை் 

வாராந்த சந்பத 
மீளபமத்தை் மசயை்றிட்டம். 

ந.அ.அ. 
பிரவதச சபை 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
காரியாையம்   
 

• கருத்பத மகாை்டு 
திட்டத்பத 
நபடமுபைை்ைடுத்
துதை் 

ஏழுமபை ைக்தரக்ளுக்கு 
வசதிகபள வழங்கும் 
மத்திய நிபையத்பத 
நிரம்ாைித்தை் மை்றும் 
புவியியை் அைங்காரத்பத 
வமை்மகாள்ளுதை். 

ந.அ.அ. 
 

• கருத்பத மகாை்டு 
திட்டத்பத 
நபடமுபைை்ைடுத்
துதை் 
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கதிரக்ாமம் கிரிமவமஹர 
ைாபதபய நிரம்ாைித்தை் 
மை்றும் புவியியை் 
அைங்காரத்பத 
வமை்மகாள்ளுதை். 

மைௌதீக 
திட்டமிடை் 
திபைக்கள
ம் 

• கருத்பத 
மகாை்டு 
திட்டத்பத 
நபடமுபைை்ை
டுத்துதை் 

வதவாையத்தின் உள்நுபழ 
விதியின் இருபுைமும் 
புவியியை் அைங்காரத்பத 
வமை்மகாள்ளுதை். 

ந.அ.அ. 
 

• கருத்பத 
மகாை்டு 
திட்டத்பத 
நபடமுபைை்ை
டுத்துதை் 

  மசை்ை கதிரக்ாமம் புனித 
பூமி உள்நுபழ வீதி 
அபிவிருத்தி மை்றும் புவி 
அைங்காரம் மசய்தை்.  

ந.அ.அ. 
வதசிய 
மைௌதீகவிய
ை் திட்டமிடை் 
திபைக்கள
ம் 

• கருத்பத 
மகாை்டு 
திட்டத்பத 
நபடமுபைை்ை
டுத்துதை் 

 கதிரக்ாமம் நகரத்திை் 
இனங்காைை்ைட்ட 
வையத்தினுள் கட்டிட 
முன்முக வதாை்ைமானது 
தகுந்த திட்டத்திை்கு ஏை்ை 
நிரம்ாைித்தை்.  

ந.அ.அ. 
 

• கருத்பத 
மகாை்டு 
திட்டத்பத 
நபடமுபைை்ை
டுத்துதை் 
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6.8.  மசயை்றிட்டம்  

மதடகமுவ ஆை்று நகர பூங்கா மை்றும் மைாது மைாழுதுவைாக்கு  
ஸ்தானங்களின் அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம். 
 

சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை். 

 

மசயை்றிட்டத்தின் 
மையர ்

மதடகமுவ ஆை்று நகர பூங்கா மை்றும் மைாது 
மைாழுதுவைாக்கு ஸ்தானங்களின் அபிவிருத்தி 
மசயை்றிட்டம். 

மசயை்றிட்டம் கதிரக்ாமம் நகர அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம். 
 

மசயை்றிட்ட 
பிவரரபை  

நகர பூங்கா மை்றும்  சிறுவர ்பூங்காபவ 
நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்றிட்ட அபமவு 
 

அபமவு மாகாைம் ஊவா மாவட்டம் மமாைராகபள 

பிரவதச 
மசயைாளர ்
பிரிவு  

கதிரக்ாம
ம் 

மாகா 
அதிகார 
சபை 

கதிரக்ாமம் 
பிரவதச சபை  

எை்பை வடக்கு கிழக்கு மதை்கு வமை்கு 

        

அனுமதி திஸ்ஸ கதிரக்ாமம் பிரதான வீதி 
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அபமவின் 
வபரைடம் 

 

அை்மித்த  பு
வி ையன்ைாடு 

 

  
இந்த வியாைார பூமிபய கதிரக்ாம வையத்து திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை கைை்பு அபிவிருத்தி வையத்தினுள் 
அந்துள்ளபமயுடன் அை்மித்த புவி ையன்ைாடட்ு 
ஒழுங்காக அபமவது வைிக வையமாகும். 
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மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

 

வியாைாரத்
தின் தன்பம 

புதிய P மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

  விஸ்தரி
த்தை் 

  புவி 
அபிவிரு
த்தி 
மாத்திர
ம் 

  

மசயை்றிட்ட 
அளவீடு 

காை்ை
கம் 

வைிக புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய  

வீ
டு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவ
று 

    P         

மசயை்றிட்ட 
வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாட
ை் 

  மைாருளாதார   சமூகவி
யை் 

P 

மசயை்றிட்ட
த்தின் 
வநாக்கம் 

  
 பிரவதசவாசிகள் மை்றும் ைக்தரக்ளுக்காக வைாதிய 
ஓய்வு மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகபள வழங்குதை். 
நகரத்தினுள் இனிபமயான சுை்ைாடபை 
நிரம்ாைித்தை்.  
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மசயை்றிட்ட
த்தின் 
தரக்்கவாதம் 

  ஊவா மாகாைத்தின்  உடபை மாவட்டத்திை் அபமந்துள்ள 
கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள புனித பூமி 
பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான 
வைக்கத்திை்குரிய பிரவதசமாகும். கிரிமவமஹர ரஜமகா 
விகாபர, அஸ்தி ைை  வைாதி, ருஹுணு  மகா கதிரக்ாம 
வதவாையம், ஏழுமபை, மசை்ைக் கதிரக்ாமம் கைைதி 
வதவாையம் வைான்ை புனித தானங்களின் அபமவின் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான 
ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார இறுதி, நீை்ட 
வார இறுதி, மைரஹர காைம்  என்ை அடிை்ைபடயிை் 
கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு வருபக தருவர.் 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தரம் 
மை்றும்நிபையான அளவிை்வகை்ை 2017 ைடத்திை்காக ஓய்வு 
மை்றும் மைாழுதுவைாக்கு வசதிகளுக்காக 19 மஹக்டயார ்
வதபவை்ைடுகிைது. இருை்பினும் தை்காைத்திை் கதிரக்ாமம் 
பிரவதச வாசிகளுக்கு மை்றும் கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக 
தரும் ைக்தரக்ள், யாத்திரிகரக்ளுக்கு வைாதிய ஓய்வு மை்றும் 
மைாழுதுவைாக்கு வசதிகள் பிரவதசத்தினுள் காைை்ைடாபம 
என் காரைமாக மிகவும் அமசௌகரியத்திை்கு முகம் 
மகாடுை்ைதை்கு ஏை்ைடட்ுள்ளதுடன் அது பிரவதசத்தின் 
பிரதானமான பிரசச்பனயாக மாறியுள்ளது.  

அதனடிை்ைபடயிை் இந்த பிரசச்பனக்கான தீரவ்ாக 
2018-  2030 கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் நகர 
அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக கதிரக்ாமம் 
மதட்டகமுவ ஆை்று  நகர பூங்கா மை்றும் மைாது ஓய்வு 
வசதிகள் அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம் கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.  

 
மசாத்து விைரம் 

 

தை்காை 
காைி 
உரிபம 

ந. அ. அ   தனி
யார ்

  அரச P 

விடுதபை 
மசய்வதி
ை் 
காைை்ை
டும் 
பிபைை்
பு 

ஆம் P இை்
பை 

  இை்பைமய
னிை் 
விைரங்க
பள 
காை்பியுங்
கள் 
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காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நீரை்ாசன 
திபைக்களத்திை்கு மசாந்தமாக காைியாகும். 

அளபவ
யியை் 
திட்டமிட
ை் 
தகவை்க
ள் 

அளபவ
யியை் 
திட்டத்தி
ன் 
அைக்கம் 

அளபவ
யியை் 
வை்லுனரி
ன் மையர ்

திகதி காைியின் அளவு 

      ஏக்கர ்:02 ரூட்: ைரச்ச்
ஸ்: 

 
மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகி
ய 
காைம் 

(1>  வரு
டம்:) 

P மத்திய 
காைம் 

(1-3 

வருடம்:) 

  நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

  மமாத்த  க
ைக்கிடை்ை
ட்ட மசைவு 
(ரூைா. மி) 

8

0 

M

n 

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

 

கருவூை நிதி, நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபை 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

  
மதடகமுவ ஆை்று நகர பூங்கா மை்றும் மைாது மைாழுதுவைாக்கு 
ஸ்தானத்தின் அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்தின் கீழ் நகர பூங்கா 
மை்றும் சிறுவர ்பூங்காபவ அபிவிருத்தி மசய்தை் மை்றும் 
புவியியை் காட்சிை்ைடுத்த எதிரை்ாரக்்கை்ைடும். 

உட்கட்ட
பமை்பு 
வசதிக
பள 
வழங்குதை் 

நீர ்  வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

  

மின்சார
ம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

  

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு -  

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு -  
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திை்ம 
கழிவுக
ள் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

P இை்
பை 

  இை்பைமயனி
ை் 
உத்வதசிக்கை்
ைட்ட திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்து
வ மதாகுதி 

  

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்
தி வையம்  

வைய 
இைக்
கம் 

ஆம் P இை்பை   

ேற்தைொபேய நிபை 

மசயை்றிட்ட உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமி மவை்று பூமியாக காைை்ைடுவதுடன் 
மதடகமுவ ஆை்றின் காை்பு பிரவதசத்திை்கு மசாந்தமானது. 

  

 

சசயற்றிட்டே்திற்கொன  சசைவு                                                                                  

                              80 Mn 

අනුමත ආයතන அங்கீகரிக்கை்ைட்ட நிறுவனங்கள் 

மதாடரப்ுபடய நிறுவனம் அதிகாரம் மைை்ை அதிகாரி 

நீர ்ைாசன திபைக்களம்   

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை   
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பிரவதச சபை   

 

ஒழுங்குமுபை 
மை்றும் 
ஆவைாசபன 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட ஒழுங்கு 
முபைகளுக்கு 
இைங்க வவை்டும். 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட ஒழுங்கு 
முபைகளுக்கு 
இைங்க வவை்டும். 

ஆவைாசபனகள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபைை்பின் தகவை்கள் 

1.      நீரை்்ைாசன திபைக்களத்தின் உடன்ைடிக்பக 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ஏழுமபை ைக்தரக்ளுக்கு வசபவகபள வழங்குதை் மத்திய நிபையத்பத 
அபிவிருத்தி மை்றும் பூமிபய அைங்கார மசயை்றிட்டம் 

 

மசயை்திட்டத்பத இனங்காணுதை் 

 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

 ஏழுமபை ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள வழங்கும் மத்திய 
நிபையத்தின் அபிவிருத்தி மை்றும் பூமி அைங்கார 
மசயை்திட்டம் 

 மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

 மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

வசதிகபள வழங்கும் மத்திய நிபையத்பத 
நிரம்ாைித்தை் மை்றும் புவியியை் 
அைங்காரத்பத  வமை்மகாள்ளுதை். 

 

  மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  
மாகாை
ம் 

  ஊவா  மாவட்டம்  
மமானராக
பள 

 பிரவதச 
மசயைா
ளர ்பிரிவு 

 
கதிரக்ாம
ம் 

  மாகாைஅதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம 
பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி   
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அபமவின் 
வபரைடம் 

  

அை்மித்த  பு
வி 

ையன்ைாடு 

  

இந்த வியாைார பூமிபய கதிரக்ாம வையத்து திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை கைை்பு அபிவிருத்தி வையத்தினுள் அந்துள்ளபமயுடன் 
சுை்ைாடை் மை்றும் காை்ைக வையதத்ிை்கு அை்பமயிை் 
அபமந்துள்ளது.  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

 
ஏழுமபை புனித பூமி பிரவதசத்திை்கு வருபக தரும் 
ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வைாதிய மை்றும் 
தரமான வரத்்தக மை்றும் உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள 
வழங்குதை். 
 பிரவதசத்திை் மக்களின் மைாருளாதார ஆை்ைபை விருத்தி 
மசய்து புதிய வரத்்தக வாய்ை்புகபள வழங்குதை். 
 ஏழுமபை உள் நுபழ பிரவதசத்பத அழகிய மை்றும் 
அைங்காரங்கபளக் மகாை்ட சுை்ைாடை் ஆக அபிவிருத்தி 
மசய்தை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின்  மமானராகபை மாவட்டத்திை் 
அபமந்துள்ள மை்றும் இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள புனித பூமி 
பிரவதசங்களிை் இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகிய கதிரக்ாமம் நகரதத்ிை் அபமந்துள்ள 
புனித  இடங்களுக்கிபடவய முக்கியமான இடமாக ஏழுமபை 
புனிதபூமி பிரவதசத்பத  கை்டறிய முடியும்.  வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் 
ஏழுமபைபய  வருபக தருவதுடன் அவர ்வரத்்தக,  சுகாதார 
மை்றும் வைாக்குவரத்து வசதிகள் காைை்ைடுவதுடன் 
புனிதபூமியின்  உள் நுபழ இடமானது முபையை்ை விதத்திை் 
அபிவிருத்தி  மசய்யை்ைடட்ுள்ளபம பிரவதசத்தின் 
புனிதத்தன்பமபய சீரக்ுபைந்து மசை்லுதை் ஆனது 
பிரதானமான பிரசச்ிபனயாக இனங்காைை்ைட முடியும். 
 

 அதன் அடிை்ைபடயிை்,  இந்த பிரசச்ிபனகளுக்கான தீரவ்ாக 
2018-  2030 கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் நகர 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக ஏழுமபை ைக்தரக்ளுக்கு 
வசதிகபள வழங்கும் மத்திய நிபையம் அபிவிருத்தி மை்றும் 
புவியியை் அைங்கார மசயை்திட்டம் கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.  
 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர:் 5 

ரூட:் - 

ைரச்ச்ஸ்: 10  

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(2>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

20
0 
M

n  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி, நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

ஏழுமபை ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள வழங்கும் மத்திய 
நிபையத்தின் அபிவிருத்தி மை்றும் புவி 
அைங்கார  வரத்்தகமானது பிரதானமாக இரை்டு கடட்ங்களிை் 
மசயை்ைடுத்த எதிரை்ாரக்்கை்ைடட்ுள்ளது. 
 அதன் அடிை்ைபடயிை் முதை் கட்டத்தின் கீழ் விை்ைபன 
அபைகபள  நிரம்ாைித்தை் மை்றும் சுகாதார வசதிகபள 
நிரம்ாைித்த வமை்மகாள்ளுவதை்கு உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது 
இரை்டாம் கட்டத்தின் கீழ் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி,  விவசட 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இடங்களின் அபிவிருத்தி மை்றும் புவியியை் காட்சி 
வமை்மகாள்வதை்கு உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

தை்வைாபதய நிபை 
 தை்வைாது பிரவதசத்தினுள் மைாருத்தமை்ை விதத்திை் வாகன தரிை்பிடம் 
மை்றும் விை்ைபன நிபையங்கள் ைரம்பி உள்ளதுடன் புனித பூமி 
பிரவதசத்திை்கு மைாருத்தமான புனிதத்தன்பம,  ைாதுகாை்ைான, மனதிை்கு 
உகந்த சுை்ைாடை் ஒன்று காைை்ைடவிை்பை. 

   

 

சசயற்றிட்டே்திற்கொன  சசைவு   200 Mn 

மசயை்ைாடு மசைவு ரூ.மிலியன்  

          கட்டம் I  120 Mn 

          கட்டம்  II 80Mn 

மமாத்தம் 200 Mn 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அன்மதிமைை்ை நிறுவனங்கள் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனங்கள்  

அதிகாரம்மகாை்ட 
அதிகாரிகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பை  

 

பிவத சபை  

 

ஒழுங்கு
முபை 
மை்றும் 
ஆவைாச
பன 

ஒழுங்குமுபைகள்  

 நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் கட்டிட 
ஒழுங்கு முபைகளுக்கு 
இைங்க வவை்டும். 

 

ஆவைாபனகள்  

எழுபை புனித பூமி 
பிவதசத்திை்கான உள்நுபழ 
ஸ்தானம் அங்கு காைை்ைடும் 
புனித அம்சங்கள் 
ைாதுகாக்கை்ைடும் விதத்திை் 
அபிவிருத்தி நடவடிக்பககபள 
வமை்மகாள்ள வவை்டும்.  

1. இபைை்பின் தகவை்கள்  
எளிய மசயை்றிட்ட திட்டம் (Layout plan/Design) 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கதிர்காமம் சபாது விற்பரன நிரலயத்ரத மீரமத்தல் சசயற்றிட்டம்.    
மசயை்றிட்டத்பத கை்டறிதை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

கதிரக்ாமம் மைாது விை்ைபன நிபையத்பத மீபமத்தை் 
மசயை்றிட்டம்.   

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

புதிய மைாது  விை்ைபன மதாகுதிபய நிரம்ாைித்தை் 

உத்வதசிக்கை்ைட்ட புதிய வீதி மை்றும் வாகன தரிை்பிடம்  

 

 

  மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி  திஸ்ஸ - கதிரக்ாமம் பிரதான வீதி 

அபமவின் 
வபரைடம்  

 

 



172 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாம்ம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை வரத்த்க வையத்தினுள் பமந்துள்ளதுடன் கைை்பு 
வையத்திை்கு எை்பையாக அபமந்துள்ளது.   

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

கதிரக்ாம புனிதபூமி பிரவதசத்திை்கு அை்பமயிை் உள்ள நகர 
வபளயத்தினுள் காைை்ைடும் புனித பூமி பிரவதசத்தின் 
புனிதத்தன்பமக்கு  மைாருத்தமை்ை ையன்ைாடுகள் பூஜா பூமியின் 
மீதுள்ள நகரத்திை் இருந்து அை்புைை்ைடுத்தை். 
 

 பிரவதச மக்களின் மைாருளாதார ஆை்ைபை ைாதுகாை்பு புதிய 
வரத்்தக வாய்ை்புகபள மைை்றுக் மகாடுத்தை். 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான சுை்ைாடை் உை்டு நகர 
வபளயத்தினுள் உருவாக்குதை். 

 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின் ைதுபள மாவட்டத்திை் அபமந்துள்ள 
கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள புனித பூமி 
பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகும்.   கிரிமவமஹர  ரஜமகா விகாபர,  அஸ்தி ைை 
வைாதி,  ருஹுணு மகா  கதிரக்ாம வதவாையம்,  ஏழுமபை,  

மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி வதவாையம் வைான்ை புனித 
இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார 
இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் தை்காைத்திை் கதிரக்ாமம் புனித பூமிக்கு 
அை்பமயிை் நகர வபளயத்தினுள் வமை்மகாை்டுள்ளார ்
முபையை்ை கடட்ுமானங்கள்,  அனுமதியை்ை விை்ைபன 
நிபையங்கள் மை்றும் புனித பூமி பிரவதசத்தின் புனிதத் 
தன்பமக்கு மைாருத்தமை்ை ைாவபனகள் ைரந்துள்ள பமயின் 
காரைமாக கதிரக்ாமம் புனித நகரத்திை் காைை்ைடும் புனித 
உைரவ்ு மை்றும் அம்சங்கள் சீர ்குபைந்து காைை்ைடுகிைது. 
 

 அவ்வாவை கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் புனித உைரப்வ 
ைாதுகாை்ைதை்காக 2018-  2030 கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் 
கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக புனித பூமியிை் 
புனிதத் தன்பமக்கு மைாருத்தமை்ை ைாவபனகள் புனித 
பூமிபய  அை்மித்த நகர வபளயத்திை் இருந்து  

அை்புைை்ைடுதத்ை்ைட உள்ளது, அதனடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் 
புனித பூமி ைைத்திை்கு அை்பமயிை் அபமந்துள்ளது விை்ைபன 
நிபைய மதாகுதிபய   மீள அபமை்ைதை்கான  மசயை்திட்டம் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர்  :2  

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(3>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

30
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி, நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

கதிரக்ாமம் மைாது விை்ைபன நிபையத்தின் விை் நிரவ்ாை 
மசயை்திட்டம் பிரதானமாக இரை்டு கட்டங்களிை் 
கீழ்  மசயை்ைடுத்த உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 
 

1 ஆம் கட்டம் 

 மது விை்ைபன நிபையத்பத நிரம்ாைித்தை். 
 வாகன தரிை்பிடத்திை் அபிவிருதத்ி மசய்தை் 

 

 2 ஆம் கட்டம் 

புதிய வீதிபய நிரம்ாைித்தை். 
 குளியை் காட்சிபய வமை்மகாள்ளுதை். 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

தை்வைாபதய நிபை 

 

 கதிரக்ாமம் புது விை்ைபன நிபையத்தின் மதாடர ் நிரவ்ாகத்திை்காக 
வநசிக்கை்ைட்ட பூமிபய எதிரக்ாைத்திை் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் 
26  ஆை்ை கபடயிை்   காைை்ைடுவதுடன்  வாகன தரிை்பிடமாக  

ையன்ைடுத்தை்ைடும். இதை்கு வமைதிகமாக அனுமதியை்ை விை்ைபன 
நிபையங்களும் தங்குமிட  ையன்ைாட்டிை்காக ைாவபனகள் ஆக 
அனுமதியின்றி நிரம்ாைிக்கை்ைடட் தை்காலிக  கடட்ுமானங்களும் அபமயும்.  
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  300 Mn 

மசயை்ைாடுகள் மசைவு ரூ.மிை்லியன்  

I ஆம் கட்டம் 150Mn 

II ஆம் கட்டம்  150 Mn 

மமாத்தம் 300Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

ஆவைாசபனகள் 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கதிரக்ாம ைஸ் தரிை்பிட அபிவிருதத்ி மசயை்றிட்டம் 

சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிட அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம்.   

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

வைிக வசதிகள், சுகாதார வசதபகபள மகாை்ட புதிய 
ைஸ் தரிை்பிடத்பத நிரம்ாைித்தை். 

 

 

  மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி  திஸ்ஸ - கதிரக்ாம்ம் பிரதான வீதி 

அபமவின் 
வபரைடம்  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாமம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை வரத்்தக வையத்தினுள் அபமந்துள்ளது.  

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ள், சுை்றுைா 
ையைிகளுக்கு மை்றும் பிரவதசத்திை் வாழும் மக்களுக்கு 
முன்வனை்ைமான வைாக்குவரத்து வசதிகபள வழங்குதை். 
 

 பிரவதச மக்களின் மைாருளாதார ஆை்ைபை அபிவிருத்தி மசய்து 
புதிய வரத்்தக வாய்ை்புகபள வழங்குதை். 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 இனிய மை்றும் அைங்காரமான நகர சுை்ைாடபை 
நிரம்ாைித்தார.் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின் மமானராபள மாவட்டத்திை் அபமந்துள்ள 
கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள புனித பூமி 
பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகும்.   கிரிமவமஹர  ரஜமகா விகாபர,  அஸ்தி ைை 
வைாதி,  ருஹுணு மகா  கதிரக்ாம வதவாையம்,  ஏழுமபை,  

மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி வதவாையம் வைான்ை புனித 
இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார 
இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாைாக அதிக மக்கள் மதாபக ஈரக்்கை்ைடும் 
கதிரக்ாமம் நகரத்திை் முபையான மை்றும் வைாதிய 
வைாக்குவரத்து வசதிகபள மைை்றுக் மகாடுை்ைதை்காக 
தை்வைாதுள்ள ைஸ்  வை்டி  கழிை்பிடங்கள் வைாதுமானதாக 
அபமயாபம யுடன் அவை்றிை் காைை்ைடும் உட்கட்டபமை்பு 
வசதிகளும்  வைாதியதாக இை்பை. இதன் காரைமாக 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்பளை் வைான்று 
பிரவதசத்திை் வசிக்கும் மக்களுக்கும் ைை்வவறு 
பிரசச்ிபனகளுக்கு முகங்மகாடுக்க வநரந்்துள்ளது. அதன் 
அடிை்ைபடயிை் இந்த பிரசச்ிபனகளுக்கான தீரவ்ாக 2018-  2019 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபையின் ஊடாக கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிட அபிவிருத்தி 
மசயை்திட்டம் இனங்காைை்ைடட்ுள்ளது. 
 

 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர்  :2  

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(1>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

20
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

இந்த மசயை்றிட்டம் இரை்டு கட்டங்களின் கீழ்மசயை்ைடுத்த 
உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

தை்வைாபதய நிபை 

 கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிட அபிவிருத்திக்காக உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியிை் 
காைை்ைடும் ைஸ் தரிை்பிட பூமியாகும்.  அங்கு ஒரு மாடிபய மகாை்டதுடன் 
ைஸ் திருை்ைங்கள் 12  அபமந்துள்ளது. இதை்கு வமைதிகமாக அனுமதியை்ை 
வியாைார நிபையங்கள் மை்றும் ைழுதபடந்த மைசைகூட மதாகுதி பூமியிை் 
காைை்ைடுகிைது. 

 

 

 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  300 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

බලයලත් නිලධාරියා  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் ஆவைாசபனகள் 

 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

விமைவசன மாவத்பதயின்  வாகன தரிை்பிடத்திை் அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம் 

சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

விமைவசன மாவத்பதயின்  வாகன தரிை்பிடத்திை் 
அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம்  

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

வாகன தரிை்பிடத்பத நிரம்ாைித்தை் 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி  K.M .விமைவசன மாவத்பத 

அபமவின் 
வபரைடம்  
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாம்ம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை வரத்த்க வையத்தினுள் பமந்துள்ளதுடன் கைை்பு 
வையத்திை்கு எை்பையாக அபமந்துள்ளது.   

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

• கதிரக்ாம பிரவதசத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ள் மை்றும் 
தஞ்பச மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வைாதியளவு 
வசதிகபள வழங்குதை் வாகன தரிை்பிட வசதிகபள 
வழங்குதை். 

• இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான சுை்ைாடை் ஒன்பை 
நகர வபளயத்தினுள் உருவாக்குதை். 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

• விழா காைங்களிை் மக்களுக்கு வரத்்தக வாய்ை்புகபள 
வழங்குதை். 

• பிரவதச மக்களின் மைாருளாதார ஆை்ைபை ைாதுகாை்பு 
புதிய வரத்்தக வாய்ை்புகபள மைை்றுக் மகாடுத்தை். 

 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின் மமானராகபள மாவட்டத்திை் 
அபமந்துள்ள கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள 
புனித பூமி பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகும்.   கிரிமவமஹர  ரஜமகா விகாபர,  அஸ்தி ைை 
வைாதி,  ருஹுணு மகா  கதிரக்ாம வதவாையம்,  ஏழுமபை,  

மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி வதவாையம் வைான்ை புனித 
இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார 
இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதி, நீை்ட வார இறுதிகள் மை்றும் 
மைரமஹர  காைத்திை்  கதிரக்ாம நகரத்துக்கு வருபக தரும் அதிக  

அளவான வாகனங்களின்  எை்ைிக்பகக்காக பிரவதசத்திை் 
தை்வைாது காைை்ைடும் வாகன தரிை்பிட வசதி வைாதுமானதாக 
அபமயாததுடன்  இதன் காரைமாக வீதி காை்பு மை்றும் மை் 
தபர நபடைாபதக்களிை் வாகனம் நிறுத்தி பவக்கை்ைடுவதுடன் 
விழா காைங்களிை் அதிக மக்கள் எை்ைிக்பகபய இருக்கும் 
நாட்களிை் நகர வபளயத்தினுள் மநருக்கடி 
ஒன்பை  ஏை்ைடுத்துகிைது.  இதன் காரைமாக பிரவதச மக்கபள  

வைான்ை ைக்தரக்ளும் ைை்வவறு   அமசௌகரியத்திை்கு முகம் 
மகாடுை்ைதை்கு ஏை்ைடட்ுள்ளதுடன் அது பிரவதசத்தின் 
பிரதானமான குழை்ைமாக அபமந்துள்ளது. 
 

 இந்த பிரசச்ிபனக்கான  தீரை்்ைாக 2018-  2030 கதிரக்ாம 
அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் 
ஊடாக வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி 
திட்ட  உத்தியின் கீழ் K.M.விமைவசன மாவத்பதயிை் வாகன 
தரிை்பிட அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம் இனங்காைை்ைட்டது.  
ைாவபனகள் புனித பூமிபய  அை்மித்த நகர வபளயத்திை் 
இருந்து  அை்புைை்ைடுத்தை்ைட உள்ளது, அதனடிை்ைபடயிை் 
கதிரக்ாமம் புனித பூமி ைைத்திை்கு அை்பமயிை் அபமந்துள்ளது 
விை்ைபன நிபைய மதாகுதிபய   மீள அபமை்ைதை்கான  

மசயை்திட்டம் கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர்  :2  

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(3>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

30
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி/ நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் நிதி 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

ஏழுமபை ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள வழங்கும் மத்திய 
நிபையத்தின் அபிவிருத்தி மை்றும் புவி அைங்கார 
மசயை்திட்டமானது  பிரதானமான இரை்டு  மசயை்ைடுத்த  

உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 
 

 அதன் அடிை்ைபடயிை் முதை் கட்டத்தின் கீழ் விை்ைபன 
அபைகபள நிரம்ாைித்தை் மை்றும் சுகாதார வசதிகபள 
நிரம்ாைித்தை் வமை்மகாள்வதை்கு பவக்கை்ைடட்ுள்ளதுடன் 
இரை்டாம் கட்டத்தின் கீழ் வாகன தரிை்பிட 
அபிவிருத்தி,  மைாழுதுவைாக்கு இடங்கள் இனவிருத்தி மை்றும் 
புவியியை் காட்சிை்ைடுத்த மசய்வதை்கு உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்வைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தைவைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

தை்வைாபதய நிபை 

 உத்வதசிக்கை்ைட்ட மசயை்திட்ட பூமியானது எதிரக்ாைத்திை் வாராந்த சந்பத 
நடத்துவதை்காக ையன்ைடுத்தை்ைடுவதுடன் வாராந்த சந்பதகள் நடத்தை்ைடாத 
நாட்களிை் மவை்று இடங்களாக காைை்ைடும். 

 

 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  15 0 Mn 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமுபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

ஆவைாசபனகள் 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசை்ைக் கதிரக்ாமம் வீதி நீர ்வளங்கள் மத்திய நிபையத்திை்கு அருகிை் வான 
தரிை்பிட அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம். 
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

மசை்ைக் கதிரக்ாமம் வீதி நீர ் வளங்கள் மத்திய 
நிபையத்திை்கு அருகிை் வான தரிை்பிட அபிவிருத்தி 
மசயை்திட்டம். 
 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

புதிய வாகன தரிை்பிடத்பத நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி  திஸ்ஸ - கதிரக்ாமம் பிரதான வீதி 

அபமவின் 
வபரைடம்  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாம்ம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை புனித பூமியானது அை்மித்த வரத்த்க வையத்தினுள் 
அபமந்துள்ளதுடன் கைை்பு அை்மித்த புவியியை் ையன்ைாடட்ு 
ஒழுங்காக அபமவது வைிக வபையமாகும்.   

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

 

• கதிரக்ாம பிரவதசத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ளுக்கு 
மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வைாதிய வசதிகபள 
வழங்குதை்  வாகன தரிை்பிட வசதிகபள வழங்குதை். 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

• இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான சுை்ைாடை் உை்டு 
நகர வபளயத்தினுள் உருவாக்குதை். 

 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின் ைதுபள மாவட்டத்திை் அபமந்துள்ள 
கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள புனித பூமி 
பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகும்.   கிரிமவமஹர  ரஜமகா விகாபர,  அஸ்தி ைை 
வைாதி,  ருஹுணு மகா  கதிரக்ாம வதவாையம்,  ஏழுமபை,  

மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி வதவாையம் வைான்ை புனித 
இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார 
இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதி நீை்ட வார இறுதி மை்றும் 
மைரஹர காைத்திை் கதிரக்ாம நகரத்துக்கு வருபக தரும் 
அதிகரித்த வாகன எை்ைிக்பக களுக்காக பிரவதசத்திை் 
தை்வைாது காைை்ைடும் வாகன தரிை்பிட வசதிகள் 
வைாதுமானதாக அபமயாது துடன் இதன் காரைமாக  வீதி காை்பு 
மை்றும் மை் தபர நபடைாபதகளிை்  வாகனங்கபள 
நிறுத்துவதுடன் விழா காைங்கபளை் வைான்று அதிகரித்த மக்கள் 
மதாபக  ஈரக்்கை்ைடும் நாட்களிை் நகர வபளயத்தினுள் மநரிசை் 
ஒன்று  ஏை்ைடும்.  இதன் காரைமாக பிரவதச மக்கபள வைான்று 
ைக்தரக்ளுக்கு அதிகளவான குழை்ைங்களுக்கு முகம் 
மகாடுை்ைதை்கு வநரந்்துள்ளது அது பிரவதசத்தின் பிரதான 
பிரசச்ிபனயாக மாறியுள்ளது. 
 

 இந்த பிரசச்ிபனக்கான தீரவ்ாக 2018- 2030  கதிரக்ாம அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்டங்கள் 
உத்திகளின் மூைமாக மசை்ைக் கதிரக்ாமம் வீதி நீர ் விநிவயாக 
சபைக்கு  அருகிை் வாகன தரிை்பிட அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம் 
இனங்காைை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர ்: 

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(4>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

20
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

மசை்ை கதிரக்ாமம் வீதி நீரவ்ிநிவயாக சபைக்கு அதிக வாகன 
தரிை்பிடத்திை் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் வாகன தரிை்பிடத்பத 
அபிவிருத்தி மசய்ய உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மதாகு
தி 

துவ 
மதாகுதி 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

தை்வைாபதய நிபை 

மசயை்ைட்டத்திை்காக உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது ைசப்சநிை புவி 
திபரயாக கடட்ுமானமின்றி காைை்ைடும்.  
 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  2 00 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமுபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமுபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும். 

ஆவைாசபனகள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபைை்பு தகவை்கள் 

 

 

கங்காராபமக்கு  அருகிை் வாகன தரிை்பிட அபிவிருத்தி  மசயை்திட்டம் 

சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

கங்காராபமக்கு  அருகிை் வாகன தரிை்பிட 
அபிவிருத்தி  மசயை்திட்டம் 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

வாகன தரிை்பிடத்பத வரத்்தக வசதிளுடன் நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி  கிரவமஹர வீதி 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அபமவின் 
வபரைடம்  

 

 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாம்ம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை வரத்த்க வையத்தினுள் பமந்துள்ளதுடன் கைை்பு 
வையத்திை்கு எை்பையாக அபமந்துள்ளது.   

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் 
சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வைாதிய வசதிகபள வழங்குதை் வாகன 
தரிை்பிட வசதிகபள வழங்குதை். 
 

 பிரவதச மக்களின் மைாருளாதார ஆை்ைபை ைாதுகாை்பு புதிய 
வரத்்தக வாய்ை்புகபள மைை்றுக் மகாடுத்தை். 
 

இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான சுை்ைாடை் உை்டு நகர 
வபளயத்தினுள் உருவாக்குதை். 

 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின் ைதுபள மாவட்டத்திை் அபமந்துள்ள 
கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள புனித பூமி 
பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகும்.   கிரிமவமஹர  ரஜமகா விகாபர,  அஸ்தி ைை 
வைாதி,  ருஹுணு மகா  கதிரக்ாம வதவாையம்,  ஏழுமபை,  

மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி வதவாையம் வைான்ை புனித 
இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார 
இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

  

இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதி நீை்ட வார இறுதி மை்றும் 
மைரஹர காைத்திை் கிராமத்திை்கு வருபக தரும் அதிகரித்த 
வாகன எை்ைிக்பகக்காக பிரவதசத்திை் தை்வைாது காைை்ைடும் 
வாகன தரிை்பிட வசதியானது வைாதுமானதாக அபமயாது உடை் 
இதன் காரைமாக மசய்தி காை்பு மை்றும் மை் தபர 
நபடைாபதயிை்  வாகனங்கள்  தடுக்கை்ைடுவதுடன் விழா 
காைங்கபள  வைான்வை அதிகரித்த மக்கள் எை்ைிக்பகபயக் 
இயக்கம் தினங்களிை் நகர வபளயத்தினுள் மநரிசபை  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ஏை்ைடுத்துகிைது.  இதன் காரைமாக பிரவதச மக்கபள வைான்று 
ைக்தரக்ளும்  அதிகளவான பிரசச்ிபனகளுக்கு முகம் மகாடுக்க 
வநரிடட்ுள்ளது அது பிரவதசத்தின் பிரதானமான பிரசச்ிபனயாக 
மாறியுள்ளது. 
 

 இந்தை் பிரசச்ிபனக்குத் தீரவ்ாக 2018- 2019 கிராம அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்ட 
உத்திகளின்   கீழ் தை்வைாது உள்ள வாகன தரிை்பிடத்பத  

அபிவிருத்தி  மசய்தை் உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது அதன் கீழ் 
கங்பகக்கு அருகிை் வாகன தரிை்பிட அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர ்: 

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(5>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

20
0 
Mn
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி/ நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

கங்காராபமக்கு அருகிை் வாகன தரிை்பிட அபிவிருத்தித் 
திட்டத்தின் கீழ் காைை்ைடும் வாகன தரிை்பிடமானது  இரை்டு 
சட்டங்களின் கீழ் அபிவிருத்தி மசய்வதை்கு  

எதிரை்ாரக்்கை்ைடட்ுள்ளது.  இங்கு முதை் கட்டத்தின் கீழ் விை்ைபன 
அபைகபள நிரம்ாைிை்ைதும் இரை்டாம் கட்டத்தின் கீழ் வாகன 
தரிை்பிடம் மை்றும் சுகாதார வசதிகபள அபிவிருத்தி 
மசய்வதை்கும் உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

தை்வைாபதய நிபை 

 மசயை்திட்டமானது  உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது எதிரக்ாைத்திலும் வாகன 
தரிை்பிடம் ஆக மசயை்ைடுவதுடன் அங்கு தை்காலிகமான பூபஜ தடட்ு கபடகள் 
மை்றும் இனிை்பு ைை்டங்கள் விை்ைபன நிபையங்கள் 16 ஸ்தாபிக்கை்ைடட்ு 
காைை்ைடுகிைது. 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  300 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும். 

ஆவைாசபனகள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபைை்பு தகவை்கள் 

 

 

கதிரக்ாமம் இைக்கம் 03 வாகன தரிை்பிட அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம். 
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

கதிரக்ாமம் இைக்கம் 03 வாகன தரிை்பிட அபிவிருத்தி 
மசயை்றிட்டம். 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

வாகன தரிை்பிடமானது வைிக வசதிகளுடன் அபிவிருத்தி 
மசய்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி  திஸ்ஸ - கதிரக்ாமம் பிரதான வீதி 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அபமவின் 
வபரைடம்  

 

 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாமம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை புனித பூமபய அை்மித்த வரத்்தக வையத்தினுள் 
அபமந்துள்ளது.   

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 புவி 
அபிவிருத்
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

தி 
மாத்திரம் 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ள் மை்றும் 
சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வைாதியளவு வசதிகபள வழங்குதை் 
வாகன தரிை்பிட வசதிகபள வழங்குதை். 
 

 பிரவதச மக்களின் மைாருளாதார ஆை்ைபை ைாதுகாை்பு புதிய 
வரத்்தக வாய்ை்புகபள மைை்றுக் மகாடுத்தை். 
 

இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான சுை்ைாடை் ஒன்பை நகர 
வபளயத்தினுள் உருவாக்குதை். 

 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின் ைதுபள மாவட்டத்திை் அபமந்துள்ள 
கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள புனித பூமி 
பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகும்.   கிரிமவமஹர  ரஜமகா விகாபர,  அஸ்தி ைை 
வைாதி,  ருஹுணு மகா  கதிரக்ாம வதவாையம்,  ஏழுமபை,  

மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி வதவாையம் வைான்ை புனித 
இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார 
இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதி நீை்ட வார இறுதி மை்றும் 
மைரஹர காைத்திை் கிராமத்திை்கு வருபக தரும் அதிகரித்த 
வாகன எை்ைிக்பகக்காக பிரவதசத்திை் தை்வைாது காைை்ைடும் 
வாகன தரிை்பிட வசதியானது வைாதுமானதாக அபமயாது உடை் 
இதன் காரைமாக மசய்தி காை்பு மை்றும் மை் தபர 
நபடைாபதயிை்  வாகனங்கள்  தடுக்கை்ைடுவதுடன் விழா 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

காைங்கபள  வைான்வை அதிகரித்த மக்கள் எை்ைிக்பகபயக் 
இயக்கம் தினங்களிை் நகர வபளயத்தினுள் மநரிசபை  

ஏை்ைடுத்துகிைது.  இதன் காரைமாக பிரவதச மக்கபள வைான்று 
ைக்தரக்ளும்  அதிகளவான பிரசச்ிபனகளுக்கு முகம் மகாடுக்க 
வநரிடட்ுள்ளது அது பிரவதசத்தின் பிரதானமான பிரசச்ிபனயாக 
மாறியுள்ளது. 
 

 இந்தை் பிரசச்ிபனக்குத் தீரவ்ாக 2018- 2019 கிராம அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்ட 
உத்திகளின்   கீழ் தை்வைாது உள்ள வாகன தரிை்பிடத்பத  

அபிவிருத்தி  மசய்தை் உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது அதன் கீழ் 
கங்பகக்கு அருகிை் வாகன தரிை்பிட அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.  

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர ்: 

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(6>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

20
0 
Mn
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி/ நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

கதிரக்ாமம் 03 ஆம் இைக்கத்பதக் மகாை்ட வாகன தரிை்பிட 
அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் தை்வைாது காைை்ைடும் வாகன 
தரிை்பிடமானது விை்ைபன அபைகபள நிரம்ாைித்து வாகன 
தரிை்பிடம் மை்றும் சுகாதார வசதிகபள  பகது மசய்வதை்கு 
உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது.  
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

தை்வைாபதய நிபை 

 

உத்வதசிக்கை்ைட்ட   மசயை்திட்ட பூமி எதிரக்ாைத்திை் வாகன தரிை்பிடம் ஆக 
மசயை்ைடுவதுடன் அங்கு பிரவதசசபைக்கு மசாந்தமான விை்ைபன அபைகள்( 
பூபஜ தடட்ு கபடகள்)  21ம் அனுமதியை்ை விை்ைபன நிபையங்கள் 21ம் 
அனுமதியை்ை வீடுகள்  20ம் காைை்ைடுகிைது. 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  200 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரமமைை்ை 
அதிகாரிகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும். 

ஆவைாசபனகள் 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

நகரத்பத அை்மித்த பிரவதசத்திை் கை்டறியை்ைட்ட வீதிகளிை் வீதி காை்பு 
வாகனங்கபள நிறுத்தும் இடங்களாக அபிவிருத்தி மசய்தை். 
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

நகரத்பத அை்மித்த பிரவதசத்திை் கை்டறியை்ைட்ட 
வீதிகளிை் வீதி காை்பு வாகனங்கபள நிறுத்தும் இடங்களாக 
அபிவிருத்தி மசய்தை். 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

வாகன தரிை்பிட அபிவிருத்தி 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி  திஸ்ஸ - கதிரக்ாமம் பிரதான வீதி 

அபமவின் 
வபரைடம்  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாம்ம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை வரத்த்க வையத்தினுள் பமந்துள்ளதுடன் கைை்பு 
வையத்திை்கு எை்பையாக அபமந்துள்ளது.   

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

• கதிரக்ாம பிரவதசத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ள் மை்றும் 
சுை்றுைா ையைிகளுக்கு வைாதிய வசதிகபள வழங்குதை் 
வாகன தரிை்பிட வசதிகபள வழங்குதை்.  

 

• இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான சுை்ைாடை் உை்டு 
நகர வபளயத்தினுள் உருவாக்குதை். 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின் ைதுபள மாவட்டத்திை் அபமந்துள்ள 
கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள புனித பூமி 
பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகும்.   கிரிமவமஹர  ரஜமகா விகாபர,  அஸ்தி ைை 
வைாதி,  ருஹுணு மகா  கதிரக்ாம வதவாையம்,  ஏழுமபை,  

மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி வதவாையம் வைான்ை புனித 
இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார 
இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதி நீை்ட வார இறுதி மை்றும் 
மைரஹர காைத்திை் கிராமத்திை்கு வருபக தரும் அதிகரித்த 
வாகன எை்ைிக்பகக்காக பிரவதசத்திை் தை்வைாது காைை்ைடும் 
வாகன தரிை்பிட வசதியானது வைாதுமானதாக அபமயாது உடை் 
இதன் காரைமாக வீதி காை்பு மை்றும் மை் தபர 
நபடைாபதயிை்  வாகனங்கள்  தடுக்கை்ைடுவதுடன் விழா 
காைங்கபள  வைான்வை அதிகரித்த மக்கள் எை்ைிக்பகபயக் 
இயக்கம் தினங்களிை் நகர வையத்தினுள் மநரிசபை  

ஏை்ைடுத்துகிைது.  இதன் காரைமாக பிரவதச மக்கபள வைான்று 
ைக்தரக்ளும்  அதிகளவான பிரசச்ிபனகளுக்கு முகம் மகாடுக்க 
வநரிடட்ுள்ளது அது பிரவதசத்தின் பிரதானமான பிரசச்ிபனயாக 
மாறியுள்ளது. 
 

 இந்தை் பிரசச்ிபனக்குத் தீரவ்ாக 2018- 2030 கிராம அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்ட 
உத்திகளின்   கீழ் நகரத்பத அை்மித்த பிவதசத்திை் 
கை்டறியை்ைட்ட வீதிகளின் வீதி காை்பு வாகன தரிை்பிடங்களாக 
அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம் கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

வீதி அபிவிரித்தி அதிகார சபையின் வீதி காை்பு 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர ்: 

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(7>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

20
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி/ நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

கதிரக்ாம பிரவதசத்தின் பிரதான மசய்திகள் வீதி காை்ைகத்பத 
விடுவித்து அபத வாகன தரிை்பிடம் ஆக அபிவிருத்தி மசய்தை். 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

தை்வைாபதய நிபை 

 மசயை்திட்டத்தின் உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது தை்காைத்திை் ைழுதபடந்த 
கான் மதாகுதியுடன் காைை்ைடுவதுடன் வீதி காை்பு விடுவிக்கை்ைடவிை்பை. 

  

 

 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  200 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

 

ஆவைாசபனகள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும். 

இபைை்பு தகவை்கள் 

 

 

கம் உதாவ  உள்நுபழ வீதி மை்றும் மசை்ைக்கதிரக்ாமம் ரஜ  மாவத்பதபய  

மதாடரப்ுைடுத்தி புதிய வீதிபய நிரம்ாைித்தை் . 
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

கம் உதாவ  உள்நுபழ வீதி மை்றும் மசை்ைக்கதிரக்ாமம் 
ரஜ  மாவத்பதபய  மதாடரப்ுைடுத்தி புதிய வீதிபய 
நிரம்ாைித்தை். 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

புதிய வீதிபய நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அபமவின் 
வபரைடம்  

 

 

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் 
சுை்றுைா ையைிகளுக்கு தகுந்த வைாக்குவரத்து வசதிகபள 
வழங்குதை். 
 நகர பிரவதசங்களிை் வாகன   மநரிசபை குபைத்து  

இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான நகர சுை்ைாடபை 
நிரம்ாைித்தை். 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின் ைதுபள மாவட்டத்திை் அபமந்துள்ள 
கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள புனித பூமி 
பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகும்.   கிரிமவமஹர  ரஜமகா விகாபர,  அஸ்தி ைை 
வைாதி,  ருஹுணு மகா  கதிரக்ாம வதவாையம்,  ஏழுமபை,  

மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி வதவாையம் வைான்ை புனித 
இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார 
இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதி நீை்ட வார இறுதி மை்றும் 
மைரஹர காைத்திை் கிராமத்திை்கு வருபக தரும் அதிகரித்த 
வாகன எை்ைிக்பகக்காக பிரவதசத்திை் தை்வைாது காைை்ைடும் 
வாகன தரிை்பிட வசதியானது வைாதுமானதாக அபமயாது உடை் 
இதன் காரைமாக வீதி காை்பு மை்றும் மை் தபர 
நபடைாபதயிை்  வாகனங்கள்  தடுக்கை்ைடுவதுடன் விழா 
காைங்கபள  வைான்வை அதிகரித்த மக்கள் எை்ைிக்பகபயக் 
இயக்கம் தினங்களிை் நகர வையத்தினுள் மநரிசபை  

ஏை்ைடுத்துகிைது.  இதன் காரைமாக பிரவதச மக்கபள வைான்று 
ைக்தரக்ளும்  அதிகளவான பிரசச்ிபனகளுக்கு முகம் மகாடுக்க 
வநரிடட்ுள்ளது அது பிரவதசத்தின் பிரதானமான பிரசச்ிபனயாக 
மாறியுள்ளது. 
 

 இந்தை் பிரசச்ிபனக்குத் தீரவ்ாக 2018- 2030 கிராம அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்ட 
உத்திகளின்   கீழ் நகரத்பத அை்மித்த பிவதசத்திை் 
கை்டறியை்ைட்ட வீதிகளின் வீதி காை்பு வாகன தரிை்பிடங்களாக 
அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம் கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் வீதி காை்பு  

 வீதியின் நீளம் 

 
4 km 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(3>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

30
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி  

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

புதிய மாை்று வீதகபள நிரம்ாைித்தை். 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  50 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை- 
கதிரக்ாமம்  

 

 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ைை்படய கிரிமவமஹர வீதி மை்றும்  சித்துை்ைவ்வ வீதிபய மதாடரப்ுைடுத்தி 

புதிய விதிபய நிரம்ாைித்தை். 
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

ைை்படய கிரிமவமஹர வீதி மை்றும்  சித்துை்ைவ்வ வீதிபய 
மதாடரப்ுைடுத்தி புதிய விதிபய நிரம்ாைித்தை். 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

புதிய வீதிபய நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அபமவின் 
வபரைடம்  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் 
சுை்றுைா ையைிகளுக்கு தகுந்த வைாக்குவரத்து வசதிகபள 
வழங்குதை். 
 நகர பிரவதசங்களிை் வாகன   மநரிசபை குபைத்து  

இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான நகர சுை்ைாடபை 
நிரம்ாைித்தை். 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள  புனித இடங்களின் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
மை்றும் சுை்றுைாை் ையைிகள் வார இறுதியிை், நீை்ட வார 
இறுதிகளிை், மைரமஹர காைங்கள் என கதிரக்ாமம் 
பிரவதசத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதிகள் நீை்ட வார இறுதிகள் 
மை்றும் மைரஹர காைங்களிை் கதிரக்ாம நகரத்துக்கு வருபக 
தரும் அதிகரித்த வாகனங்களின் எை்ைிக்பகயும் காரைமாக 
கதிரக்ாமம் நகரத்தினுள் மநரிசை் ஒன்று ஏை்ைடுவதுடன் இதன் 
காரைமாக பிரவதச மக்கபளை் வைான்று ைக்தரக்ளும் மிகுந்த 
அமசௌகரியத்திை்கு முகங்மகாடுக்க  வநருகிைது.  இந்த 
பிரசச்ிபனபயகான  தீரவ்ாக 2018-  2030 கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்ட  உத்தியின் கீழ் 
மாை்று வீதி அபிவிருத்தி கை்டறியை்ைடட்ுள்ளதுடன் அதன் கீழ் 
ைை்படய கிரிமவமஹர வீதி மை்றும் சித்துை்ைவ்வ வீதிபய 



217 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மதாடரப்ுைடுத்தி புதிய வீதி நிரம்ாை மசயை்திட்டம் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .  அ  தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

கதிரக்ாம்ம் பிரவதச சபை  

  

வீதியின் நீள அளவு 

 

7 km 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(9>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

7 0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

புதிய மாை்று வீதிபய நிரம்ாைித்தை். 
  

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

 

 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  70 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ஏழுமபை மை்றும் நகரத்பத மதாடரப்ுைடுத்தி வீதி அபிவிருத்திபய 
வமை்மகாள்ளுதை் . 
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

ஏழுமபை மை்றும் நகரத்பத மதாடரப்ுைடுத்தி வீதி 
அபிவிருத்திபய வமை்மகாள்ளுதை் . 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

வீதி அபிவிருத்தி 

 

சசயற்திட்டே்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அபமவின் 
வபரைடம்  

 

 

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

• கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ளுக்கு 
மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்கு தகுந்த வைாக்குவரத்து 
வசதிகபள வழங்குதை். 

• நகர பிரவதசங்களிை் வாகன   மநரிசபை குபைத்து  

இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான நகர சுை்ைாடபை 
நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள  புனித இடங்களின் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
மை்றும் சுை்றுைாை் ையைிகள் வார இறுதியிை், நீை்ட வார 
இறுதிகளிை், மைரமஹர காைங்கள் என கதிரக்ாமம் 
பிரவதசத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதிகள் நீை்ட வார இறுதிகள் 
மை்றும் மைரஹர காைங்களிை் கதிரக்ாம நகரத்துக்கு வருபக 
தரும் அதிகரித்த வாகனங்களின் எை்ைிக்பகயும் காரைமாக 
கதிரக்ாமம் நகரத்தினுள் மநரிசை் ஒன்று ஏை்ைடுவதுடன் இதன் 
காரைமாக பிரவதச மக்கபளை் வைான்று ைக்தரக்ளும் மிகுந்த 
அமசௌகரியத்திை்கு முகங்மகாடுக்க  வநருகிைது.  இந்த 
பிரசச்ிபனபயகான  தீரவ்ாக 2018-  2030 கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்ட  உத்தியின் கீழ் 
மாை்று வீதி அபிவிருத்தி கை்டறியை்ைடட்ுள்ளதுடன் அதன் கீழ் 
ைை்படய கிரிமவமஹர வீதி மை்றும் சித்துை்ைவ்வ வீதிபய 
மதாடரப்ுைடுத்தி புதிய வீதி நிரம்ாை மசயை்திட்டம் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(10>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

80 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி  

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

புதிய மாை்று வழிபய நிரம்ாைித்தை். 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

துவ 
மதாகுதி 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  80 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மதட்டகமுவ ஆை்றுக்கு அை்பமயிை் நபடைாபத வழி ஒன்பை 
நிரம்ாைித்து. 
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

மதட்டகமுவ ஆை்றுக்கு அை்பமயிை் நபடைாபத வழி 
ஒன்பை நிரம்ாைித்து.   

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

நபட ைாபதபய நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அபமவின் 
வபரைடம்  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

நபடைாபத ( ைக்தரக்ளுக்கு  மை்றும் பிரவதச 
மக்களுக்கு)  விரும்ைக்கூடிய சுை்ைாடபை  நகரத்தினுள் 
நிரம்ாைித்தை். 
இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான சுை்ைாடை் உை்டு நகர 
வபளயத்தினுள் உருவாக்குதை். 

 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள  புனித இடங்களின் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
மை்றும் சுை்றுைாை் ையைிகள் வார இறுதியிை், நீை்ட வார 
இறுதிகளிை், மைரமஹர காைங்கள் என கதிரக்ாமம் 
பிரவதசத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதிகள் நீை்ட வார இறுதிகள் 
மை்றும் மைரஹர காைங்களிை் கதிரக்ாம நகரத்துக்கு வருபக 
தரும் அதிகரித்த வாகனங்களின் எை்ைிக்பகயும் காரைமாக 
கதிரக்ாமம் நகரத்தினுள் மநரிசை் ஒன்று ஏை்ைடுவதுடன் இதன் 
காரைமாக பிரவதச மக்கபளை் வைான்று ைக்தரக்ளும் மிகுந்த 
அமசௌகரியத்திை்கு முகங்மகாடுக்க  வநருகிைது.  இந்த 
பிரசச்ிபனபயகான  தீரவ்ாக 2018-  2030 கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்ட  உத்தியின் கீழ் 
மாை்று வீதி அபிவிருத்தி கை்டறியை்ைடட்ுள்ளதுடன் அதன் கீழ் 
ைை்படய கிரிமவமஹர வீதி மை்றும் சித்துை்ைவ்வ வீதிபய 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மதாடரப்ுைடுத்தி புதிய வீதி நிரம்ாை மசயை்திட்டம் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(11>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

12
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

மை் தபர நபடைாபதகபள நிரம்ாைித்தை். 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வ 
மதாகு
தி 

கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  120 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம் மைை்ை 
அதிகாரி  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கதிரக்ாமம் நகரத்திை் மை் தபர நபடைாபதபய நிரம்ாைித்தை் 

சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

கதிரக்ாமம் நகரத்திை் மை் தபர நபடைாபதபய 
நிரம்ாைித்தை் 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

1. மதட்டகமுவ நகர பூங்காவிலிருந்து வதவாையத்தின் 
வாயிை் வபர வகாடம்ைர மாவத்பத 
மதாடரப்ுைடுத்திய நபடைாபத மை் தபரபய 
நிரம்ாைித்தை். 

2.  மதட்டகமுவ நகர பூங்காவிலிருந்து வதவாைய வாயிை் 
வபர சத்தாதிஸ்ஸ மாவத்பதபய மதாடரப்ுைடுத்திய 
நபடைாபத மை் தபரபய நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அபமவின் 
வபரைடம்  

 

 

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

நபடைாபத ( ைக்தரக்ளுக்கு  மை்றும் பிரவதச 
மக்களுக்கு)  விரும்ைக்கூடிய சுை்ைாடபை  நகரத்தினுள் 
நிரம்ாைித்தை். 
இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான சுை்ைாடை் உை்டு நகர 
வபளயத்தினுள் உருவாக்குதை். 

 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள  புனித இடங்களின் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

தரக்்கவாத
ம் 

மை்றும் சுை்றுைாை் ையைிகள் வார இறுதியிை், நீை்ட வார 
இறுதிகளிை், மைரமஹர காைங்கள் என கதிரக்ாமம் 
பிரவதசத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதிகள் நீை்ட வார இறுதிகள் 
மை்றும் மைரஹர காைங்களிை் கதிரக்ாம நகரத்துக்கு வருபக 
தரும் அதிகரித்த வாகனங்களின் எை்ைிக்பகயும் காரைமாக 
கதிரக்ாமம் நகரத்தினுள் மநரிசை் ஒன்று ஏை்ைடுவதுடன் இதன் 
காரைமாக பிரவதச மக்கபளை் வைான்று ைக்தரக்ளும் மிகுந்த 
அமசௌகரியத்திை்கு முகங்மகாடுக்க  வநருகிைது.  இந்த 
பிரசச்ிபனபயகான  தீரவ்ாக 2018-  2030 கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்ட  உத்தியின் கீழ் 
மாை்று வீதி அபிவிருத்தி கை்டறியை்ைடட்ுள்ளதுடன் அதன் கீழ் 
ைை்படய கிரிமவமஹர வீதி மை்றும் சித்துை்ைவ்வ வீதிபய 
மதாடரப்ுைடுத்தி புதிய வீதி நிரம்ாை மசயை்திட்டம் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார 
சபை   

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(12>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

15
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

மை் தபர நபடைாபதகபள நிரம்ாைித்தை். 
 

1 மதட்டகமுவ நகர பூங்காவிலிருந்து 
வதவாையத்தின் வாயிை் வபர வகாடம்ைர 
மாவத்பத மதாடரப்ுைடுத்திய நபடைாபத மை் 
தபரபய நிரம்ாைித்தை். 

700m 

2  மதட்டகமுவ நகர பூங்காவிலிருந்து வதவாைய 
வாயிை் வபர சத்தாதிஸ்ஸ மாவத்பதபய 
மதாடரப்ுைடுத்திய நபடைாபத மை் தபரபய 
நிரம்ாைித்தை். 

650m 

 மசயை்றிட்ட 
மசயை்ைாடுகள் 

நபட ைாபத மை் 
தபரகளுடனான அபிவிருத்தி 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

தை்வைாபதய நிபை 

 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  150 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம் மைை்ை 
அதிகாரி  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசை்ை கதிரக்ாமம் நகரத்திை் மை் தபர நபட ைாபதபய நிரம்ாைித்தை். 
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

மசை்ை கதிரக்ாமம் நகரத்திை் மை் தபர நபட ைாபதபய 
நிரம்ாைித்தை். 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அபமவின் 
வபரைடம்  

 

 

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

நபடைாபத ( ைக்தரக்ளுக்கு  மை்றும் பிரவதச 
மக்களுக்கு)  விரும்ைக்கூடிய சுை்ைாடபை  நகரத்தினுள் 
நிரம்ாைித்தை். 
இனிபமயான மை்றும் அைங்காரமான சுை்ைாடை் உை்டு நகர 
வபளயத்தினுள் உருவாக்குதை். 

 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள  புனித இடங்களின் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
மை்றும் சுை்றுைாை் ையைிகள் வார இறுதியிை், நீை்ட வார 
இறுதிகளிை், மைரமஹர காைங்கள் என கதிரக்ாமம் 
பிரவதசத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு வார இறுதிகள் நீை்ட வார இறுதிகள் 
மை்றும் மைரஹர காைங்களிை் கதிரக்ாம நகரத்துக்கு வருபக 
தரும் அதிகரித்த வாகனங்களின் எை்ைிக்பகயும் காரைமாக 
கதிரக்ாமம் நகரத்தினுள் மநரிசை் ஒன்று ஏை்ைடுவதுடன் இதன் 
காரைமாக பிரவதச மக்கபளை் வைான்று ைக்தரக்ளும் மிகுந்த 
அமசௌகரியத்திை்கு முகங்மகாடுக்க  வநருகிைது.  இந்த 
பிரசச்ிபனபயகான  தீரவ்ாக 2018-  2030 கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
வீதிகள் மை்றும் வைாக்குவரத்து அபிவிருத்தி திட்ட  உத்தியின் கீழ் 
மாை்று வீதி அபிவிருத்தி கை்டறியை்ைடட்ுள்ளதுடன் அதன் கீழ் 
ைை்படய கிரிமவமஹர வீதி மை்றும் சித்துை்ைவ்வ வீதிபய 
மதாடரப்ுைடுத்தி புதிய வீதி நிரம்ாை மசயை்திட்டம் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதச சபை 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(13>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

15
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நபடைாபத மை்தபரகபள நிரம்ாைித்தை். 
 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

துவ 
மதாகுதி 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  150 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

கதிரக்ாமம் பிரவதச 
சபை 

 

 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கதிரக்ாமத்திை் புதிய நீர ் சுத்திகரிை்பு மத்திய நிபையத்பத 
நிரம்ாைிை்ைதை்கான மசயை்றிட்டம்  
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

கதிரக்ாமத்திை் புதிய நீர ்சுத்திகரிை்பு மத்திய நிபையத்பத 
நிரம்ாைிை்ைதை்கான மசயை்றிட்டம்  

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

புதிய நீர ்சுத்திகரிை்பு மத்திய நிபையத்பத நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி வதவாையத்தின் உள்நுபழ வீதி 

அபமவின் 
வபரைடம்  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாமம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை வரத்்தக வையத்தினுள் அபமந்துள்ளதுடன் அை்மித்த புவி 
ைாவபன ஒழுங்காக அபமவது வரத்்தக வையமாகும்.   

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

பிரவதச மக்கள் மை்றும் ைக்தரக்ளுக்காக வைாதிய மை்றும் 
தரமான குடிநீர ்வசதிகபள வழங்குதை். 

மசயை்றிட்
டத்தின் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள புனித ஸ்தானங்களின் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
மை்றும் சுை்றுைாை் ையைிகள் வார இறுதி, நீை்ட வார 
இறுதிகள்,  கிரஹை காைம்  என்ை அடிை்ைபடயிை் கதிரக்ாமம் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

தரக்்கவாத
ம் 

பிரவதசத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் இவ்வாறு  அதிகளவான 
ைக்தரக்ளின் விருை்ைத்பத மைை்ை நாட்களிை் சாதாரை நாள் 
ஒன்றுக்கு 10,000 m3 

அை்ைது  அதை்கு அதிகமான நீர ் வதபவ காைை்ைடுகிைது. 
இருை்பினும் கதிரக்ாம பிரவதசதத்ின் நீர ் வளங்களானது  நாள் 
ஒன்றுக்கு 6500 m3 அளவிவை ஆகும். அதனடிை்ைபடயிை் 
பிரவதசத்தினுள் 4000 m3 அளவிைான நீர ்ைை்ைாக்குபை கதிரக்ாம 
பிரவதசத்தினுள்  ஏை்ைடட்ுள்ளதுடன்,  இந்த காரைங்கள் 
கிராமத்திை் வாழும்  மக்கபளை் வைான்வை கிராமத்திை்கு வருபக 
தரும் ைக்தரக்ளும் மிகுந்த அமசௌகரியத்திை்கு உள்ளாகின்ைனர.் 
 

இந்த பிரசச்பனக்கான தீரவ்ாக 2018-  2030 கதிரக்ாம அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் ஊடாக 
ைதிபனயாயிரம் அளவிைான மகாள்ளளபவ மகாை்ட 
கதிரக்ாமத்தின் புதிய நீர ் நிரை்பு மத்திய நிபையத்பத 
உருவாக்கும் மசயை்திட்ட கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 
 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர ்: 

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(3>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

20
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி, நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

 

கதிரக்ாமத்திை் புதிய நீர ் திைை்பு மத்திய நிபையத்பத 
உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் 15 000 m3 மகாை்ட நீர ் நிரை்பு 
மத்திய நிபையம் மை்றும் தாங்கிபய பிரவதசத்திை் 
உருவாக்குவதை்கு எதிரை்ாரக்்கை்ைடட்ுள்ளது. 
  

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

 

ேற்தைொபேய நிபை 

மசயை்றிட்டமானது உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானதுமசை்று பூமியாக 
காைை்ைடுவதுடன்  மரஞ்மசடிபய மகாை்ட இடமானது பிரவதசத்திை்கு 
மசாந்தமானது.   
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  200 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும். 

ஆவைாசபனகள் 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கைபிடகையாய கழிவு மீள்சுழை்சி மத்திய நிபையத்பத விஸ்தரித்தை்.  
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

கைபிடகையாய கழிவு மீள்சுழை்சி மத்திய நிபையத்பத 
விஸ்தரித்தை்.  

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

தை்வைாதுள்ள கழிவுகள் மீள்சுழை்சி மத்திய நிபையமானது 
புதிய வசதிகளுடன் அபிவிருத்தி மசய்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி கம்உதாவ வீதி 

அபமவின் 
வபரைடம்  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாம்ம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை வரத்த்க வையத்தினுள் பமந்துள்ளதுடன் கைை்பு 
வையத்தினுள் அபமந்துள்ளது.   

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் மைாருத்தமான கழிவு முகாபமத்துவம் 
மசயை்ைாடுகபள உருவாக்குதை். 
  இனிபமயான மை்றும் அைங்காரம் மாநகர 
சுை்ைாடபை  நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 

  கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள புனித இடங்களிை் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

தரக்்கவாத
ம் 

மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார இறுதிகள், நீை்ட வார 
இறுதிகள், மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் கதிரக்ாம 
பிரவதசத்திை்கு ஏை்ைடுவதுடன் இதன் காரைமாக கதிரக்ாமம் 
நகரத்திை் மை்றும் புனித பூமிபய,  மசை்ைக்கதிரக்ாமம் மை்றும் 
ஏழுமபை வைான்ை பிரவதசங்களிை் ைாரியளவிைான  கழிவுகளின் 
அளவு நாள் ஒன்றுக்கு ஒன்று வசரக்ிைது. 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு ஒன்று வசரும் கழிவுகபள  முயை்சி மசய்து 
மவளிவயை்றுவதை்காக கதிரக்ாமம் ைைை்பிட்டிய பிரவதசத்திை் 
காைை்ைடும் கழிவுகள் வசகரிக்கும் இடம் வைாதுமானதாக 
அபமந்ததுடன் இதன் காரைமாக கழிவு மீள் சுழை்சி 
வமை்மகாள்ளை்ைடாது திைந்த மவளியிை் அை்புைை்ைடுத்த 
வமை்மகாள்ளை்ைடுகிைது.  என்னிடம் இபமபய தடுை்ைதை்கான 
தகுந்த கழிவு முகாபமத்துவத்பத வமை்மகாள்வதை்காக 
தை்வைாது உள்ள கழிவு மீள் சுழை்சி மத்திய  நிபையத்பத 
சித்தரிக்கும் மசயை்திட்டம் உத்வதசிக்கை்ைட்ட திை்மக் கழிவுகள் 
முகாபமத்துவத் திட்டத்தின் கீழ் கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.  

 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர ்: 

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(15>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

10
0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

உயர ்மகாள்ளளபவ மகாை்ட புதிய ைாை் கட ்இயந்திரம்,  கட்டர ்
இயந்திரம் மை்றும் சலிை்ைான மகாை்ட புதிய 5 பிரிவுகபளக் 
மகாை்ட  நிரை்பு ஸ்தானம் (Pilling yard)  கைை்பை தபையாய 
கழிவு மீள் சுழை்சி  மத்திய நிபையத்தினாை் நிரம்ாைித்து அந்த 
மத்திய நிபையத்பத விஸ்தரிை்ைதை்  இங்கு 
எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

தை்வைாபதய நிபை 

 தை்வைாதுள்ள கழிவு மீள்சுழை்சி மத்திய நிபையம். 
 

 

 

 

 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  100 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம் மைை்ை 
அதிகாரி  

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும். 

ஆவைாசபனகள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபைை்பு தகவை்கள் 

 

 

மீள்சுழை்சி மசய்யக்கூடிய கழிவுகபள விபைக்கு வாங்குவதை்காக “வசபவ 
பியச” நிரம்ாைித்தை்.  
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

மீள்சுழை்சி மசய்யக்கூடிய கழிவுகபள விபைக்கு 
வாங்குவதை்காக “வசபவ பியச” நிரம்ாைித்தை்.  

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

மீள்சுழை்சி மசய்யக்கூடிய கழிவுகபள விபைக்கு 
வாங்குவதை்காக “வசபவ பியச”  

1. கதிரக்ாமம் ைஸ் தரிை்பிட வளாகம் 

2. மசை்ை கதிரக்ாமம் பூபஜ சாபைக்கு அருகிை் 
புவி பிரிவினுள் நிரம்ாைித்தை்.   

 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

• கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் மைாருத்தமான கழிவு 
முகாபமத்துவம் மசயை்ைாடுகபள உருவாக்குதை். 

• இனிபமயான மை்றும் அைங்காரம் மாநகர 
சுை்ைாடபை  நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

  கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள புனித இடங்களிை் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார இறுதிகள், நீை்ட வார 
இறுதிகள், மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் கதிரக்ாம 
பிரவதசத்திை்கு ஏை்ைடுவதுடன் இதன் காரைமாக கதிரக்ாமம் 
நகரத்திை் மை்றும் புனித பூமிபய,  மசை்ைக்கதிரக்ாமம் மை்றும் 
ஏழுமபை வைான்ை பிரவதசங்களிை் ைாரியளவிைான  கழிவுகளின் 
அளவு நாள் ஒன்றுக்கு ஒன்று வசரக்ிைது. 
 

 இருை்பினும் இவ்வாறு ஒன்று வசரும் கழிவுகபள  முயை்சி மசய்து 
மவளிவயை்றுவதை்காக கதிரக்ாமம் ைைை்பிட்டிய பிரவதசத்திை் 
காைை்ைடும் கழிவுகள் வசகரிக்கும் இடம் வைாதுமானதாக 
அபமந்ததுடன் இதன் காரைமாக கழிவு மீள் சுழை்சி 
வமை்மகாள்ளை்ைடாது திைந்த மவளியிை் அை்புைை்ைடுத்த 
வமை்மகாள்ளை்ைடுகிைது.  என்னிடம் இபமபய தடுை்ைதை்கான 
தகுந்த கழிவு முகாபமத்துவத்பத வமை்மகாள்வதை்காக 
தை்வைாது உள்ள கழிவு மீள் சுழை்சி மத்திய  நிபையத்பத 
சித்தரிக்கும் மசயை்திட்டம் உத்வதசிக்கை்ைட்ட திை்மக் கழிவுகள் 
முகாபமத்துவத் திட்டத்தின் கீழ் கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.  

 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

பிரவதச சபை 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(16>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

1 0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி  

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

கழிவுகபள விபைக்கு வாங்குவதை்கான மத்திய நிபையத்பத 
நிரம்ாைித்தை்.   

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  10 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம் மைை்ை 
அதிகாரி  

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும். 

ஆவைாசபனகள் 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

விவசாய உை்ைத்தி விை்ைபன மதத்ிய நிபையத்பத நிரம்ாைித்தை்.  
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

விவசாய உை்ைத்தி விை்ைபன மத்திய நிபையத்பத 
நிரம்ாைித்தை்.  

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

புதிய விவசாய உை்ைத்தி விை்ைபன மத்திய நிபையத்பத 
நிரம்ாைித்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி  திஸ்ஸ கதிரக்ாமம் பிரதான வீதி 

அபமவின் 
வபரைடம்  
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாமம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை கைை்பு அபிவிருத்தி வையத்தினுள் அபமந்துள்ளதுடன் 
அை்மித்த புவி ையன்ைாடட்ு ஒழுங்காக அபமவது வரத்த்க 
வையம் ஆகும். 

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

பிரவதச மக்களுக்கு புதிய வைிக வாய்ை்புகளுக்காக அதிக இடம் 
வழங்குவது வழங்கி நகரத்திை் மைாருளாதார சக்திபய 
அதிகரித்தை்.  

மசயை்றிட்
டத்தின் 

கதிரக்ாம பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள புனித  இடங்களின் 
காரைமாக  வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

தரக்்கவாத
ம் 

மைரமஹர  காைம் வைான்ை காைங்களிை் கதிரக்ாம 
பிரவதசத்திை்கு   எடுக்கை்ைடுவதுடன் இதன் காரைமாக 
கதிரக்ாமம் பிரவதசத்தின் மைாருளாதாரம் பிரதானமாக 
ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள வழங்குதலின் அடிை்ைபடயிை் 
ஒன்றிபையும்.  இதன் காரைமாக பிரவதச மக்களுக்கு விவசாய 
மைாருளாதார ஒழுங்கிை் இருந்து மவளிவயறுவதுடன் புனித 
பூமிக்கு வதபவயான பூக்கள்,  ைழங்கள் அபமந்துள்ள 
பிரவதசங்களிை் இருந்து   வருவிக்கை்ைடும்.  
 

 இந்த நிபைபய தடுை்ைதை்காக பிரவதச மக்களின் 
மைாருளாதாரத்பத  வலுை்ைடுத்தி புனித பூமிக்கு வதபவயான    

விவசாய உை்ைத்திகள் பிரவதசத்திவைவய உை்ைத்தி மசய்து 
பிரவதச மக்களின் மைாருளாதாரதப்த  வலுை்ைடுத்தி அவரக்ளின் 
உை்ைத்திக்கான புதிய வியாைார வாய்ை்புகபள வழங்கும் 
வநாக்கத்துடன் கதிரக்ாமம் விவசாய உை்ைத்திகபள ஒன்று 
வசரக்்கும் மை்றும் விை்ைபன மத்திய 
நிபையம்  உத்வதசிக்கை்ைட்ட மைாருளாதார அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் கீழ் கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர ்:01 

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(1>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

1 0 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

விவசாய உை்ைத்தி விை்ைபன மத்திய நிபையத்பத 
நிரம்ாைித்தை்.  

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  200 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம் மைை்று 
அதிகாரி  

பிரவதச சபை  

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

ஒழுங்குமுபைகள்  ஆவைாசபனகள் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும். 

இபைை்பு தகவை்கள் 

 

 

கதிரக்ாமம் புதிய சுை்றுைா ையைிகளின் ைங்களாவின் அபிவிருத்தி 
மசயை்றிட்டம்  
சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

கதிரக்ாமம் புதிய சுை்றுைா ையைிகளின் ைங்களாவின் 
அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம்  

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

கதிரக்ாமம் புதிய சுை்றுைா ையைிகளின் ைங்களாபவ 
அபிவிருத்தி மசய்தை். 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

        

அனுமதி  திஸ்ஸ கதிரக்ாமம் பிரதான வீதி 

அபமவின் 
வபரைடம்  

 

 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாமம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை கைை்பு அபிவிருத்தி வையத்தினுள் அபமந்துள்ளதுடன் 
அை்மித்த புவி ையன்ைாடட்ு ஒழுங்கபமை்ைாக அபமவது 
வரத்்தக வையமாகும்.  

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகளுக்காகவைாதிய மை்றும் 
தரமான தங்குமிட வசதிகபள வழங்குதை்.  
நகரத்தினுள் இனிபமயான சுை்ைாடபை நிரம்ாைித்தை்.  

 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 

ஊவா மாகாைத்தின் மமானராகபள மாவட்டத்திை் 
அபமந்துள்ள கதிரக்ாமம் நகரம்,  இைங்பகயிை் அபமந்துள்ள 
புனித பூமி பிரவதசங்களுக்கு இபடயிை் பிரதானமான புனிதபூமி 
பிரவதசமாகும்.   கிரிமவமஹர  ரஜமகா விகாபர,  அஸ்தி ைை 
வைாதி,  ருஹுணு மகா  கதிரக்ாம வதவாையம்,  ஏழுமபை,  

மசை்ைக் கதிரக்ாமம்  கைைதி வதவாையம் வைான்ை புனித 
இடங்களிை் அபமவின் காரைமாக வருடம் முழுவதும் 
ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா ையைிகள் வார 
இறுதி,  நீை்ட வார இறுதி,  மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் 
கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தருகின்ைனர.் 
 

 இவ்வாறு வருபகதரும் ைக்தரக்ள் மை்றும் சுை்றுைா 
ையைிகளுக்மகன உகந்த விதத்திை் தங்குமிட வசதிகபள 
வழங்குவதை்காக கதிரக்ாமதத்ிை் புதிய சுை்றுைா 
ையைிகளுக்கான ைங்களபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.   
 

 

மசாத்து விைரம் 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

இந்த அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டத்திை்காக 
உத்வதசிக்கை்ைட்ட பூமியானது நகர அபிவிருத்திக்கு 
மசாந்தமாக காைியாகும் . 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர்  :2  

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(1>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

80 
Mn

  

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி, நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

கதிரக்ாமம் புதிய சுை்றுைா ைங்களா புதிய வசதிகளின் கீழ் 
அபிவிருத்தி  

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வ 
மதாகு
தி 

கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 

 

தை்வைாபதய நிபை 

மசயை்றிட்டத்தின் உத்வதச பூமி தை்காைத்திை் கதிரக்ாம ஓய்விடமாக 
அபமகிைது.  
 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு  300 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும். 

ஆவைாசபனகள் 

இபைை்பு தகவை்கள் 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

விமைவசன மாவத்பதயின் கைை்பு அபிவிருத்தி மசயை்றிட்டம் 

சசயற்றிட்டே்பே கண்டறிேை் 

மசயை் 
திட்டத்தின் 
மையர ்

விமைவசன மாவத்பதயின் கைை்பு அபிவிருத்தி 
மசயை்றிட்டம் 

மசயை்திட்டம் கதிரக்ாம நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

மசயை்திட்ட 
பிவரரபை 

 

மசயை்திட்டத்தின் அபமவு  

 

அபமவு  மாகாைம்   ஊவா  மாவட்டம்  மமானராகபள 

 பிரவதச 
மசயைாள
ர ்பிரிவு 

 கதிரக்ாமம்   மாகாை
அதிகார  ச
பை 

 கதிரக்ாம பிரவதச 
சபை 

 எை்பை   வடக்கு  கிழக்கு  மதை்கு  வமை்கு  

        

அனுமதி  K.M .விமைவசன மாவத்பத 

அபமவின் 
வபரைடம்  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அை்மித்த 
புவி 
ையன்ைாடு 

 

இந்த மசயை்றிட்ட பூமியானது கதிரக்ாமம் வைய திட்டத்திை்கு 
ஏை்ை கைை்பு அபிவிருத்தி வையத்தினுள் அபமந்துள்ளதுடன் 
அை்மித்த புவி ையன்ைாடட்ு ஒழுங்கபமை்ைாக அபமவது 
வரத்்தக வையமாகும். 

 

மசயை்றிட்டத்பத நியாயாை்ைடுத்தை் 

வியாைார
த்தின் 
தன்பம 

புதிய  

மீள் 
அபிவிரு
த்தி 

 
விஸ்த
ரித்தை் 

 

புவி 
அபிவிருத்
தி 
மாத்திரம் 

 

மசயை்றிட்
ட அளவீடு காை்ைகம் வைிக 

புவியி
யை் 
காட்சி 

ைாரம்ைரி
ய 

வீடு 

மீள் 
நிரம்ா
ைம் 

வவறு 

       

மசயை்றிட்
ட வகாை 
புள்ளி 

சுை்ைாடை்  மைாருளாதாரம்  
சமூகவிய
ை் 

 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
வநாக்கம் 

• கதிரக்ாமத்திை்கு வருபக தரும் ைக்தரக்ள் மை்றும் 
பிரவதசவாசிகள் வைாதிய அளவு மை்றும் தரமான வரத்்தக 
மை்றும் உட்கட்டபமை்பு வசதிகபள வழங்குதை். 

• பிரவதச மக்களின் மைாருளாதார ஆை்ைபை விருத்தி 
மசய்து புதிய  வாய்ை்புகள்  வழங்குதை். 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

• கதிரக்ாமம் நகர பிரவதசதத்ிை் இனிய மை்றும் 
அைங்காரமான சுை்ைாடபை மகாை்டதாக அபிவிருத்தி 
மசய்தை். 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தரக்்கவாத
ம் 

 கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் அபமந்துள்ள புனித இடங்களிை் 
காரைமாக வருடம் முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான ைக்தரக்ள் 
மை்றும் சுை்றுைாை் ையைிகள் வார இறுதி,  நீை்ட வார இறுதிகள்,  

மைரஹர காைம் வைான்ை காைங்களிை் கதிரக்ாம பிரவதசத்திை்  

காைை்ைடுவதுடன் இதன் காரைமாக கதிரக்ாம பிரவதசத்தின் 
மைாருளாதாரம் பிரதானமாக ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள 
வழங்குவது அடிை்ைபடயிை் ஒன்று வசரந்்து காைை்ைடுகிைது. 
 இவ்வாறு வருபக தரும் ைக்தரக்ளுக்கு மை்றும் பிரவதசவாசிகள் 
வசதிகபள  வழங்குவபத  வைான்வை பிரவதசத்தின் மக்களின் 
மைாருளாதார  ைைத்பத புதிய வரத்்தக வாய்ை்புகள்  மைை்றுக் 
மகாடுக்கும் வநாக்கத்துடன் விமைவசன மாவத்பதயிை் கைை்பு 
அபிவிருத்தி மசயை்திட்டம் கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மசாத்து விைரம் 

தை்காை காைி 
உரிபம 

ந  .அ .அ   தனியார ்  அரச  

விடுதபை 
மசய்வதிை் 
காைை்ைடும் 
பிபைை்பு 

ஆம்  இை்பை  

இை்பைமயனிை் 
விைரங்கபள 
காை்பியுங்கள் 

 

காைி உரிபம 
மதாடரை்ான விைரம் 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

  

காைியின் அளவு 

 

ஏக்கர்  :1.5  

ரூட்  :-  

ைரச்ச்ஸ் : 

 

மசயை்றிட்டத்தின் விைரங்கள் 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
காை 
எை்பை 

குறுகிய 
காைம் 
(1>வருடம்:) 

 

மத்திய 
காைம் (1-3 

வருடம்:) 
 

நீை்ட 
காைம் 

(3< year) 

 

மமாத்த  

கைக்கி
டை்ைட்ட 
மசைவு 

)ரூைா .மி(  

80 
Mn
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

நிதி 
ஒதுக்கீடு 

கருவூை நிதி/ நகரை்்புை அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

விமைவசன மாவத்பதயிை் கைை்பு அபிவிருத்தித் திட்டமானது 
பிரதானமாக இரை்டு கட்டங்களின் கீழ் 
மசயை்ைடுத்தை்ைட  எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகிைது. 
 அதன் அடிை்ைபடயிை் முதை் கட்டத்தின் கீழ் விை்ைபன 
அபைகபள நிரம்ாைித்தை் மை்றும் சுகாதார வசதிகள் மை்றும் 
அலுவைக  இடவசதிகபள  நிரம்ாைித்த வமை்மகாள்வதை்கு 
உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது இரை்டாவது கட்டத்தின் கீழ் வாகன 
தரிை்பிட அபிவிருத்தி,  தங்குமிட வசதிகபள அபிவிருத்தி மை்றும் 
புவியியை் காட்சிை்ைடுத்தலுக்கு  உத்வதசிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

மசயை்றிட்
டத்தின் 
தகவை்கள் 

நீர ்

வதபவயான மகாள்ளளவு 
- 

மின்
சாரம் 

வதபவயான 
மகாள்ளளவு - 

தை்வைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

தை்மைாதுள்ள 
மகாள்ளளவு - 

திை்ம 
கழிவுக
ளின் 
முகா
பமத்து
வ 
மதாகு
தி 

ஆ
ம் 

 

இை்
பை 

 இை்பைமய
னிை் 
உத்வதசிக்
கை்ைட்ட 
திை்ம 
கழிவுகள் 
முகாபமத்
துவ 
மதாகுதி 

 

வையம் கைை்பு 
அபிவிருத்தி 
வையம் 

வைய 
இைக்கம் 

ஆம் 

 

இை்
பை 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

தை்வைாபதய நிபை 

மவை்று இடம் 

 

 

சசயற்றிட்டே்தின் சசைவு                                                                                                                          003 
Mn 

சசயற்ைொடு சசைவு ரூ. மிை்லியன் 

1 ஆம் கட்டம்                         150 Mn 

11 ஆம் கட்டம்                         150 Mn 

சமொே்ேம்                         300 Mn 

அனுமதிமைை்ை நிறுவனம் 

மதாடரை்படய 
நிறுவனம் 

அதிகாரம்மைை்ை 
அதிகாரி  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார சபை  

 

 

ஒழுங்குமுபைகள் மை்றும் 
ஆவைாசபனகள் 

 

ஒழுங்குமுபைகள்  

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார பையின் 
திட்டங்கள் மை்றும் 
கட்டிட 
ஒழுங்குமபைகளுக்கு 
இைங்கவவை்டும்.  

ஆவைாசபனகள் 

இபைை்பு தகவை்கள் 

 

 





 

 

 

 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் 

2021 -2030 

 

 

 

 

 

பகுதி  - II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

அத்தியாயம் 7 

7. அபிவிருத்தி வலயங்கள் மற்றும் பிைாந்தியமாக்கல் நிபந்தரனகள் 
 

7.1. அறிமுகம் 
 

உயர்ந்த சபாருளாதாை சபௌதீக அபிவிருத்தி ஊடாக யாத்திரிகரள / பக்த அடியார்கரள 
கவர்ந்தவண்ணம் சதற்கு வலயத்தில் பசுரம சூழப்பட்ட வலுவான மத, ஆன்மீகம், அரமதி 
மற்றும் சகவாழ்வு நிரைந்த தைமான “அதி புனித பயண முடிவு” அல்லது 'ருெுனுபுைவின் 
மிகவும் புனிதமான நகைம்' என்பது கதிர்காம அபிவிருத்தி திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கமாக 
இருப்பதுடன் 2030 ஆம் வருடமாகும் தபாது இந்த எதிர்கால தநாக்ரக  அரடவதற்கு ஏற்ை 
விதத்தில் நிலங்களும் கட்டிடங்களும் இந்த அபிவிருத்தி மூதலாபாயங்களின் கீழ் கதிர்காம 
பிைததச அபிவிருத்தி வலயம் இனம் கண்டுள்ளது. 

இங்கு முக்கியமாக கருதப்படதவண்டியதாவது, முழு திட்ட பகுதிக்கும் சபாருந்தும் வரகயில் 
தமற்சகாள்ளப்படும் பிைாந்தியமயமாக்கலாகும். இந்த அபிவிருத்தி வலயங்கரள இனம் 
காணும்தபாது முக்கியமாக பிைததசத்தின் அபிவிருத்தி எல்ரலகரளயும் மற்றும் பின்வரும் 
பகுப்பாய்ரவகரளயும் அடிப்பரடயாகக்சகாண்டு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• உணர்திைன் பகுப்பாய்வு (Sensitivity Analysis) 
 

இங்கு பிைதானமாக நடத்தப்படுவதாவது, பிைததசத்தில் இடம்சபறும் அபிவிருத்திரய 
வரையரை சசய்யதவண்டிய உணர்திைன் பகுதிகளில் முக்கியமான பகுதிகரள இனம் 
காண்பதாகும். அதாவது சுற்ைாடல் உணர்திைன் பகுதியாகிய நீர் வளங்கள், சநல் வயல்கள், 

காடுகள், சதுப்பு நிலங்கள் தபாலதவ மத, கலாச்சாை மற்றும் கலாச்சாை உணர்திைன் பகுதிகளான 
மத, வைலாற்று மற்றும் சதால்சபாருள் மதிப்புரடய அபிவிருத்திரய வரையரை 
சசய்யதவண்டிய பகுதிகரளயும் மற்றும் பாதுகாக்கதவண்டிய பகுதிகரளயும் இனம் 
காண்பதாகும். (வரைபடம் 1). 

• தாங்கும் திைன் பகுப்பாய்வு  (Carring Capacity) 
தற்தபாது பிைததசத்தில் உள்ள வீதிகள், ஓய்வு மற்றும் சபாழுதுதபாக்கு வசதிகள், நீர்வழங்கல் 
தபான்ைவற்றின் அடிப்பரடயில் இப்பகுதியின் எதிர்கால அபிவிருத்தித் திைனின் அளரவ அந்த 
பிைததசத்தின் மக்கள் தாங்கக்கூடிய திைன் அடிப்பரடயில் தீர்மானிக்கப்படுவதுடன் இங்கு 
கதிர்காமத்தில் ஒவ்சவாரு கிைாம நிலதாரி பிரிவிலும் தாங்கும் திைரன பகுப்பாய்வு மூலம் 
இனம் காணப்பட்டுள்ளன.   (வரைபடம் 2) 

• அபிவிருத்தி சாத்தியகூறு பற்றிய பகுப்பாய்வு ( Potential Analysis) 

 
அபிவிருத்தி சாத்தியகூறுகரள இனம்காணும்தபாது முக்கியமாக மக்களின் அடிப்பரட 
ததரவயாகிய கல்வி, சுகாதாைம் மற்றும் பிை ததரவகரள பூர்த்தி சசய்வதற்கு ததரவயான 
தசரவரய வழங்கும் வரலயரமப்பு பிைததசத்தில் பைந்து காணப்படும் விதம்  மற்றும் அந்த 
தசரவகள் மூலம் சசய்யக்கூடிய அதிகபட்ச வீச்ரச கவனத்தில் சகாண்டு  அரனத்து 
தசரவகளுடன் கூடிய அபிவிருத்தி சசய்வதற்கு சாத்தியக்கூறுடனான பகுதிகரள இந்த 
பகுப்பாய்வு மூலம் இனம் காணப்பட்டது. (வரைபடம் 3) 
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• அபிவிருத்தி அழுத்த பகுப்பாய்வு (Development pressure Analysis) 

 

திட்டங்களின் அதிகாைத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் முழுவதும் தற்தபாது  இருக்கும் பாரதகளின் 
அடர்த்தி, கட்டிடங்கள் கட்டுமான பகுதிகளின் அடர்த்தி, மக்கள் அடர்த்தி, மக்கள் சதாரக 
வளர்ச்சி விகிதம் மற்றும் பிைததசத்தின் நில பயன்பாட்டு முரை தபான்ை முக்கிய காைணிகரள 
பகுப்பாய்வு சசய்வத்தன் ஊடாக இப்பகுதியின் தற்தபாரதய அபிவிருத்தி திரசரய 
அரடயாளம் காண இந்த அபிவிருத்தி அழுத்த பகுப்பாய்வு நடாத்தப்பட்டது. 
கதிர்காம பகுதியின் எதிர்கால அபிவிருத்தி தபாக்குகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகளின் பிைகாைம் 
எதிர்கால சதாரலதநாக்ரக தநாக்கி முன்தனறுவரத கருத்திற்சகாண்டு சபாருத்தமான 
விதத்தில் தமதல காட்டப்பட்டுள்ள ஒவ்சவாரு பகுப்பாய்வுகளின் அடர்த்தி சதாடர்பாக 
அவதானம் சசலுத்தி அபிவிருத்தி அடர்த்தி பிைாந்திமயமாக்கல் (Density Zoning) 
சசய்யப்பட்டுள்ளது, (வரைபடம் 4). 

இவ்வாறு அடர்த்தி பிைாந்தியமாக்கரல தமற்சகாள்ளும்தபாது பிைததசத்தின் சுற்றுச்சூழல், 
கலாச்சாை மற்றும் மத உணர்திைன் தன்ரம குரைந்து மற்றும் அபிவிருத்தி சாத்தியகூறுகள் 
அதிகமாக காணப்படும் பிைததசமாக இருப்பது தபாலதவ உயர்ந்தளவில் 
தாங்கிக்சகாள்ளக்கூடிய திைன் சகாண்ட பகுதிகளுடனும் ஒன்தைாசடான்று ஒப்பிட்டு அதன் 
அடர்த்தி அடிப்பரடயில் மதிப்புகரள கணக்சகடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதில் உயர்ந்த திைரன 
சகாண்ட பகுதிகள் உயர்ந்த  அபிவிருத்தியுரடய பகுதிகளாகவும் குரைந்த திைரன சகாண்ட 
பகுதிகள் குரைந்த அடர்த்தி அபிவிருத்தி பகுதிகளாகவும் மற்றும் அபிவிருத்தி சசய்யப்படாத 
அல்லது அபிவிருத்தி வைம்பு பிைததசமாக இனம் காணப்பட்டது. 
 

அதன்படி, தமற்கண்ட பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் சதாடர்பாக கதிர்காம பகுதியில் 04 பிைதான 
அடர்த்தி  பகுதிகளின் கீழ் ஆறு அபிவிருத்தி வலயங்கள் இனம் காணப்பட்டுள்ளன. 

1) உயர் அபிவிருத்தி தீவிை வலயம் 

அ. கலப்பு அபிவிருத்தி வலயம் 

ஆ. வர்த்தக மண்டலம் - II 

2) சபாது அபிவிருத்தி தீவிை வலயம் 

இ. குடியிருப்பு வலயம் 

3) குரைந்த அபிவிருத்தி தீவிை வலயம் 

ஈ. வர்த்தக வலயம் - 1 

விவசாய யைம்பாடு வலயம் 

4) அபிவிருத்தி தீவிைமற்ை வலயம் 

இ. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் உணர்திைன் வலயம் 

ஊ. புனித பூமி வலயம் 
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7.2. அபிவிருத்தி வலயங்கள் 
 

கதிர்காை பிரயதச சபபயின் எல்பல பின்வருைாறு 07 அபிவிருத்தி வலயங்களாக பிரித்து 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

1) வலய இலக்கம் 01 - புைித தள வலயம் 

2) வலய இலக்கம் 02 – வணிக வலயம் - I 

3) வலய இலக்கம் 03 - வணிக வலயம் - II 

4) வலய இலக்கம் 04 – கலப்பு அபிவருத்தி வலயம் 

5) வலய இலக்கம் 05 – குடியிருப்பு வலயம் 

6) வலய இலக்கம் 06 – சுற்றாைல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் வலயம்  

7) வலய இலக்கம் 07 – விவசாய யைம்பாடு வலயம் 

 

கதிர்காை பிரயதச சபப எல்பலக்குள் உள்ள அபைத்து நில பகுதிகளும் பிராந்தியைாக்கல் 

திட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ஏதாவசதாரு பயன்பாட்டிற்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுைன் 

அபவ பிராந்தியைாக்கல் திட்ை வபரபைம் இலக்கம் 7.2.1 இன் படி அபையும். 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

7.2.1. அபிவிருத்தி மண்டலங்களின் வரைபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கலப்பு அபிவிருத்தி 
வலயங்கள் 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 

சமாணைாக

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 
முன்சமாழியப்பட்ட வளர்ச்சி மண்டல வரைபடம் - (2021-2030) 

வணிக வலயம் I வணிக வலயம் II 
வலயங்கள் 

குடியிருப்பு 
வலயம் வலயங்கள் 

விவசாய தமம்பாடு 
வலயம் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்ப மற்றும் 
உணர்திைன் வலயம் 

புனித தள வலயம் 

 

மூல - நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப, மாவட்ட அலுவலகம்  -சமானைாகல  2021 
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7.3. வலய குணகங்கரள கணக்கிடுதல் 
 

7.3.1. வலய குணகம் 
 

வலய குணகம் மூலம் அபிவிருத்தித் திட்டத்ரத எதிர்காலத்தில் எதிர்பார்க்கும் பார்ரவ, இலக்கு 
மற்றும் குறிக்தகாள்கரள அரடவதற்கு ஏற்கனதவ உள்ள உள்கட்டரமப்பு வசதிகரள 
அதிகபட்சம் பயன்படுத்திற்சகாண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில்   / பிைாந்தியத்தின் சாதாைண 
நில அபிவிருத்தி திைன் ஒழுங்குபடுத்தலுடன் (regulate) இடம்சபறுகிைது. இதன் மூலம் 
முக்கியமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதாவது, ஒரு குறிப்பிட்ட பிைாந்தியத்தில் அங்கு நிலவும் தாங்கும் 
திைன் அடிப்பரடயில் சசய்யக்கூடிய அபிவிருத்திரய முன்சனடுத்து சசல்வதாகும். வலயம் 
குணகத்ரத கணக்கிடும்தபாது, 

• இப்பகுதியின் சுற்றுச்சூழல், மத மற்றும் கலாச்சாை உணர்திைன் 

• இப்பகுதியில் இருக்கும் உட்கட்டரமப்பின் தாங்கும் திைன் 

• எதிர்பார்க்கப்படும் குடியிருப்பு, சுற்றுலா மற்றும் மக்கள் சுழற்சி புள்ளிவிவைங்கள் 

• எதிர்கால நில பயன்பாட்டு தபாக்கின் அளவுதகால்கள் கவனத்தில் சகாள்ளப்படும்.  
 

7.3.1.1. வலய குணகங்கபள கணக்கிடுதல் 

 
கதிர்காை அபிவிருத்தி திட்ைத்தில் 2021 – 2030 சதாபலயநாக்காை  “ருஹுனுபுரயில் இருக்கும் 
வழிபாடு நகரம்' உருவாக்குவதற்காக உயர் சபாருளாதார ைற்றும் சபளதீக அபிவிருத்தியின் 
மூலம் யாத்ரீகர்கள் / பக்தர்களுக்கு வசதிகள் வழங்குவதும் ைத சகவாழ்வின் பண்புகள் 
நிபறந்த தளைாக உருவாக்கவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்படி, குறிக்யகாள் என்ற 
வபகயில் கதிர்காை நகரத்தின் “புைிதத்தன்பை” பாதுகாப்பிற்கு உகந்த சூழபல 
உருவாக்குவதற்கும், முபறயாக அபிவிருத்தி சசய்யப்பட்ை உட்கட்ைபைப்பு வசதிகபள 
வழங்குவதற்கும், இயற்பக சூழபலப் பாதுகாப்பதற்கும், சபாருளாதார பாதுகாப்பப 
யைம்படுத்துவதற்கும் உத்யதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன் பிரகாரம் பிராந்தியைாக்கல் திட்ைத்தின் படி தயாரிக்கப்பட்டுள்ள வலய 07 இன் கலப்பு 
அபிவிருத்தி வலயம் ைற்றும் வணிக வலயம் II உயர் தீவிர அபிவிருத்திபய உபையதாகவும், 
குடியிருப்பு வலயம் சாதாரண தீவிர அபிவிருத்திபய உபையதாகவும், விவசாய யைம்பாடு 
ைற்றும் வணிக வலயம் I குபறந்த தீவிர அபிவிருத்திபய உபையதாகவும், புைித தள 
வலயம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் வலயம் தீவிர அபிவிருத்தியற்ற வலயத்பத உபையதாகவும் 
அபிவிருத்தி சசய்ய உத்யதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

யையல காட்ைப்பட்டுள்ள தீவிர அபிவிருத்தியின் படி அபிவிருத்தி சசய்வதற்கு யதபவயாை 
வலய குணகங்கபள இைங்காண்வதற்கு அந்தந்த வலய ைட்ைத்தில் நிலவும் சுற்றுச்சூழல், 
ைத உணர்வு, அபிவிருத்தி வாய்ப்பு ைற்றும் வலயத்திற்கு அபத தாங்கிக்சகாள்ளக்கூடிய 
திறன் யபான்றபவகள் பகுப்பாய்வு  மூலம் இைம் கண்டுசகாள்ளப்பட்டுள்ளை. அதன் பின் 
2030 ஆகும்யபாது  ஒவ்சவாரு வலயங்களில் எதிர்பார்க்கும் குடியிருப்பு ைற்றும் புலம்சபயர் 
(பக்தர்கள் ைற்றும் யாத்திரிகர்கள்) இைம் காட்ைப்பட்டுள்ளை.  பின்ைர் அந்த வலயங்களில் 
குடியிருக்கும் ைக்களுக்கும், பக்தர்களுக்கும் ைற்றும் யாத்திரிகர்களுக்கும் வசதிகள் 
ஏற்படுத்துவதற்கு யதபவயாை வாய்ப்பு அளபவ கணக்சகடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 
வலயங்களின் பிரகாரம் முடிவுசசய்யப்பட்ை அனுைாைங்கள் பின்வறுைாறு. 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வையத்தில் நிைவும் நிணையின் படி வைய குைகங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 
அனுமானங்கள் 

வலயங்கள் அனுைாைங்கள் 

அபிவிருத்தி தீவிரைற்ற வலயங்கள் 

புைிதத் தள வலயம் 

- புைிதத் தள திட்ை கைிட்டி, சபௌதீக திட்ை 
திபைக்களம் ைற்றும் நகர்ப்புற அபிவிருத்தி 
அதிகார சபபயின் அனுைதிபய சபற்ற 
பயன்பாடுகளுக்காக ைாத்திரம் இந்த 
வலயத்தில் அனுைதி வழங்குதல் ைற்பறய 
யவறு எவ்வித அபிவிருத்தி பணிகபளயும் 
சசயற்படுத்தாைல் இருத்தல்.  

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ைற்றும் 
உணர்திறன் வலயம் 

- சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் உணர்திறன் வலயத்தில் 
எவ்வித அபிவிருத்தி பணியும் 
சசய்யாதிருத்தல். 

குபறந்த அபிவிருத்தி தீவிர  
வலயங்கள்  

வணிக வலயம் I 

- புைிதத் தளத்பத அண்ைித்த வர்த்தக 
வலயங்களில் ( வணிக வலயம் I) புைிதத் 
தளத்திற்கு சபாருத்தைற்ற பயன்பாடுகபள 
அகற்றுதல் ைற்றும் 
வபறயபறக்குற்படுத்துதல்   

விவசாய யைம்பாட்டு  வலயம் 

- கட்டுைாைம் வபறயபறக்குற்படுத்துதல் '  

- விவசாய பயன்பாடுகளுக்கு சபாருத்தைாை 
வலயைாக ைாற்றுதல்  

- விவசாயம் சார்ந்த சுற்றுலா வசதிகள் 

விஸ்தரிக்கப்பட்ை வலயைாக ைாற்றுதல்  

சாதாரண அபிவிருத்தி தீவிர  
வலயங்கள் 

குடியிருப்பு வலயம் 
- குடியிருப்பு பயன்பாட்டுக்கு சபாருத்தைாை 

வலயைாக ைாற்றுதல்  

உயர் அபிவிருத்தி தீவிர  
வலயங்கள் 

கலப்பு அபிவிருத்தி தீவிர  
வலயங்கள் 

- யாத்திரிகர்களுக்கு ைற்றும் குடியிருக்கும் 
ைக்களுக்கு வசதிகள் வழங்கும் உயர் 
அபிவிருத்தி யகந்திரைாக உருவாக்குதல்  

வணிக வலயம் II  

 

யையலயுள்ள அனுைாைங்கபள அடிப்பபையாக சகாண்டு அந்தந்த வலயங்கள் எதிர்பார்க்கும் 
குடியிருப்பாளர்கபளயும் ைற்றும் புலம்சபயர் சமூகங்கபளயும் கணக்சகடுக்கப்பட்டுள்ளை. 
பின்ைர் அந்த எதிர்பார்க்கப’ட்ை சமூகங்களுக்கு யதபவயாை குடியிருப்பு வசதிபயயும் முழு 
காணியின் அளபவயும் கணக்சகடுக்கப்பட்டுள்ளை. 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வைய குைகத்ணத கைக்வகடுத்தல் 

 

 

  

 

இவ்வாறு இைங்காணப்பட்ை வலயங்களின் வலய குணகத்தின் படி (Zoning Factor) 

வலயங்களில் முன்சைடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு நியாயைாை இைவசதிகள் 
உரித்தாகும்.  

 

• அபிவிருத்திக்கு  அனுைதிக்கப்பட்ை தபர பகுதி அளபவ தீர்ைாைித்தல் 2021 

ஆம் ஆண்டு ஜூபல ைாதம் வியாழக்கிழபை 8ஆம் திகதிபயக்சகாண்ை 
இலக்கம் இலக்கம்; 2235/54 இன் அதிவியசை வர்த்தைாைி  அறிவிப்பின் பகுதி 
ஐஏ இல் அட்ைவபணயில் 6 இல் “ அ ” ,”  ஆ ”,” இ ”; படிவங்களின் படி 
கதிர்காைம் அபிவிருத்தி திட்ைத்துைன் சதாைர்புபைய பகுதிகள் 
அட்ைவபணகள் 7.3.2.1 இ 7.3.2.2. ைற்றும் .7.3.2.3 இல்; காட்ைப்பட்டுள்ளை. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எதிர்காலத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் இடவசதியின் அளவு 

தற்தபாது காணப்படும் இடவசதியின் அளவு. 

வலய குணகம் 

(Zone Factor)     = 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

7.3.1.2. பிைாந்தியங்களின் மண்டல குணகம் விநிதயாகம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொரசபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

 

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 
சமாணைாக

ரல 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 
பிைாந்தியங்களின் மண்டல குணகம் விநிதயாகம் 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

ைண்ைல குணகம் விநியயாகம் 

பிரயதச சபபயின் எல்பல 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

7.3.2. மண்டைங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தணர விகிதம் 

7.3.2.1. படிவம் 'அ'  - அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு விகிதம் 

 

காணியின் பரப்பு  (சதுர 
ைீற்றர்)  

வலயக் காரணி =  0.50 - 0.74 வையக் காரைி =  0.75-0.99 வையக் காரைி= 1.00-1.24 

ஆகக் குபறந்த வதீியின் அகலம்  ஆகக் குணறந்த வதீியின் அகைம்  ஆகக் குணறந்த வதீியின் அகைம்  

**6ைீற்ற
ர்  

9ைீற்ற
ர் 

12ைீற்ற
ர் 

15 
ைீற்றர் 
அல்லது 
அதற்கு 
யைற்பட்

ை  

**6ைீற்ற
ர்  

9ைீற்றர் 12ைீற்ற
ர் 

15 
ைீற்றர் 
அல்லது 
அதற்கு 
யைற்பட்

ை  

**6ைீற்ற
ர்  

9ைீற்ற
ர் 

12ைீற்ற
ர் 

15 
ைீற்றர் 
அல்லது 
அதற்கு 
யைற்பட்

ை  

150- 250 ஐ விை குபறவாைது   0.8 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 
250-375 ஐ விை குபறவாைது  0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.0 1.8 2.2 2.4 2.7 

375-500 ஐ விை குபறவாைது  0.9 1.0 1.2 1.4 1.3 1.6 1.9 2.1 1.9 2.2 2.5 2.8 
500-750 ஐ விை குபறவாைது 1.0 1.1 1.3 1.5 1.4 1.7 2.0 2.2 2.0 2.3 2.7 3.0 

750-1000 ஐ விை குபறவாைது 1.0 1.2 1.4 1.7 1.5 1.8 2.2 2.5 2.1 2.4 2.9 3.3 
1000-1500 ஐ விை குபறவாைது 1.1 1.3 1.5 1.8 1.6 1.9 2.3 2.7 2.2 2.5 3.0 3.6 

1500- 2000 ஐ விை 
குபறவாைது 

1.1 1.4 1.7 2.0 1.7 2.1 2.5 3.0 2.3 2.7 3.4 4.0 

2000- 2500 ஐ விை 
குபறவாைது 

1.2 1.5 1.8 2.1 1.8 2.3 2.7 3.1 2.4 2.8 3.5 4.2 

2500- 3000 ஐ விை 
குபறவாைது 

1.2 1.6 2.0 2.4 1.9 2.4 3.0 3.6 2.5 3.2 4.0 4.7 

3000-3500 ஐ விை குபறவாைது 1.3 1.7 2.1 2.5 2.0 2.5 3.1 3.7 2.6 3.4 4.2 5.0 
3500-4000 ஐ விை குபறவாைது 1.4 1.8 2.2 2.6 2.2 2.6 3.3 3.9 2.8 3.6 4.3 5.3 

4000 ஐ விை கூடியது  1.5 1.9 2.3 2.8 2.5 2.8 3.5 4.0 3.0 3.8 4.5 5.5 
UL - எல்பலயற்றது                 வாகைத் 
தரிப்பிைங்களிற்காக ஒதுக்கப்பட்ை தளப்பரப்பு யைற்கூறிய தளப்பரப்பு விகிதத்தில் கணக்கிைப்பைவில்பல      

வலய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பாக தளங்களின் எண்ணிக்பக அல்லது தளப்பரப்பு விகிதம் குறிப்பிைப்பட்டிருந்தால் யைற்கூறிய தளப்பரப்பு விகிதைாைது சபாருந்தாது
 யைற்கூறிய அனுைதிக்கப்பட்ை தளப்பரப்பு விகிதைாைது நிலத்தின் சாய்விற்கு ஏற்ப அபிவிருத்தித் திட்ைத்தில் கட்டுப்படுத்தப்படும்    

110  ற்கு யைற்பட்ை நிலச் சாய்வுகபளக் சகாண்ை நிலங்களுக்கு யதசிய கட்டிை ஆராய்ச்சி நிறுவைத்திைைிருந்து அனுைதி சபறப்பைல் யவண்டும்.  

* குபறந்தபட்சம் 12 ைீற்றர்  (வதீியின் பையத்திலிருந்து) கட்டிை எல்பலக் யகாட்டிபை சகாண்ை வதீிகளுக்கு ைாத்திரயை  

10.0 ஐ விை அதிகைாகயவா அல்லது 10.0 ற்கு சைைாகயவா உள்ள தளப்பரப்பு விகிதம் அனுைதிக்கப்படும். இல்பலசயன்றால் அதிகபட்ச தளப்பரப்பு விகிதைாைது  

 9.0 ஆக வபரயறுக்கப்படும்.               

 **குறிப்பிைப்பட்ை அபிவிருத்தித் திட்ைங்களில் 7 ைீற்றர் அகலம் எை அபையாளம் காணப்பட்ை வதீிகளுக்காை குபறந்தபட்ச வதீி அகலம் 7 ைீ ைீற்றராகக் கருத்தப்பைல் 
யவண்டும்.                 
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 படிவம் 'அ'  - அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு விகிதம் 

 

 

 

காணியின் பரப்பு  (சதுர ைீற்றர்)  வையக் காரைி = 1.25-1.4 வையக் காரைி = 1.50-1.74 

ஆகக் குணறந்த வதீியின் அகைம்  ஆகக் குணறந்த வதீியின் அகைம்   

**6ைீற்றர்  9ைீற்றர் 12ைீற்றர் 15 ைீற்றர் அல்லது 
அதற்கு யைற்பட்ை  

**6ைீற்றர்  9ைீற்றர் 12ைீற்றர் 15 ைீற்றர் அல்லது 
அதற்கு யைற்பட்ை  

150- 250 ஐ விை குபறவாைது   2.0 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 2.8 

250-375 ஐ விை குபறவாைது  2.2 2.7 3.0 3.3 2.6 3.2 3.6 4.0 

375-500 ஐ விை குபறவாைது  2.3 2.8 3.2 3.4 2.7 3.3 3.8 4.2 

500-750 ஐ விை குபறவாைது 2.4 3.0 3.4 3.5 2.8 3.4 4.0 4.5 

750-1000 ஐ விை குபறவாைது 2.6 3.0 3.6 4.0 3.1 3.6 4.3 5.0 

1000-1500 ஐ விை குபறவாைது 2.7 3.1 3.8 4.5 3.2 3.8 4.6 5.5 

1500- 2000 ஐ விை குபறவாைது 2.9 3.4 4.2 5.0 3.4 4.0 5.0 6.0 

2000- 2500 ஐ விை குபறவாைது 3.0 3.5 4.4 5.4 3.5 4.2 5.2 6.5 

2500- 3000 ஐ விை குபறவாைது 3.1 3.8 4.7 5.8 3.6 4.4 5.5 7.0 

3000-3500 ஐ விை குபறவாைது 3.2 4.0 5.0 6.2 3.7 4.6 6.0 7.5 

3500-4000 ஐ விை குபறவாைது 3.3 4.3 5.5 6.6 3.8 4.8 6.3 7.7 

4000 ஐ விை கூடியது  3.5 4.5 6.0 7.0 4.0 5.0 6.5 8.0 
UL - எல்பலயற்றது                  

வாகைத் தரிப்பிைங்களிற்காக ஒதுக்கப்பட்ை தளப்பரப்பு யைற்கூறிய தளப்பரப்பு விகிதத்தில் கணக்கிைப்பைவில்பல      

வலய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பாக தளங்களின் எண்ணிக்பக அல்லது தளப்பரப்பு விகிதம் குறிப்பிைப்பட்டிருந்தால் யைற்கூறிய தளப்பரப்பு விகிதைாைது சபாருந்தாது
 யைற்கூறிய அனுைதிக்கப்பட்ை தளப்பரப்பு விகிதைாைது நிலத்தின் சாய்விற்கு ஏற்ப அபிவிருத்தித் திட்ைத்தில் கட்டுப்படுத்தப்படும்    

110  ற்கு யைற்பட்ை நிலச் சாய்வுகபளக் சகாண்ை நிலங்களுக்கு யதசிய கட்டிை ஆராய்ச்சி நிறுவைத்திைைிருந்து அனுைதி சபறப்பைல் யவண்டும்.  

* குபறந்தபட்சம் 12 ைீற்றர்  (வதீியின் பையத்திலிருந்து) கட்டிை எல்பலக் யகாட்டிபை சகாண்ை வதீிகளுக்கு ைாத்திரயை  

10.0 ஐ விை அதிகைாகயவா அல்லது 10.0 ற்கு சைைாகயவா உள்ள தளப்பரப்பு விகிதம் அனுைதிக்கப்படும். இல்பலசயன்றால் அதிகபட்ச தளப்பரப்பு விகிதைாைது  

 9.0 ஆக வபரயறுக்கப்படும்.              

 **குறிப்பிைப்பட்ை அபிவிருத்தித் திட்ைங்களில் 7 ைீற்றர் அகலம் எை அபையாளம் காணப்பட்ை வதீிகளுக்காை குபறந்தபட்ச வதீி அகலம் 7 ைீ ைீற்றராகக் கருத்தப்பைல் 
யவண்டும்.                 
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7.3.2.2. படிவம் 'ஆ'  - 3 ைீற்றர் ைற்றும் 4.5 ைீற்றர் அகலமுள்ள வதீிகளுக்காை 
தளங்களின் எண்ணிக்பக 

படிவம் 'ஆ'  - 3 மீற்றர் மற்றும் 4.5 மீற்றர் அகைமுள்ள வதீிகளுக்கான தளங்களின் 
எண்ைிக்ணக  

  ஆகக் 
குணறந்த 

வதீியின் 
அகைம்  

 

காைியின் 
ஆகக் 

குணறந்த 
முகப்பு   

* நிை 
மூடுணக 

ஆகக்கூடிய தளங்களின் எண்ைிக்ணக  

வையக் 
காரைி     
0.5 - 0.74 

வையக் 
காரைி      

0.75 - 1.24 

வையக் 
காரைி     

1.25 - 3.49 

வையக் 
காரைி           

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) 

வாகைங்களின் தரிப்பிைங்கபளயும் உள்ளைக்கியதாக தளங்களின் எண்ணிக்பக 
காணப்படுகின்றது   

ஒவ்சவாரு வதீிகளுக்குைாக ஒதுக்கப்பட்ை வடீுகளின் அலகுகளின் எண்ணிக்பகயில் ைாற்றம் 
ஏற்பைாது   

  * வலய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பிைப்பைாத நில மூடுபக  

 
 

7.3.2.3. படிவம் ''இ'' - பின்னணடவு இணடவவளி மற்றும் திறந்த வவளிகள் 

 

கடட்ிடே்தி
ன் வபக

வதிவி
டமை்
ைொே
பவ

வதிவிட
ம்

இயற்பக  

கொற்தறொட்
டே்பே 

சைற 

முடியொே 

சந்ேரை்்ை
ம்

இயற்பக  

கொற்தறொ
டட்ே்பே 

சைறக்கூ
டிய 

சந்ேரை்்ை
ம்

இயற்பக
 

கொற்தறொ
டட்ே்பே 

சைற 

முடியொே 

சந்ேரை்்ை
ம்

இயற்
பக 

கொற்
தறொடட்
ே்பே 

சைறக்
கூடிய  

சந்ேரை்்
ைம்

 ஆகக் 

குபறந்ே  

அகைம்

ஆகக் 

குபறந்ே
 ைரை்பு

குபறந்ே  

உயரம்

7 ஐ விட 

குபறவொன
து 6        80%** 65% 2.3 மீை்ைர் 2.3 மீை்ைர் -

2.3 

மீை்ைர் 2.3 மீை்ைர்
5 சதுர  

மீை்ைர்

7-15 ஐ விட 

குபறவொன
து 6 65% 65% 3 மீை்ைர் 3 மீை்ைர் - 3 மீை்ைர் 3 மீை்ைர்

9 சதுர  

மீை்ைர்

நடுே்ேர 

உயரம்

15-  30 ஐ 

விட 

குபறவொன
து 12 65% 65% 4 மீை்ைர் 4 மீை்ைர்

1மீை்ைர் 
மை்றும்  

3மீை்ைர் 4 மீை்ைர் 4 மீை்ைர்
16 சதுர  

மீை்ைர்

மே்திய 

உயரம்

30-50 ஐ 

விட 

குபறவொன
து 20 65% 65% 4 மீை்ைர் 5 மீை்ைர்

3மீை்ைர் 
(இரு 

ைக்கம்) 5 மீை்ைர் 5 மீை்ைர்
25 சதுர  

மீை்ைர்
50-75 ஐ 

விட 

குபறவொன
து 30       50%***       50%*** 5 மீை்ைர் 6 மீை்ைர்

4 மீை்ைர் 
(இரு 

ைக்கம்) 6 மீை்ைர் 6 மீை்ைர்
36 சதுர  

மீை்ைர்

அதி 

உயரம்

75 மற்றும் 

75 ஐ விட 

கூடியது
 40 மீற்றர்  ஐ 

விட கூடியது       50%***       50%*** 5 மீை்ைர் 6 மீை்ைர்

5 மீை்ைர் 
(இரு 

ைக்கம்) 6 மீை்ைர் 6 மீை்ைர் ****

 

கடட்ிடே்தி
ன் 

உயரம் 

(மீற்றர்)

அபமவிடே்
தின் 

ஆகக்குபற
ந்ே 

முகை்பின் 

அகைம்   

(மீற்றர்)

*நிை மூடுபக
பின்புற  இபடசவளி 

(மீற்றர)்

 ைக்க இபடசவளி 
(மீற்றர்)

இயற்பக  

கொற்தறொடட்ே்பே 

சைறக்கூடிய  வொன் 

தநொக்கிய 

ஒளிே்துபள

 கட்டிடதத்ின்  உயரம் - வீதியின் தபர மட்டதத்ிை்கும்  கட்டிடதத்ின்  கூபர மட்டதத்ிை்கும்  இபடயிைான உயரம் (வாகனத் தரிை்பிடங்களின் தளங்கள் உட்ைட
 * வைய ஒழுங்கு விதிகளிை்  குறிை்பிடை்ைடாத நிை மூடுபக 

 ** முழு அபிவிருதத்ியும்  வதிவிடமை்ைாத உைவயாகங்களுக்கு உரிதத்ானது *** வைாடியம்  (Podium) மட்டதத்ிை்கு  65% ஆன நிை மூடுபகயிபன அனுமதிக்க  முடியும் . வமலும்  வைாடியமானது  

(Podium) வகாபுரதத்ின்  மமாதத்  உயரதத்ிை் 20% ஐ மகாை்டிருதத்ை்  வவை்டும்  அை்ைது 12 மாடிகளுக்கு  வமை்ைட 

கூடாது.

 **** ஆகக்  குபைந்த ைரை்ைானது ஒவ்மவாரு வமைதிக  3 மீை்ைர் உயரதத்ிை்கும்  1 சதுர  மீை்ைர் என்ை அடிை்ைபடயிை் அதிகரிக்கை்ைடும்

படிவம்   இ     பின்ைபைவு இபைசவளி ைற்றும் திறந்த சவளிகள்
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7.4. சபாது பிைாந்தியமாக்கல் விதிமுரைகள் 

 

முன்சைாழியப்பட்ை ைண்ைலத் திட்ைத்தின் ஒவ்சவாரு பகுதிக்கும் இந்தத் திட்ைத்தின் 
அத்தியாயம் 8 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள பயன்பாடு ைற்றும் விதிமுபறகளுைன் 
கூடுதலாக வடிவபைப்பு பகுதிக்கு சபாருந்தக்கூடிய சபாதுவாை விதிகபள இந்த 
அத்தியாயம் விவரிக்கிறது 

 

7.4.1. காலத்துக்கு காலம் தமற்சகாள்ளப்படும் திருத்தங்களுக்கு கீழ் 1978 ஆம் ஆண்டின் இலக்க 
41 ரய சகாண்ட நகர்ப்புை அபிவிருத்தி அதிகாை  சரபயின் சட்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவின் கீழ் 
இலக்கம் 423$6 மற்றும் 1986'10'14   திகதியிடப்பட்ட அதிவிதசட வர்த்தமானி அறிவிப்பு 
மற்றும் இலக்கம் 1605/41 மற்றும் 2009'06'11 திகதியிடப்பட்ட அதிவிதசட வர்த்தமானி 
அறிவிப்பு மூலம் நகர்ப்புை அபிவிருத்தி பகுதியாக சவளியிடப்பட்டுள்ள கதிர்காம 
நகைாட்சி அதிகாைத்திற்குற்பட்ட பகுதிகளுக்கு இந்த விதிமுரைகள் அமுலில் இருக்கும். 

 

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;  
கதிர்காைம் பிரயதச சபப பிரயதசம் mjpfhu vy;iyg; gpuNjrj;jpw;F 

nghWj;jKilajhFk;. 
 

7.4.3. பிராந்தியைாக்கல் திட்ைத்தின் மூலம் ஏயதனும் ஒரு இைம் அல்லது சசாத்து 
ஒரு குறிப்பிட்ை யநாக்கத்திற்காக ைட்டுயை பயன்படுத்தப்பை யவண்டும் எை 
சதரிவு சசய்துள்ள சையத்தில், அந்த இைம் அல்லது சசாத்து அங்கு சதரிவு 
சசய்யப்பட்டுள்ள யநாக்கத்துக்காக ைாத்திரம் பயன்படுத்தயவண்டும்.  

 

7.4.4. அதிகாரசபபயால் சபாருத்தைாைதாகக் கருதும் சந்தர்ப்பத்தில், ஏயதனும் ஒரு 
சிறப்பு சசயற்றிட்ைப்பகுதி, ஒரு ைறுவடிவபைப்பு பகுதி, ஒரு சிறப்பு 
அபிவிருத்தி பகுதி, ஒரு ைத்திய வணிக பகுதி, ஒரு காட்சி பகுதிபய 
வபரவிலக்கணம் சசய்யலாம். அவ்வாறு சவளியிைப்பட்ை பகுதிக்கு அந்த 
பிரயதசத்திற்சகை  அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை விதிமுபறகள் ைற்றும் 
நிர்ணயங்கள் அமுலில் இருக்கும் 

 

7.4.5. அதிகாரசபபயால் சதரிவு சசய்யப்படும் சிறப்பு சசயற்றிட்ைப் பகுதிகளுக்குள் 
ஏதாவது ஒரு விதத்திலாை அல்லது சிறப்பு கட்டிைசைான்பற 
நிர்ைாணிப்பதற்கு நிலத்பதப் பயன்படுத்துதல், கட்டுப்படுத்துதல் அல்லது 
தபை சசய்தல், இந்தத் திட்ைத்தின் காட்ைப்பட்டுள்ள உத்தரவுகள், தபைகபளத் 
தளர்த்துவது அல்லது பகுதிக்சகை பரிந்துபரக்கப்பட்ை சசயல்பாடுகபளச் 
நிபறயவற்றுவதற்கு பிற சட்ைங்கபள இயற்றுவபதயும் அதிகாரசபபயால் 
யைற்சகாள்ளப்பைலாம். 
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7.4.6. அபிவிருத்தி திட்ைத்தின் நிபந்தபைகளில் உள்வாங்கப்பைாத ஏயதனும் ஒரு 
அபிவிருத்தி பணியாக இருப்பின் அது சதாைர்பாக முடிவுகள் எடுத்தல் 
நகர்ப்புற அபிவிருத்தி அதிகார  சபபயின் சபாருப்பாகும்.  

 

7.4.7. திட்ைத்தின் நிபந்தபைகள் அமுல்படுத்தப்படும் திகதிபய சநருங்கும்யபாது, 
ஏதாவசதாரு சட்ைபூர்வைாை சசயல்படுத்தப்பையவண்டிய பயன்பாசைான்று 
அந்த வலயத்துக்கு சபாருந்தவில்பல என்றால், கூறப்பட்ை பயன்பாட்டு 
காலத்பத நீடித்து அல்லது  அல்லது அதன் கட்டிைப்பகுதிகள் அல்லது 
இயந்திரங்கபள நீட்டிப்பதன் மூலைாகயவா அல்லது அருகிலுள்ள 
நிலங்களிலிருந்து பகுதிகபள யசகரிப்பதன் மூலைாகயவா அல்லது 
ஏதாவசதாரு சசயற்றிட்ைத்திற்கு வழிவகுக்கும் சசயற்பாடுகளுக்கும் அனுைதி 
வழங்கப்பைைாட்ைாது  யைலும் உத்யதச நிலத்பத அல்லது கட்டிைத்பத 
சதாைர்ந்து நைத்தி சசல்லுதல் தகுதியற்றது எைக் கருதப்பட்ைால், கூறப்பட்ை 
சபாருத்தைற்ற பயன்பாட்பை நிறுத்துைாறு அதிகார சபப உத்தரவு 
பிறப்பிக்கலாம். 

 

7.4.8. ஏயதனும் ஒரு நிலப்பகுதி இரண்டு உள்ளூராட்சி பகுதிகளுக்கு  இபையில் 
அபைந்திருக்குயையாைால் அந்த நிலப்பகுதி அதற்காை நுபழவாயில் 
அபைந்திருக்கும் உள்ளூராட்சி பகுதிக்கு சசாந்தைாைது என்று கருதப்படுகிறது. 
அயதயபால் ஏயதனும் இரண்டு உள்ளூராட்சி பகுதிகளுக்குச் சசாந்தைாை 
பாபதகள் மூலம் அந்த நிலத்பத அணுகிைால் பிரதாை பாபத சசாந்தைாை 
பகுதிக்கு சசாந்தைாைது என்றும், அந்த இரண்டு பாபதகளும் ஒயர 
அகலத்பதக் சகாண்டிருந்தால், அந்த நிலத்தின் சபரும்பகுதிபயச் 
சகாண்டிருக்கும் உள்ளூராட்சி  நிர்வாகப் பகுதிக்கு சசாந்தைாைது என்று கருத 
யவண்டும் 

 

7.4.9. ஏயதனும் ஒரு சசாத்து அல்லது கட்டிைம் இரண்டு வலயங்களுக்கு 
சசாந்தைாைது என்றால், அந்த சசாத்து அல்லது கட்டிைத்திற்காை அணுகல் 
பாபத சசாந்தைாை வலயம் அந்த சசாத்தின் அல்லது கட்டிைத்தின் வலயம் 
எை \கருதப்பை யவண்டும். 

 

7.4.10. ஏயதனும் ஒரு சசாத்து இரண்டு அல்லது அதற்கு யைற்பட்ை வலயங்களுக்கு 
சசாந்தைாைது என்றால், அவ்வாறாை நிலப்பகுதி  அபிவிருத்தி திட்ைத்தின் 
குறிக்யகாள்களுக்கு ைிகவும் உகந்ததாக காணப்படும் வலயத்திற்கு உட்பட்ைது 
எை தீர்ைாைிக்கும் உரிபை அதிகார சபயபய சார்ந்ததாகும். 

 

7.4.11. ஏயதனும் ஒரு நிலப்பகுதி அல்லது ஒரு கட்டிைம் அபிவிருத்தி அனுைதி 
பத்திரத்தால் அனுைதி வழங்கியுள்ள பயன்பாட்பை தவிர யவறு எந்த 
யநாக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தக்கூைாது. 
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7.4.12. ஏயதனும் ஒரு நிலப்பகுதி அல்லது வடீு வலபவ வியசை பயன்பாட்டிற்காக  
ஒதுக்காைல் இருக்கும் பட்சத்தில் அதன் பயன்பாடு அது அபைந்துள்ள 
வலயத்தில் அனுைதி வழங்கப்பட்ை பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப இருத்தல் யவண்டும் 

 

7.4.13.  சதால்சபாருள் ைற்றும் பண்பைய கட்ைைக்கபல முபறகள் சதாைர்பாக 
ைற்றும் யதசிய ைரபுரிபையுைன் சதாைர்புபைய அபைத்து கட்டிைங்களும் 
நிலங்களும் தற்யபாது இருக்கும் விதத்தியலயய பாதுகாக்கப்பை யவண்டும் 
என்பதுைன் அபத யைம்படுத்துதல் அல்லது புைரபைப்பு சசய்யப்படும்யபாது 
ைற்றும் புதிய கட்டுைாைம் சசய்யப்படும்யபாது சதால்சபாருள் ைதிப்பு 
பாதுகாக்கப்படும் வபகயில் திட்ைைிையவண்டும், அதற்கு சதால்சபாருள் 
திபைக்களம் அல்லது அதனுைன் சதாைர்புபைய நிறுவைத்தின் பரிந்துபரகள் 
சபற்றுக்சகாள்ளப்பையவண்டும். 

 

7.4.14. ஒரு இைம் அல்லது ஒரு சசாத்து ஏதாவது ஒரு வியசை பயன்பாட்டிற்கு  
சதரிவுசசய்யப்பைாைல் இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பிராந்தியைாக்கல் படி  அந்த 
பயன்பாடு அபைந்துள்ள வலயத்தில் அனுைதிக்கப்பட்ை பயன்பாட்டிற்காக 
எந்தவிதைாை தபையும் இருக்கக்கூைாது.  

 

7.4.15. எவயரனும் ஒரு நபர் ஏயதனும் கட்டுைாைத்துக்காக அனுைதிபயக் யகாரும் 
சந்தர்ப்பத்தில் அந்தந்த வலயங்களின் தைித்துவம் பாதுகாக்கப்படும் விதத்தில் 
அதன் சவளித்யதாற்றம் குறித்து நகர்ப்புற அபிவிருத்தி அதிகார சபப 
வழங்கும்  அறிவுறுத்தல்களின் படி  சசயல்பை யவண்டும். 

 

7.4.16.  உத்யதச நில பயன்பாட்டுக்காை வலய  திட்ைத்திற்குள் தற்யபாதுள்ள 
கட்டிைங்கள் ைற்றும் உத்யதச சபாது கட்ைபைப்புகளின் கூபர, நிறம்,  
பயன்படுத்தப்பட்ை சபாருட்கள் ைற்றும் கட்ைைக்கபல சதாைர்பாை 
நவைீையைாக்கல் அல்லது ைாற்றங்களுக்காக, நகர்ப்புற அதிகார சபபயால் 
நிர்யணங்கள் பிறப்பிக்கப்பைலாம்.  

 

7.4.17. இரண்டு அலகுக்கு கூடுதலாை குடியிருப்பு கட்டிைங்கள் ைற்றும் ச.ைீ. 400 
க்கும் யைற்பட்ை வணிக அல்லது பிற கட்டிை விண்ணப்பங்கபள சைர்ப்பிக்கும் 
யபாது  ஒரு தின்ை கழிவு முகாபைத்துவ திட்ைத்பத சைர்ப்பிக்கப்பை 
யவண்டும். 

 

7.4.18. பிரயதச சபப எல்பலக்குள் சதளிவாக அபையாளம் காணக்கூடிய புவி 
காட்சி ைற்றும் பல்லுயிர் சகாண்ைதும் உயர் ைதிப்பபயும் சகாண்ை பகுதிகள் 
பாதுகாக்கப்பை யவண்டும், யைலும் அதிகாரசபபயின் கருத்தின் பிரகாரம் ஒரு 
இைம் அல்லது பகுதி அழகியல் அல்லது நிலப்பரப்பின் அடிப்பபையில் 
முக்கியைாைது என்றால் சந்தர்ப்பத்திற்யகற்ப அந்த இைம் அல்லது பகுதி 
பாதுகாக்கப்பை யவண்டும் கருதப்பட்ைால், அதற்காை கட்ைபளச் சட்ைத்பத 
அதிகார சபபயால் பிறப்பிக்கலாம்.  
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7.4.19. சவளிப்புற பூங்காக்கள் ைற்றும் சபாழுதுயபாக்கு விையத்துக்காக தற்யபாது 
பயன்பாட்டில் உள்ள ைற்றும் இைம் கண்டுள்ள பகுதிகளில், அந்த 
விையங்களுக்காக ைாத்திரம் அனுைதி வழங்கப்படும்.  

 

7.4.20. அதிகார சபபயால் அனுைதி வழங்கும் விதத்தில் அபிவிருத்தி சசய்யம் 
நிலப்பகுதியின் புவி காட்சிகள் பாதுகாக்கும் வபகயில் பராைரிப்புகபள 
முன்சைடுக்குைாறு அதிகார சபபயால் உரிபையாளருக்கு அல்லது 
அபிவிருத்தியாளருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். 

 

7.4.21. ையாைத்தில் கட்டிைசைான்பற கட்டுைாைம் சசய்யும்யபாது அல்லது 
கட்டிைசைான்பற அபிவிருத்தி சசய்யும்யபாது 1946 இலக்கம் 47 பய 
சகாண்ை ையாை பூைி கட்ைபள சட்ைத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விதத்தில் 
சசயற்பையவண்டும். 

 

7.4.22. அதிகார சபபயின் அனுைதி இல்லாைல் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இைங்களில் 
உள்ள கட்டிைங்களுக்குள் எதுவிதைாை ைாற்றம் சசய்தயலா அல்லது 
பழுதுபார்த்தயலா சசய்யக்கூைாது. 

 

7.4.23. பிராந்தியைாக்கல் திட்ைம் மூலம் சதரிவு சசய்யப்பட்ை ஒவ்சவாரு 
வலயங்களுக்குள், ஏதாவசதாரு கட்டுைாைம் யைற்சகாள்ளும்யபாது, 
கட்டுைாைம் சசய்யக்கூடிய அதிகபட்ச வடீ்டுத்தள அளபவ 
விண்ணப்பப்படிவம் இலக்கம் அ ,ஆ, இ  என்ற வபகயில் சசய்யயவண்டும். 

 

7.4.24. அபிவிருத்தி பணிகளுக்காக அனுைதி வழங்கும் “முழுபையாை வடீ்டுத்தள 
அளபவ” தீர்ைாைிக்கும் யபாது முரன்பாடு யதான்றும் சந்தர்ப்பத்தில் அது 
சதாைர்பாக இறுதி முடிவு வழங்குதல் அதிகார சபபயின் சபாறுப்பாகும். 

 

7.4.25. பிரயதச  சபப எல்பலக்குள் இருக்கும் சபாது நபைபாபத ைற்றும் அபைத்து 
பாபதகளுைன் சதாைர்புபைய கட்டிை எல்பல இபணப்பு  3.1 ைற்றும் உத்யதச 
பாபத அகலம் இபணப்பு 3.2 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது பிரகாரம் இருத்தல் 
யவண்டும் 

 

7.4.26. முன்சைாழியப்பட்ை சதருக் யகாடு இல்லாத பட்சத்தில், பின்வரும் யதபவகள் 
பூர்த்தி சசய்யப்பட்ைால், யைம்பாட்டுப் பணிகள் பரிசீலிக்கப்படும். 

 

a) பாபதயின் அகலம் 06 ைீட்ைராக இருக்கயவண்டுைாயின் 4.5 
ைீட்ைருக்கு குபறயாத நுபழவு பாபதயாக இருத்தல் 

 

b) ைற்றும் அகலம் 09 ைீட்ைராக இருக்கயவண்டுைாயின் 6 ைீட்ைருக்கு 
குபறயாத நுபழவு பாபதயாக இருத்தல் அபிவிருத்தி சசய்பவர் 
பாபதயின் அகலம் யுஇல்  குறிப்பிட்டிருப்பதுயபால் 
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அகலப்படுத்துவதற்கு (6 ைீட்ைர் ைற்றும் 9 ைீட்ைர் வபர யதபவயாை 
இைவசதிபய) யைலதிக சசலவு இல்லாைல் வழங்குதல் 

 

c) அபிவிருத்திபணிகபள ஆரம்பிக்க முன் யதபவப்படும் பாபதயின் 
அகலத்பத சபௌதிக ரீதியாக திறக்கப்பையவண்டும். 
 

7.4.27. ஏயதனும் ஒரு இைம் அல்லது ஒரு நிலப்பகுதி ைாைிக்க கங்பக அல்லது 
யவறு ஏயதனும் கால்வாய்களுக்கு அண்ைித்து அபைந்திருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் 
அபவகளின் நீர் ஓட்ைத்துக்காை ஒதுக்கம் இபணப்பு 04 பிரகாரம்  
இைம்சபறயவண்டும். 

 

7.4.28. வியசைைாை ஓரிைத்தில் உள்ள சுற்றாை ல் சுற்றுச்சூழபல பாதுகாத்தல் 
ைற்றும் பராைரிப்பதற்காை ஒதுக்கம் அல்லது இபையூறு வலய ஒதுக்குதல் 
சதாைர்பாக  இறுதி முடிவு நகர்புற அபிவிருத்தி அதிகார சபப மூலம் 
சசய்யப்பையவண்டும் 

 

7.4.29. கழிவு ைீள்சுழற்சி நிபலயம், உைல்நல கழிவு நிபலயங்கள் அல்லது 
அதனுைன் சதாைர்புபைய பணிகளுக்காக ஒரு நிலப்பகுதிபய 
பயன்படுத்தும்யபாது அல்லது இருக்கும் நிலப்பகுதிபய விரிவாக்கம் 
சசய்யும்யபாது அந்த எல்பலபய சுற்றிலும் 10 ைீட்ைருைைாை பசுபை 
யவலியிட்டு பராைரிக்கப்பையவண்டும். 

 

7.4.30. குறித்த வலயத்தில் யவறு யவறாக காட்ைப்பட்டுள்ள பயன்பாட்டுக்கு 
யைலதிகைாக,யவறு பயன்பாட்டுக்கும் அதிகார சபப 
திருப்தியபையுயையாயின் நிபந்தபைகள் அடிப்பபையில் அனுைதி 
வழங்கப்படும். 

 

7.4.31.  தாழ் நிலம், வயல் காணி ைற்றும் சுற்றாைல் உணர்திறன் பகுதிபய 
யைைாக்குதல், கட்டுைாைம் சசய்வதற்கும் பயன்பாட்டுக்காக அபத 
பயன்படுத்தவும் அதிகார சபபயால் பரிந்துபரக்கப்படும் நிறுவைத்திைைிருந்து 
அனுைதி சபற்றுக்சகாள்ளயவண்டும். 

 

7.4.32. ஒதுக்கப்பட்ை பகுதி, வியசைைாக ஒதுக்கப்பட்ை பகுதிகளுக்கு வலய 
குணகங்கள்  சபாருந்தாது. அதில் அந்த வலயத்துக்கு சபாருத்தைாை வலய 
நிபந்தபைகள் ைாத்திரம் சசல்லுபடியாகும். 

 

7.4.33. ஆபத்தாை ைற்றும் பாதுகாப்பற்ற சூழலில் பாதிப்பு ஏற்பைக்கூடிய 
அபிவிருத்தி பணிகளின்யபாது அந்த விையங்களுக்காக ைத்திய சுற்றாைல் 
அதிகார சபப ைற்றும் நகர்ப்புற அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் பூர்வாங்க 
அனுைதிபய சபற்றுக்சகாள்ளயவண்டும். 
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7.4.34. பிராந்தியைாக்கல் வபரபைத்தில் காட்ைப்பட்டுள்ள எல்பலகள் சபரும்பாலும் 
சபருந்சதரு, ைாற்று பாபதகள் ைற்றும் வபலயபைப்பு பாபதகபள 
அடிப்பபையாகக் சகாண்டிருப்பதுைன், அவ்வாறு எல்பலகள் இல்லாத 
சந்தர்ப்பத்தில் அபிவிருத்தி திட்ைத்தின் வலய எல்பலகளுக்கு Google earth ys 

Decimal Degree (இபணப்பு இலக்கம்) காட்ைப்பட்டுள்ள X ைற்றும் Y சதாைபர 
அடிப்பபையாக சகாள்ளயவண்டும். 

 

7.4.35. பிராந்தியைாக்கல் எல்பலகள் சதாைர்பாக சிக்கல்கள் யதான்றும்  
சந்தர்ப்பத்தில் அது சதாைர்பாை இறுதி முடிவு நகர்ப்புற அபிவிருத்தி அதிகார 
சபபபய  சார்ந்ததாகும். 
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அத்தியாயம் 8 

8. அபிவிருத்தி வலயங்கள் மற்றும் பிைாந்தியமாக்கல் நிபந்தரனகள் 

8.1. புனித பூமி வலயம் 

 

கதிர்காைம் பிரதாை புைிதப் பகுதி ைற்றும் புைிதப் பகுதிக்காை பச்பசப் பட்பை, 

சவதசித்திகந்த புைிதப் பகுதி பகுதி ைற்றும் சசல்ல கதிர்காைம் புைித பிரயதசம். வணிக 
பயன்பாடு இல்லாதபவ இைங்களில் இருக்கும் ைத ைற்றும் கலாச்சார விழுைியங்கபளப் 
பாதுகாக்க நகர்ப்புறம் இந்த புைித பகுதி கட்டிை அபைப்பப பராைரிக்க 
வடிவபைக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்ைவபண 8.1. புைித தள வலயத்துக்காை பிராந்தியைாக்கல் நிபந்தபைகள் 

 

 

 

(அ) 

 

 

அபிவிருத்தி 

வலயம் 

புனித பூமி வலயம் 

 

^ ஆ& வலயம் 
வரைவிலக்கணம் 

 

கதிர்காம பகுதியில் நிலவும் மத மற்றும் கலாச்சாை விழுமியங்கரளப் 
பாதுகாப்பதற்கு முன்னுரிரம அளித்து அவற்றின் பயன்பாட்டால் 
பாதிப்புகள் ஏற்படாதரவகளுக்கு மாத்திைம் அனுமதி வழங்குதல் 
இந்த வலயத்ரத நிறுவுவது மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
 

^ இ& எல்ரல (நில 

ஒருங்கிரணப்பு) 

 

இபணப்பு 1 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது 

^ ஈ & வலய குணகம்  

ைண்ைல குணகம் இப்பகுதிக்கு சபாருந்தாது. 

^ ஏ& அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
உயை வைம்பு 

 
இந்த வலயத்தில் கட்டிடங்கரள கட்டுவதற்கு உப வலயத்தில்  
சிைப்பியல்ரப பாதுகாக்கப்படும் வரகயில் உயைம் புனித பகுதி 

திட்டக் குழு மூலம் தீர்மானிக்கப்படும். 

^ உ & அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
காணி துண்டுகளின் 
உள்ளடக்கம் 

- 

^ ஊ& வலயத்துடன் 
சதாடர்புரடய 
சபாது நியமங்கள் 

 

i. இந்த வலயத்தில் எந்தசவாரு அபிவிருத்திப் பணிகரளயும் 
தமற்சகாள்வதற்கு முன்னர், புனித பகுதி திட்டமிடல் 
குழு,சபௌதீக திட்டமிடல் திரனக்களம் மற்றும் ந .அபி . 
அதிகாை சரபயின் ஒப்புதல் சபைப்பட தவண்டும் . 

ii. கதிர்காை பிரதாை புைித தள வலயத்துக்கு    

சசாந்தைாை சுற’றுச்சூழல் பாதுகாப்பு லவயம் ைற்றும் 

உணர்திறன் வலயத்தில் எவ்வித 

கட்டுைாைங்களுக்கும் அனுைதி வழங்கப்பைைாட்ைாது. 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

8.1.1. புைித தள வலயத்தில் அனுைதியளிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 

 

அட்ைவபண 8.2. புைித தள வலயத்தில் அனுைதியளிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு 
குரைந்தபட்ச 
நிலப்பைப்பு 

i. 

 

புனித பகுதி திட்டமிடல் குழு,சபௌதீக திட்டமிடல் 
திரனக்களம் மற்றும் ந. அபி. அதிகாை சரபயின் அனுமதிரய 
சபற்ை புனித பகுதி வலயத்துக்கு ஏற்ப நரடமுரைகள் 

 

 

ii. கழிவுநீர் பாதுகாப்பு 
ஒன்றிரணந்த நிறுவன 
அங்கீகாைத்தின் 
அடிப்பரடயில்  

iii. திைந்தசவளி பகுதி  

iv. நிலத்ததாற்ை பகுதி  
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

8.2. வணிக வலயம் - I 

 

வணிக ைண்ைலம் I புைித பகுதிக்கு அருகில் அபைந்துள்ளது ைற்றும் புைித பகுதிக்கு ைிக 
அருகில் உள்ள வணிகப் பகுதியாகும். இந்த பகுதி வபரயறுக்கப்பட்ை வணிக 
நைவடிக்பககளுக்கு ைட்டுயை அனுைதிக்கிறது ைற்றும் சரணாலயத்தின் புைிதத்பத 
பாதுகாக்க ஒரு நகர்ப்புற கட்டிை அபைப்பப பராைரிக்க வடிவபைக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்ைவபண 8.3. வணிக வலயம் - I க்காை பிராந்தியைாக்கல் நிபந்தபளகள் 

 

 

 

(அ) 

 
 

அபிவிருத்தி 

வலயம் 
வர்த்தக வலயம் - I  

^ ஆ& வலயம் 
வரைவிலக்கணம் 

 

இந்த வர்த்தக வலயத்தில் அரனத்து  வர்த்தக  நடவடிக்ரககளுக்கும் 
வாய்ப்புகரள வழங்கப்படாது. புனித பூமி  மற்றும் யாத்திரிகர்களின் 
ததரவ/ வர்த்தக விவகாைங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி 
வரையரை  மற்றும் நிபந்தரனகள் அடிப்பரடயில் கதிர்காம புனித 
பூமி சூழலின் புனிதத்தன்ரம பாதுகாக்ககூடிய அபிவிருத்திரய 
தமற்சகாள்ள இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிைது 

 

^ இ& எல்ரல (நில 

ஒருங்கிரணப்பு) 
 

இபணப்பு 1 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது ' 

^ ஈ & வலய குணகம் 0.3 

^ ஏ& அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
உயை வைம்பு 

 
இந்த வலயத்தில் கட்டிடங்கரள கட்டுவதற்கு உப வலயத்தில்  
சிைப்பியல்ரப பாதுகாக்கப்படும் வரகயில் உயைம் புனித பகுதி 

திட்டக் குழு மூலம் தீர்மானிக்கப்படும். 

^ உ & அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
காணி துண்டுகளின் 
உள்ளடக்கம் 

- 

^ ஊ& வலயத்துடன் 
சதாடர்புரடய 
சபாது நியமங்கள் 

 

i. இந்த வலயத்தில் எந்தசவாரு அபிவிருத்திப் பணிகரளயும் 
தமற்சகாள்வதற்கு முன்னர், புனித பகுதி திட்டமிடல் 
குழு,சபௌதீக திட்டமிடல் திரனக்களம் மற்றும் ந .அபி . 
அதிகாை சரபயின் ஒப்புதல் சபைப்பட தவண்டும் . 

ii. கதிர்காை பிரதாை புைித தள வலயத்துக்கு    சசாந்தைாை 

சுற’றுச்சூழல் பாதுகாப்பு லவயம் ைற்றும் உணர்திறன் 

வலயத்தில் எவ்வித கட்டுைாைங்களுக்கும் அனுைதி 

வழங்கப்பைைாட்ைாது. 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

8.2.1. வணிக வலயம் - I க்காை அனுைதியளிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 

 
அட்டவணை 8.4 வணிக வலயம் - I க்காை அனுைதியளிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு 

குணறந்தபட்ச 

நிைப்பரப்பு 

(சதுர மீட்டர்கள்) 

i. நிறுவனம் ATM நிரலயங்கள்  

ii வர்த்தகம் பகுதி விற்பரன  நிரலயங்கள்  150 

iii. வாகன   சபாது வாகன தரிப்பிடம்  

iv. 

ஓய்வு மற்றும் 
சபாழுதுதபாக்கு 
விவகாைம் 

 

திைந்தசவளி பகுதி 
 

இயற்ரக காட்சி பகுதி 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

8.3.  வர்த்தகம் வலயம்  - II  

 
வர்த்தக வலயம் என்பது கதிர்காைம் நகர பையத்தில் வர்த்தக அபிவிருத்திக்காக 
பிரத்யயகைாக வடிவபைக்கப்பட்ை உயர் தீவிர அபிவிருத்தி வலயைாகும்.  

 

 

அட்டவணை 8.5. வணிக வலயம் - II க்காை பிராந்தியைாக்கல் நிபந்தபைகள் 
 

 

 

 

 

(அ) 

 
 

அபிவிருத்தி 

வலயம் 

வர்த்தகம் வலயம் - II 

^ ஆ& வலயம் 
வரைவிலக்கணம் 

குடியிருக்கும் மக்களுக்கும்/ பக்தர்களுக்கும் வர்த்தக / தசரவ 

வசதிகரள வழங்குதலில் முன்தனாடியாக விளங்கும் அபிவிருத்தி 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

^ இ& எல்ரல (நில 

ஒருங்கிரணப்பு) இபணப்பு 1 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது ' 

^ ஈ & வலய குணகம் 
1.4 

^ ஏ& அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
உயை வைம்பு 

 

- 

^ உ & அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
காணி துண்டுகளின் 
உள்ளடக்கம் 

 

80% 

^ ஊ& வலயத்துடன் 
சதாடர்புரடய 
சபாது நியமங்கள் 
 

 

i.   குரைந்தபட்ச நில பைப்பளவு 250 சதுை மீட்டர் )10( பர்ச் . 
ii. ஒவ்சவாரு கட்டுமானத்திற்கும் அதிகாை சரப 

பரிந்துரைக்கப்படும் நிறுவனத்திடமிருந்து சபாருத்தமான திட்ட 
தீர்வுகள் சபைப்பட தவண்டும் . 

iii. ததரவயான தவரளயில் கட்டிடத்தின் உயை வைம்ரப 
நிர்ணயிக்கும் அதிகாைம் அதிகாை சரபக்தக உள்ளது. 

iv. வாகனங்கரள தரிப்தற்கான இடவசதிகரள குறித்த 
தளத்திதலதய வழங்கப்பட தவண்டும். 

v. இந்த வலயத்தில் இருக்கும குளங்கள், கால்வாய்கள் மற்றும் 
சநல் வயல்கரள அந்த வரகயிதலதய பைாமரித்தரல 
தமற்சகாள்ள தவண்டும். 

 



286 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

8.3.1.  வணிக வலயம் II அனுைதியக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 

 

அட்டவணை 8.6. வணிக வலயம் II அனுைதியக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 
 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் 
குணறந்தபட்ச நிைப்பரப்பு 

(சதுர மீட்டர்கள்) 

சுகாதாைம் 

i. தனியார்  ரவத்திய  நிரலயங்கள் 1000 

ii. ரவத்திய ஆதலாசரன தசரவ நிரலயங்கள் 250 

iii. ஆய்வுகூட தசரவ 150 

iv. மருந்தகங்கள் 10 

v. ஆயுர்தவத ரவத்திய நிரலயங்கள் 500 

கல்வி 

i. சதாழில் பாடசாரல/சதாழில் பயிற்சி நிறுவனங்கள் 1000 

ii. சதாழில்  பயிற்சி நிறுவனங்கள் 1000 

iii. மூன்ைாம் நிரல கல்வி பாடசநறி நடாத்தப்படும் 
நிறுவனங்கள் 

1000 

iv. தனியார் வகுப்புகள் 500 

நிறுவனம் 

i. அைச அலுவலகங்கள் 500 

ii. சதாழில்  அலுவலகங்கள் 250 

iii. வங்கி, நிதி நிறுவனம் 250 

iv. ATM நிரலயங்கள்  

சமூக தசரவ 

i. சிறுவர் பகல் பைாமரிப்பு நிரலயங்கள் 500 

ii. சிரக அலங்காைம் / அழகு கரல நிறுவனங்கள் 250 

iii. உடல் ஆதைாக்கிய நிரலயம் நிரலயங்கள் 250 

வர்த்தகம் 

i. சில்லரை சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  250 

ii. சதாரக சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  500 

iii. மீன் விற்பரன நிரலயங்கள்  1000 

iv. இரைச்சி விற்பரன நிரலயங்கள் (சபாதிசசய்யப்பட்ட 
இரைச்சி மாத்திைம்) 250 

v. சில்லரை சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  250 

vi. 
கட்டிட சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  
 i.மணல், சமட்டல், சீசமந்து, கம்பி,    குழாய், உட்பட 
சபாருட்கள். 

500 

vii. ii. ஏரனய கட்டிட சபாருட்கள் 500 

viii. களஞ்சியம்/குதம் 500 
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ix. தபக்கரி 250 

x. எரிவாயு நிைப்பும் நிரலயங்கள் 1000 

xi. எரிவாயு மற்றும் மின்வலு (வாகனங்களுக்கு நிைப்பும் 
நிரலயங்கள்) 250 

xii. வாகன உதிரிபாகங்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  
 i. வாகன உடற்பகுதி (Body Parts) 

500 

xiii. ii. ஏரனய உதிரிபாகங்கள்  500 

xiv 
மை சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  
 

 

250 

சுற்றுலா விவகாைம் 

i. சுற்றுலா தொட்டல் 500 

ii. உணவகங்கள் 250 

iii. விடுமுரை விடுதி 500 

iv. உற்சவ மண்டபம் 1000 

v. நகை தொட்டல் 500 

vi. தங்குமிடங்கள் நிரலயங்கள் 500 

வாகன வாகன 

i. வாகன வாகன விற்பரன நிரலயங்கள் நிரலயம் 500 

ii. வாகன வாகன திருத்தம் நிரலயம் (கைாஜ்) 250 

iii. வாகன தசரவ நிரலயங்கள் (Service Centers)/ வாகன 
கழுவும் நிரலயம் 

500 

iv. சபாது வாகன தரிப்பிடம் 500 

ஓய்வு மற்றும் சபாழுதுதபாக்கு 

i. சிறுவர் பூங்கா  

ii. பூங்கா  

iii. திைந்தசவளி பகுதி  

iv. இயற்ரக காட்சி பகுதி  
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8.4.  கலப்பு அபிவிருத்தி வலயம் 

 
கலப்பு அபிவிருத்தி வலயம் வர்த்தக வலயத்திற்கு யைலதிகைாக கதிர்காைம் ைற்றும் சசல்ல 
கதிர்காைம் பகுதிகளில் உயர் அபிவிருத்தி தீவிர அபிவிருத்தி வலயம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது  

 

 
 

அட்டவணை 8.7. கலப்பு அபிவிருத்தி வலயத்துக்காை பிராந்தியைாக்கல் நிபந்தபைகள்  

  

 

(அ) 

 
 

அபிவிருத்தி 

வலயம் 

கலப்பு அபிவிருத்தி வலயம் 

^ ஆ& வலயம் 
வரைவிலக்கணம் 

குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் யாத்திரிகர்களுக்கு வசதி வழங்குவதற்கான 
அபிவிருத்திகளுக்கு முன்னுரிரம வழங்கி வைம்பு மற்றும் 
நிபந்தரனகளின்  கீழ் கலப்பு அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு அனுமதி 

வழங்குதல்  இந்த வலயத்தின் தநாக்கமாகும். 

^ இ& எல்ரல (நில 

ஒருங்கிரணப்பு) 
இபணப்பு 1 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது 

^ ஈ & வலய குணகம் 
1.2 

^ ஏ& அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
உயை வைம்பு 

 

- 

^ உ & அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
காணி துண்டுகளின் 
உள்ளடக்கம் 

 

குடியிருப்பு  - 65% 

குடியிருப்பற்ற - 70% 

^ ஊ& வலயத்துடன் 
சதாடர்புரடய 
சபாது நியமங்கள் 
 

i. குரைந்தபட்ச நில பைப்பளவு 250 சதுை மீட்டர் 

ii.  ஒவ்சவாரு கட்டுமானத்திற்கும் அதிகாை சரபயால் 
பரிந்துரைக்கப்படும் நிறுவனங்களிலிருந்து குறித்த திட்ட 
வடிவரமப்புகரள சபைதவண்டும். 

iii. ததரவப்படும்தபாது கட்டிடத்தின் உயை வைம்ரப நிர்ணயிக்கும் 
அதிகாைம் அதிகாை சரபக்கு உண்டு 
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8.4.1.  கலப்பு அபிவிருத்தி வலயத்தில் அனுைதியளிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள்  

 

 

அட்டவணை 8.8. கலப்பு அபிவிருத்தி வலயத்தில் அனுைதியளிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 
 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் 
குணறந்தபட்ச நிைப்பரப்பு 

(சதுர மீட்டர்கள்) 

தங்குமிடங்கள் 

i. குடியிருப்பதற்கான வீடுகள் 250 

ii. மாடி  வீடுகள் 250 

iii. தங்குமிடங்கள் 250 

iv. வீட்டுத்சதாகுதிகள் 1000 

சுகாதாைம் 

i. அைச ரவத்திய நிரலயங்கள் 4000 

ii. தனியார்  ரவத்திய  நிரலயங்கள் 1000 

iii. ரவத்திய ஆதலாசரன தசரவ நிரலயங்கள் 500 

iv. ஆய்வுகூட தசரவ 500 

v. மருந்தகங்கள் 500 

vi. ஆயுர்தவத ரவத்திய நிரலயங்கள் 500 

கல்வி 

i. அைச மற்றும்  அரை அைச பாடசாரலகள் 4000 

ii. அரை அைச பாடசாரல 2000 

iii. சர்வததச பாடசாரலகள் 4000 

iv. குழந்ரத பாடசாரலகள் 500 

v. சதாழில் நுட்ப பாடசாரல/சதாழில் பயிற்சி நிறுவனங்கள் 1000 

vi. சதாழில்  பயிற்சி  நிறுவனங்கள் 1000 

vii. மூன்ைாம் நிரல கல்வி பாடசநறிகள்  நடாத்தப்படும் 
நிறுவனங்கள் 

1000 

viii. தனியார் வகுப்புகள் 500 

நிறுவனம் 

i. அைச அலுவலகங்கள் 500 

ii. அைச  அலுவலக சதாகுதிகள் 1000 

iii. சதாழில்  அலுவலகங்கள் 250 

iv. வங்கி, நிதி நிறுவனம் 250 

v. ATM நிரலயங்கள்  
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சமூக தசரவ 

i. சிறுவர் பகல் பைாமரிப்பு நிரலயங்கள் 500 

ii. சிரக அலங்காைம் / அழகு கரல நிறுவனம் 250 

iii. விரளயாட்டு நிரலயங்கள்  வீட்டு 1000 

iv. திைந்தசவளி மண்டபம் 1000 

v. சமூக மண்டபம்/ கலாச்சாை நிரலயங்கள் 500 

vi. நூலகங்கள் 250 

vii. முதிதயார் இல்லங்கள்  1000 

viii. சினிமா மண்டபம் 500 

ix. உடல் ஆதைாக்கிய நிரலயம் நிரலயங்கள் 250 

வர்த்தகம் 

i. சில்லரை சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  250 

ii. சதாரக சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  500 

iii. மீன் விற்பரன நிரலயங்கள்  250 

iv. இரைச்சி விற்பரன நிரலயங்கள் (சபாதி சசய்யப்பட்ட 
இரைச்சி  மாத்திைம்) 

250 

v. 
கட்டிட சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  
 i.மணல், சமட்டல், சீசமந்து, கம்பி,    குழாய், உட்பட 
சபாருட்கள். 

500 

 ii. ஏரனய கட்டிட சபாருட்கள் 375 

vi. களஞ்சியம 500 

vii. தபக்கரி 500 

viii. எரிவாயு நிைப்பும் நிரலயங்கள் 1000 

ix. எரிவாயு மற்றும் மின்வலு (வாகனங்களுக்கு நிைப்பும் 
நிரலயங்கள்) 

500 

x. 
வாகன உதிரிபாகங்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  
 i. வாகன உடற்பாகங்கள் (Body Parts) 

500 

 ii. ஏரனய உதிரிபாகங்கள்  500 

xi. மை சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  500 

சுற்றுலா விவகாைம் 

i. சுற்றுலா தொட்டல் 500 

ii. உணவகங்கள் 500 

iii. விடுமுரை விடுதி 500 
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iv. உற்சவ மண்டபம் 1000 

v. நகை தொட்டல் 1000 

vi. தங்குமிடங்கள் நிரலயங்கள் 

 
500 

வாகன வாகன 

i. வாகன விற்பரன நிரலயங்கள்  500 

ii. வாகன திருத்தம் நிரலயம் (கைாஜ்)  

 • பபசிக்கிள்a$ முச்சக்கர வண்டிகள் 250 

 • யவறு  வாகைங்கள் பழுதுபார்க்கும் இைம் 
500 

iii. வாகன தசரவ நிரலயங்கள் (Service Centers)/ வாகன 
கழுவும் நிரலயங்கள் 

500 

iv. சபாது வாகன தரிப்பிடங்கள்  

சதாழில் 

i. 

ரகப்பணி சபாருட்கள்உற்பத்தி/வீட்டுக்க ரகத்சதாழில் 
(சுற்ைாடலுக்கு  
 

தீங்கற்ை)  

500 

ii. கட்டிட சபாருட்கள் முழுரமப்படுத்தும் நிறுவனம் (சசங்கற்கள் 
முழுரமப்படுத்தும்) 

500 

ஓய்வு மற்றும் சபாழுதுதபாக்கு 

i. சிறுவர் பூங்காக்கள்  

ii. பூங்காக்கள்  

iii. திைந்தசவளி பகுதிகள்  

iv. இயற்ரக காட்சி பகுதிகள்  



292 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

8.5. தங்குைிை வலயம் 

 
கதிர்காைம் பகுதியில் குடியிருப்பு அபிவிருத்திக்காை முன்னுரிபைப் பகுதி குடியிருப்பு 
ைண்ைலம் ைற்றும் எளிதில் அபையாளம் காணும் வபகயில் குடியிருப்பு ைண்ைலம் I ைற்றும் 
குடியிருப்பு ைண்ைலம் II எை பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

அட்டவணை 8.9. குடியிருப்பு வலயத்தில் அனுைதிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள்  

 

 

 

 

 

 

(அ) 

 
 

அபிவிருத்தி 

வலயம் 

தங்குமிட வலயம் 

^ ஆ& வலயம் 
வரைவிலக்கணம் 

 

இந்த வலயத்ரத நிறுவுவதன் முக்கிய தநாக்கம் சபாதுமக்களுக்கு வீட்டு 
வசதிகரள பூர்த்திசசய்வதும் மற்றும் புனித நகைத்துக்கு வருரக தரும் 
யாத்திரிகர்களுக்கு தங்குமிட வசதிகரள வழங்குவதற்கு ததரவயான 

அபிவிருத்திக்கான சந்தர்ப்பம் வழங்குவதாகும். 

^ இ& எல்ரல (நில 

ஒருங்கிரணப்பு) 
இபணப்பு 1 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது 

^ ஈ & வலய குணகம் 
0.9 

^ ஏ& அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
உயை வைம்பு 

 

- 

^ உ & அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
காணி துண்டுகளின் 
உள்ளடக்கம் 

 

குடியிருப்பு   - 65% 

குடியிருப்பற்ற - 70% 

^ ஊ& வலயத்துடன் 
சதாடர்புரடய 
சபாது நியமங்கள் 
 

 

i. குரைந்த பட்ச நில பைப்பளவு சதுை மீட்டர் 250 

ii. ஒவ்சவாரு கட்டுமானத்திற்கும் அதிகாை சரபயால் 
பரிந்துரைக்கப்படும் நிறுவனங்களிலிருந்து குறித்த திட்ட 
வடிவரமப்பு சபைப்பட தவண்டும். 

ததரவப்படும்தபாது கட்டிடத்தின் உயை வைம்ரப நிர்ணயிக்கும் 
அதிகாைம் அதிகாை சரபக்கு உண்டு   
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8.5.1. குடியிருப்பு வலயத்தில் அனுைதிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள்  

 

அட்டவணை 8.10. குடியிருப்பு வலயத்தில் அனுைதிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் 
குணறந்தபட்ச நிைப்பரப்பு 

(சதுர மீட்டர்கள்) 

தங்குமிடங்கள் 

i. வீட்டு அலகுகள் 250 

ii. தங்குமிடங்கள்   500 

iii. வீட்டுத்சதாகுதிகள் 1000 

சுகாதாைம் 

i. தனியார்ரவத்திய ரவத்திய நிரலயங்கள் 2000 

ii. ரவத்திய ஆதலாசரன தசரவ நிரலயங்கள் 1000 

iii. ஆய்வுகூட தசரவ 250 

iv. மருந்தகங்கள் 250 

v. ஆயுர்தவத ரவத்திய நிரலயங்கள் 250 

கல்வி 

i. அைச மற்றும் அரை அைச பாடசாரலகள் 4000 

ii. அரை அைச பாடசாரலகள் 2000 

iii. சர்வததச பாடசாரலகள் 4000 

iv. குழந்ரத பாடசாரலகள் 500 

v. தனியார் வகுப்புகள் 500 

நிறுவனம் 

i. சதாழில் அலுவலகங்கள் 250 

ii. வங்கி, நிதி நிறுவனம் 
250 

iii. ATM நிரலயங்கள்  

சமூக தசரவ 

i. சிறுவர் பகல் பைாமரிப்பு நிரலயங்கள் 500 

ii. சிரக அலங்காைம் / அழகு கரலநிறுவனம் 250 

iii. விரளயாட்டு நிரலயங்கள்  வீட்டு 1000 

iv. சமூக மண்டபங்கள்/ கலாச்சாை நிரலயங்கள் 250 

v. நூலகம் 250 

vi. முதிதயார் இல்லம்  1000 

   வர்த்தகம் 

i. பகுதி விற்பரன நிரலயங்கள்  250 

ii. சில்லரை சபாருட்கள் விற்பரன நிரலயங்கள்  1000 

iii. மீன் விற்பரன நிரலயங்கள்  250 

iv. இரைச்சி விற்பரன நிரலயங்கள் (சபாதிசசய்யப்பட்ட  
இரைச்சி மாத்திைம்) 250 

v. ஏரனய கட்டிட சபாருட்கள் 500 
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vi. தபக்கரி 500 

vii. மை சபாருட்கள் விற்கும் நிரலயங்கள்  500 

சுற்றுலா விவகாைம் 

i. சுற்றுலா தொட்டல் 1000 

ii. உணவகங்கள் 500 

iii. விடுமுரை விடுதிக்கள் 500 

iv. உற்சவ மண்டபங்கள் 1000 

v. தங்குமிடங்கள்  500 

வாகன வாகன 

i. வாகன வாகன திருத்தம் நிரலயம் (கைாஜ்) 500 

ரகத்சதாழில் 

i. ரகப்பணி சபாருட்கள்உற்பத்தி/வீட்டு ரகத்சதாழில் 
(சுற்ைாடலுக்கு தீங்கற்ை) 

500 

ii. 
கட்டிட சபாருட்கள் முழுரமப்படுத்தும் நிறுவனம் 

(சசங்கற்கள் முழுரமப்படுத்தும்) 500 

ஓய்வு மற்றும் சபாழுதுதபாக்கு 

i. சிறுவர் பூங்காக்கள்  

ii. பூங்காக்கள்  

iii. திைந்தசவளி பகுதிகள்  

iv. இயற்ரக காட்சி பகுதிகள்  
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8.6. சுற்றாைல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் வலயம் 

 
சுற்றாைல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் வலயம் கைரகைவில் சூழலியல் ரீதியாக 
உணர்திறன் வலயங்கபளப் பாதுகாப்பதற்காக முன்னுரிபை வலயைாக 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 

அட்டவணை 8.11. சுற்றாைல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் வலயத்திற்காை பிராந்தியைாக்கல் 
நிபந்தபைகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(அ) 

 
 

அபிவிருத்தி 

வலயம் 
சுற்ைாடல் பாதுகாப்பு மற்றும் உணர்திைன் வலயம் 

^ ஆ& வலயம் 
வரைவிலக்கணம் 

 

இந்த வலயத்ரத நிறுவுவது கதிர்காம வலயத்தின் மத மற்றும் கலாச்சாை 
விழுமியங்கரளப் பாதுகாப்பதற்கும், அதன் நரடமுரையில் எந்தவிதமான 
பாதிப்புகரளயும் ஏற்படுத்தாத நரடமுரைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவதற்கு 
முன்னுரிரம வழங்க என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
 

^ இ& எல்ரல (நில 

ஒருங்கிரணப்பு) இபணப்பு 1 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது 

^ ஈ & வலய குணகம்  
 

ைண்ைல குணகம் இப்பகுதிக்கு சபாருந்தாது. 

^ ஏ& அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
உயை வைம்பு 

 

- 

^ உ & அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
காணி துண்டுகளின் 
உள்ளடக்கம் 

 

- 

^ ஊ& வலயத்துடன் 
சதாடர்புரடய 
சபாது நியமங்கள் 
 

i. இந்த வலயத்திற்குள் அபிவிருத்தி பணிகளுக்காக அனுமதி 
வழங்கப்படமாட்டாது 
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8.6.1. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் ைண்ைலத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை 
பயன்பாடுகள் 

 

அட்டவணை 8.12. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் ைண்ைலத்தில் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் 
குணறந்தபட்ச நிைப்பரப்பு 

(சதுர மீட்டர்கள்) 

மூலிரக பூங்கா/காடு வளர்த்தல் மற்றும் அதனுடன் 
சதாடர்புரடய உருவாக்கப்பட்ட சூழல்.  

திைந்தசவளி பகுதிகள்  

நிலத்ததாற்ை பகுதிகள்  

பூங்காக்கள்  
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8.7.  விவசாய யைம்பாடு வலயம் 

 
விவசாய ஊக்குவிப்பு வலயம் கதிர்காைம் பிரயதச ைக்களின் சபாருளாதாரத்பத அபிவிருத்தி 
சசய்வதற்கும் விவசாய நைவடிக்பககள் (பூக்கள், பழங்கள்) ைற்றும் விவசாயம் சார்ந்த 
சுற்றுலா வணிகத்பத உருவாக்குவதற்கும் விவசாயம் / பயிர்ச்சசய்பகக்கு முன்னுரிபை 
அளிக்கும் இருந்திருக்கிறது.  

 

அட்டவணை 8.13. விவசாய யைம்பாட்டு வலயத்தின் அபிவிருத்தி நிபந்தபைகள’ 

 

 

 

(அ) 

 
 

அபிவிருத்தி 

வலயம் விவசாய யைம்பாடு வலயம் 

^ ஆ& வலயம் 
வரைவிலக்கணம் 

 

புனித பூமிரய ரமயமாகக் சகாண்டுள்ள பாதுகாப்பான சபாருளாதாை 
அபிவிருத்திக்காக விவசாய துரைரய அபிவிருத்தி சசய்தரல இந்த 

வலயம் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
^ இ& எல்ரல (நில 

ஒருங்கிரணப்பு) 
இபணப்பு 1 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது 

^ ஈ & வலய குணகம் 
0.5 

^ ஏ& அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
உயை வைம்பு 

- 

^ உ & அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
காணி துண்டுகளின் 
உள்ளடக்கம் 

 

50% 

^ ஊ& வலயத்துடன் 
சதாடர்புரடய 
சபாது நியமங்கள் 
 

i. குபறந்தபட்ச நிலப்பரப்பு 500 சதுர ைீட்ைர் 

ii. தற்யபாதுள்ள பயிர்ச்சசய்பக நிலங்கள் ைற்றும் தரிசு நிலங்கள் 

ைற்றும் சதைிய ஓவிய யபான்ற சதாைர்புபைய பகுதிகள் 

கைநல அபிவிருத்திச் சட்ைத்தின் கீழ் ைட்டுயை பயன்படுத்தப்பை 

முடியும். 

iii. ஒவ்சவாரு கட்டுமானத்திற்கும், அதிகாை சரபயால் 

பரிந்துரைக்கப்படும் நிறுவனங்களிலிருந்து குறித்த திட்ட 
வடிவரமப்பு சபைப்பட தவண்டும். 

iv. ததரவயான கட்டிடத்தின் உயை வைம்ரப நிர்ணயிக்கும் 
அதிகாைம் அதிகாை சரபக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது  
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8.7.1.  விவசாய யைம்பாட்டு வலயத்தில் அனுைதியளிக்கப்பட்ை 
பயன்பாடுகள் 

 

அட்டவணை 8.14. விவசாய யைம்பாட்டு வலயத்தில் அனுைதியளிக்கப்பட்ை பயன்பாடுகள் 

 

 

 

அங்கீகரிக்கட்ட பயன்பாடுகள் 
குணறந்தபட்ச நிைப்பரப்பு 

(சதுர மீட்டர்கள்) 

தங்குமிடங்கள் 

i. குடியிருப்பதற்கான வீடுகள் 
                     250 

     கல்வி 

i. 
சதாழில் நுட்ப பாடசாரலகள்/ சதாழில் பயிற்சி 
நிறுவனங்கள் 

                     1000 

ii. 
மூன்ைாம் நிரலக்கல்வி பாடசநறி நடத்தப்படும் 

நிறுவனங்கள். 
                     1000 

வர்த்தகம் 

i. சில்லபர வர்த்தக விற்பபை நிபலயங்கள் a 250 

ii. 
விவசாயத்துைன் சதாைர்புபைய  விற்பபை 

நிபலயங்கள்a 

250 

iii. 
விவசாயத்துைன் சதாைர்புபைய  

களஞ்சியங்கள் 
                       1000 

சுற்றுலா விவகாைம் 

i. சுற்றுலா தொட்டல்கள் 1000 

ii. ஓய்வு விடுதிகள் 500 

iii. விருந்திைர் இல்லங்கள் 500 

   

சதாழில் 

i. 
ரகப்பணிசபாருள் உற்பத்தி /வீட்டுத்சதாழில் 

(சுற்ைாடலுக்கு தீங்கற்ை) 
                     250 

ஓய்வு மற்றும் சபாழுதுதபாக்கு 

i.  பூங்கா  

ii. திைந்தசவளி  

iii. நிலத்ததாற்ை பகுதி  
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அத்தியாயம் 09  

உத்யதச வதீி அகலம், கட்டிை எல்பல ைற்றும்  ஒதுக்கம் 
 

கதிர்காை அபிவிருத்தி திட்ைத்தில் பாபத வபலயபைப்பப அபிவிருத்தி சசய்யும்யபாது 

முக்கியத்துவ அடிப்பபையில் அகலப்படுத்த யவண்டும். அத்துைன் இைம் காணப்பட்ை 

பாபதகளுக்கு உத்யதச பாபதயின் அகலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதுைன், ஏபைய பாபதகளுக்கு 

கட்டிை எல்பலகள் அறிமுகம் சசய்யப்பட்டுள்ளை. 

9.1. உத்யதச பாபத அகலம் சசயற்படும் பாபதகள் 

 

அட்டவணை 9.1. உத்பதச பாணத அகைம் வசயற்படும் பாணதகள் 

சதாடர் 
இலக்க

ம் 

சாபல தரம் 

முன்சைாழியப்

பட்ை சாபல 

அகலம் 

(ைீட்ைர்) 

கட்டிை எல்பல 

(ைீட்ைர்) 

1 வரீவில - திஸ்ஸ – 

கதிர்காைம் - வழி 
B 30 20 

2 கம் உதா நுபழ வாயில் 

வழி 

B 30 20 

3 கதிர்காைம் - சித்துல்பவ்வ 

வழி 

B 18 15 

4 கிரி சவசஹர வழி B 18 12 

5 கலஹிட்டிய பாபத C 18 12 

6 பபழய ஏழுைபல வழி C 10 12 

7 K.M. விைலயசை வதீி C 10 12 

8 தூஸ்ஸயதவ வதீி C 9 7.5 

9 ரணவிரு வதீி C 9 7.5 

10 நாகஹ  பாபத C 9 7.5 

11 தம்யப பாபத C 7 6.0 

12 லபிய வசப வதீி C 6 4.5 

13 கசைால் வாடி பாபத C 6 4.5 

14 பவத்தியசாபல பின்புர 

பாபத 

C 6 4.5 

15 சகாசஹாம்ப திகாை 

பாபத 

C 6 4.5 
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16 வள்ளிைாதாகை பாபத C 6 4.5 

17 சபரகிரிகை பபத C 6 4.5 

16 பஸ்ஸரயாய பாபத C 6 4.5 

17 கரவியல பாபத C 6 4.5 

18 சகாடுசகாை தம்ைாவாச 

ைாவத்பத 

C 6 4.5 

 

 

9.1.1. உத்யதச வதீியரபக அபிவிருத்தி பணிகளுக்காக திறக்கப்படுதல் 
 

1) அபிவிருத்தி அனுைதி பத்திரம் விநியயாகிக்கும் யபாது அபிவிருத்தி 
நிலப்பகுதிக்கு உத்யதச வதீி யரபக இருக்கும் பட்சத்தில் காணி உரிபையாளர் 
பணம் சசலுத்தாைல் காணி உறுதி மூலம் உத்யதச பாபத 
அகலப்படுத்தலுக்குள் நிலப்பகுதி சந்தர்ப்பத்திற்யகற்ப விதத்தில் குறித்த 
உள்ளூராட்சி நிறுவைத்துக்கு, வதீி அபிவிருத்தி அதிகார சபபக்கு, ைாகாண 
வதீி அபிவிருத்தி அதிகார சபபக்கு, சகாபை என்ற விதத்தில் சபாது 
பயன்பாட்டுக்காக வழங்குவார்கயளயாைால் வதீி யரபகயின் அகலம், 
அபிவிருத்திக்காக கவைத்தில் சகாள்ளும் சபௌதீக அகலைாக பவத்து 
அபிவிருத்திபய கவைத்தில் சகாள்வதற்கு அதிகார சபப நைவடிக்பக 
எடுக்கும். 

 

2) உத்யதச பாபத அகலம் சசயற்படும் பாபதகளுக்கு எதிர்புறைாக 
அபைந்துள்ள நிலப்பகுதி அபிவிருத்தி சசய்யப்படும்யபாது பாபதயின் 
அகலம் குபறந்த பட்சம் 07 ைீட்ைராகுவதற்கு யதபவயாை இைவசதிபய 
சபற அனுகு வழியின் ைத்தியில் இருந்து குறித்த இைவசதிபய 
அகலப்படுத்துவதற்காக ஒதுக்கி உள்ளூராட்சி நிறுவைத்தில் அல்லது குறித்த 
நிறுவைத்தின் ஒத்துபழப்புைன் சபௌதீக ரீதியில் அபைக்கயவண்டும். அந்த 
நிலப்பகுதி உள்ளூராட்சி நிறுவைத்துக்கு அல்லது குறித்த நிறுவைத்துக்கு 
யைலதிக சசலவுகள்  இல்லாைல் பகயளிக்கயவண்டும். 

 

3) உத்யதச பாபதயின் அகலம் சதாைர்பாக முழு சதுர அளவு நன்பைபய 
சபற்றுக்சகாள்ள யதபவப்படுைாயின் பாபத ைத்தியில் அபிவிருத்தி 
சசய்யப்படும் காணிக்கு சசாந்தைாை பகுதிபய பாபதக்கு விட்டுக்சகாடுத்து 
குறித்த நிறுவைங்களுக்கு பரிசு உறுதி மூலம் வழங்கயவண்டும். 

 

கவைத்துக்கு. 

i. அபிவிருத்திக்காை அனுைதிபய வழங்குவதற்கு உத்யதச வதீி யரபக 
ைாத்திரம் யபாதுைாைதாக இருப்பதுைன் முரணற்ற அத்தாட்சி 
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பத்திரத்பத சபற்றுக்சகாள்வதற்கு முன் சட்ைபூர்வைாை பகயளித்தல் 
இைம்சபறயவண்டும். 

 

ii. உத்யதச வதீி யரபக இல்லாவிட்ைாலும் அனுகு வழியின் அகலம் 
ைீட்ைர் 4.5 க்கு யைற்பட்ை அகலம் இருக்கும் பாபதகளில், பாபதபய 
அகலப்படுத்துவதற்கு இைவசதிபய காணிக்குள்யளயய வழங்கிைால் 
அந்த அகலத்பத அனுகு வழியின் சபௌதீக அகலம் என்ற ரீதியாக 
கவைத்தில் சகாண்டு அபிவிருத்தி பணிகளுக்காை அனுைதி 
வழங்கபல கவைத்தில் சகாள்ளப்படும். 

 

9.2. கட்டிட எல்ணை வசயற்படும் பாணதகள் 

 

கதிர்காை நகர அபிவிருத்தி திட்ைத்தின் கீழ் முன்னுரிபை அடிப்பபையில் 

அபிவிருத்தி சசய்வதற்கு இைங்கண்டுள்ள பாபதகளுக்கு யைலதிகைாக தற்யபாது 

உள்ள பாபதகளின் எதிர்வரும் அபிவிருத்தி யதபவகபள கருத்திற்சகாண்டு கட்ைை 

எல்பலகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம் கீழ் காணும் 

பாபதகளுக்காை கட்டிை எல்பலகள் சசயற்பட்டுக்சகாண்டிருக்கின்றை. 

9.2.1. வதீி அபிவிருத்தி அதிகார சணப மாகாை வதீி அபிவிருத்தி அதிகார 

சணப மற்றும் உள்ளூராட்சி சணபக்கு வசாந்தமான பாணதகளுக்கான 

கட்டிட எல்ணை 

 

அட்டவணை 9.2. பாபதகளுக்காை கட்டிை எல்பல 

 

சதாைர் 

இலக்கம் 
சாபல 

தற்யபாதுள்ள 

சாபல அகலம் 

முன்சைாழியப்பட்ை 

கட்டிைக் யகாடு 

(சாபலயின் பையப் 

புள்ளியிலிருந்து) - 

ைீட்ைர் 

1 புத்தல - கதிர்காமம் வழி 10 15 

2 சசல்லகதிர்காைம் - 

கதிர்காைம் வழி 

10 12 

3 ைருத்துவைபை சாபல 10 15 

4 டிப்யபா பாபத 10 15 

5 அபய வதீி 10 12 

6 சத்தாதிஸ்ஸ வதீி 10 12 

8 சுைை வதீி 10 12 
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9 T.R. தாவித்  அப்புஹாைி வதீி 7 6.5 

10 யகாட்ைய்ம்பர வதீி 7 6.5 

11 T.R. சலைன்  அப்புஹாைி வதீி 7 6.5 

12 ஹரண வதீி 7 6.5 

13 வைராஜா பகுதி 6 6.5 

15 கண்டுல  வதீி 4 3.5 

17 கச்சயதவ வதீி 4 3.5 

20 அலடின் சில்வா வதீி 7 3.5 

21 உை நிவாச பாபத 4 3.5 

22 துட்டு சகைனு வதீி 4 3.5 

24 கண்டுல பகுதி 4 3.5 

25 ஆைந்த யரவத்த வதீி 6 3.5 

26 காவன்திஸ்ஸ வதீி 6 3.5 

27 இளநாக பகுதி 6 3.5 

29 தைைல்வில பாபத 6 3.5 

30 பரண புத்தல பாபத 6 3.5 

31 பாவைா ைத்திய நிபலய 

பாபத 

6 3.5 

32 தம்ை ரக்கித்த வதீி 6 3.5 

33 தீவர கம்ைாைய பாபத 4.5 3.5 

34 சபாரலு வல பாபத 4.5 3.5 

35 கற்கள் சாபல  4.5 3.5 

36 ைதவ்வ பாபத 4.5 3.5 

37 ைாணிக்க கங்பக வதீி 4.5 3.5 

38 D.M. பண்ைார வதீி 4.5 3.5 

39 வள்ளி குபக பாபத 4 3.5 

40 கணுவல பாபத   4 3.5 

41 சகரிகட்டு சவவ பாபத 4 3.5 

42 கலபிட்ைகல யாய பாபத 4 3.5 

43 குகுல்கடுவ ஏரி வதீி 4 3.5 

44 ஹங்ச வதீி 4 3.5 
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9.2.2. ஏபைய பாபதகளுக்காை கட்டிை எல்பல 

 

i. அட்ைவபண இலக்கம் குறிப்பிைப்பைாத கதிர்காை பிரயதச சபப மூலம் 

பராைரிக்கப்படும் ைற்றும் ஏபைய சபாது பாபதகள் – கட்டிை எல்பல 

ைீட்ைர் 4.5. ஆகும் 

 

ii. தைியார் பாபதகள் - கட்டிை வபறயபற எல்பலயிலிருந்து ைீட்ைர் 1.5 

ஆகும்.  
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9.3. ஆறுகள் ைற்றும் கால்வாய் ஒதுக்கம் 
 

 

அட்டவணை 9.3. ஆறுகள்" மணையருவி ஒதுக்கம் 

 

 

அட்டவணை 9.4. கால்வாய் ஒதுக்கம்   

 
மூலம் ( நீர்ப்பாசை திபணக்களம் - சவல்லவாய 

 

யையல ஒதுக்கம் சதாைர்பாக நீர்ப்பாசை திபணக்களம், ைத்திய சுற்றாைல் அதிகார சபப, ைஹசவலி 

அதிகார சபப, கைநல யசபவ திபணக்களம் ைற்றும் உள்ளூராட்சி மூலம்  சவளியிைப்பட்டுள்ள 

தூரத்தின் அளவு  இந்த கூற்றில் ஒதுக்கங்களுக்கு கூடுதலாை அளவுக்கு அதிகைாை சந்தர்ப்பங்களில் 

அந்த நிறுவைம் மூலம் சவளியிைப்படும் ஒதுக்கம் பவக்கப்பையவண்டும். 

ஆறு$கால்வாய்/ 
மணையருவி 

ஆறு$கால்வாய்/ 
மணையருவி அகைம் 

^மீட்டர்) 

ஆறு$கால்வாய்/ 
மணையருவி வரப்பில் 

இருந்து ஒதுக்கம் ^மீட்டர்) 
1' மாைிக்க கங்ணக 
2' ஹங்குன்பத ஆர  

4'5 க்கு குணறவாக 20 (ஆற்று படுணகயிைிருந்து 
இருபக்கத்துக்கு&  

4'5 – 15 க்கு இணடயில் 40 (ஆற்று படுணகயிைிருந்து 
இருபக்கத்துக்கு& 

15  க்கு பமல் 60 (ஆற்று படுணகயிைிருந்து 
இருபக்கத்துக்கு& 

உத்பதச கால்வாய் 

^பிரதான  கால்வாய் 
கால்வாய் 
வழியின்  
அகவம் 

^மீட்டர் 

வழியின் 
இரு 

மருங்கில் 

^மீட்டர் 

மற்ணறய 
பக்கத்துக்கு 

^மீட்டர் 

முழு ஒதுக்கம் 

^அத்தியாவசிய 
குணறந்த பட்ச 

ஒதுக்கம்) 
rlaIs;h& 

1. சிறிய கல்ைணன 
பபாசணன 
கால்வாய் 

 

2. ஹங்குன்பத ஆர  
பபாசணன 
கால்வாய் 

 

வகாச்சிபத்தான  

பபாசணன 
கால்வாய் 

 

3. குளத்திற்கு நீர் 
விநிபயாகிக்கும் 
பிரதான 
கால்வாய் 

 

4. குளத்து நீர்      
வவளிபயறும் 
பிரதான 
கால்வாய்  

8 க்கு 
குபறவு 18 12 30 

8 - 12 க்கு 
இபையில் 20 12 32 

12  க்கு 

பமல் 
25 15 40 





 

 

 

 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் 

2021 -2030 

 

 

 

 

 

பகுதி  - III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப 
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இபணை்பு 01 -  எல்ணை  (நிை ஒருங்கிணைப்பு)  
 
 புனித பூமி வலயம் 

வலயத்தின் எல்ரல வைம்ரப ட்ைான்ஸ்வர்ஸ் மர்தகட்டர் திட்டமிடுதல் (Transverse Mercator) 
சசயற்பாடு மற்றும் 1:10000  பரிமாணத்துடன் இலங்ரக கந்தவல சம சுற்றுப்பாரத மீதான 
கூகுள் வரைபடத்தின் அடிப்பரடயில் (Google earth map)  புவியியல் கூறுகள் சபைப்பட்டுள்ளது. 

புைித பூைி வலயம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3352 6.41894 

2 81.3357 6.41822 

3 81.3362 6.41745 

4 81.3367 6.4167 

5 81.3372 6.41595 

6 81.3373 6.41517 

7 81.3365 6.41489 

8 81.3356 6.41504 

9 81.3349 6.41551 

10 81.3343 6.41614 

11 81.3338 6.41695 

12 81.3333 6.41765 

13 81.3325 6.41814 

14 81.3317 6.41843 

15 81.3308 6.41862 

16 81.3307 6.41931 

17 81.3316 6.41937 

18 81.3315 6.42017 

19 81.3314 6.42106 

20 81.3312 6.42195 

21 81.3311 6.42284 

22 81.3311 6.42374 

23 81.3312 6.4246 

24 81.332 6.42476 

25 81.3329 6.42463 

26 81.3332 6.4238 

27 81.3334 6.42291 

28 81.3336 6.42202 

29 81.3338 6.42114 

30 81.3339 6.42025 

31 81.3345 6.41957 

32 81.3352 6.41895 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வையம் - 01 - கதிர்காம பிரதான புனித பூமி வையத்தின் சம ணமயக்குறிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலம்  :  Google Earth, 2021
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கதிர்காை பிரதாை புைித தள வலயத்துக்கு சசாந்தைாை சுற்றாைல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் வலயங்கள் 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3312 6.41934 

2 81.3307 6.41931 

3 81.3306 6.41886 

4 81.3304 6.41865 

5 81.3298 6.41888 

6 81.329 6.41918 

7 81.3286 6.41937 

8 81.3282 6.41958 

9 81.3279 6.41994 

10 81.3275 6.42025 

11 81.3272 6.42066 

12 81.3271 6.42114 

13 81.3266 6.42248 

14 81.3263 6.42299 

15 81.3259 6.42338 

16 81.3256 6.42372 

17 81.3255 6.42433 

18 81.3261 6.42472 

19 81.3266 6.42495 

20 81.327 6.4252 

21 81.3274 6.42544 

22 81.3282 6.42591 

23 81.3287 6.42616 

24 81.3291 6.42639 

25 81.3297 6.42675 

26 81.3302 6.42682 

27 81.3307 6.42689 

28 81.3311 6.42687 

29 81.3316 6.42681 

30 81.3321 6.42666 

31 81.3327 6.42659 

32 81.3332 6.42653 

33 81.3336 6.42649 

34 81.3341 6.42639 

35 81.3345 6.42623 

36 81.335 6.42607 

37 81.3355 6.42601 

38 81.3359 6.42613 

39 81.3365 6.42626 

40 81.3372 6.42639 

41 81.3377 6.42644 

42 81.3382 6.42646 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

43 81.3387 6.42645 

44 81.3393 6.42635 

45 81.3398 6.42624 

46 81.34 6.42587 

47 81.34 6.42482 

48 81.34 6.42413 

49 81.34 6.42356 

50 81.34 6.42301 

51 81.34 6.42252 

52 81.34 6.42182 

53 81.3401 6.42133 

54 81.3401 6.42074 

55 81.3403 6.41993 

56 81.3407 6.41969 

57 81.3411 6.41946 

58 81.3414 6.41903 

59 81.3414 6.41863 

60 81.3413 6.4182 

61 81.3411 6.41773 

62 81.3407 6.4174 

63 81.3402 6.41721 

64 81.3397 6.41693 

65 81.339 6.41661 

66 81.3384 6.4164 

67 81.338 6.41616 

68 81.3376 6.41578 

69 81.3374 6.41559 

70 81.3371 6.416 

71 81.3368 6.41644 

72 81.3365 6.41694 

73 81.3361 6.41749 

74 81.3358 6.41801 

75 81.3355 6.41857 

76 81.3351 6.41895 

77 81.3347 6.41939 

78 81.3343 6.41976 

79 81.334 6.42017 

80 81.3338 6.42067 

81 81.3338 6.42127 

82 81.3336 6.42186 

83 81.3335 6.42238 

84 81.3334 6.42283 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

85 81.3333 6.4233 

86 81.3332 6.42381 

87 81.3329 6.42467 

88 81.3322 6.42476 

89 81.3317 6.42475 

90 81.3312 6.4246 

91 81.3311 6.42409 

92 81.3311 6.42358 

93 81.3311 6.42294 

94 81.3311 6.42247 

95 81.3312 6.42185 

96 81.3313 6.4213 

97 81.3314 6.42085 

98 81.3315 6.42035 

99 81.3316 6.41983 

100 81.3314 6.41936 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கதிர்காை பிரதாை புைித தள வலயத்துக்கு சசாந்தைாை சுற்றாைல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் வலயங்களின் சதாைர் முபண குறிப்பு  

  

மூலம்:  Google Earth, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ஏழுைபல புைித தள வலயம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3321 6.39576 

2 81.332 6.39561 

3 81.3319 6.39547 

4 81.3317 6.39532 

5 81.3316 6.39517 

6 81.3315 6.39502 

7 81.3314 6.39501 

8 81.3312 6.39506 

9 81.331 6.39515 

10 81.3309 6.39524 

11 81.3307 6.39532 

12 81.3306 6.39541 

13 81.3304 6.3955 

14 81.3305 6.39563 

15 81.3306 6.39577 

16 81.3307 6.39587 

17 81.3309 6.39577 

18 81.331 6.39573 

19 81.3312 6.39583 

20 81.3313 6.396 

21 81.3314 6.39616 

22 81.3315 6.39632 

23 81.3316 6.39647 

24 81.3317 6.39662 

25 81.3318 6.39657 

26 81.332 6.39648 

27 81.3321 6.39639 

28 81.3323 6.39629 

29 81.3324 6.39619 

30 81.3323 6.39605 

31 81.3322 6.3959 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3356 6.38627 

2 81.3356 6.38639 

3 81.3356 6.3865 

4 81.3356 6.38667 

5 81.3357 6.38686 

6 81.3357 6.38701 

7 81.3358 6.38716 

8 81.3359 6.38734 

9 81.336 6.38737 

10 81.3362 6.38732 

11 81.3362 6.38714 

12 81.3361 6.38696 

13 81.3361 6.38677 

14 81.3361 6.38659 

15 81.336 6.38641 

16 81.336 6.38623 

17 81.3358 6.38624 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

ஏழுைபல புைித தள பிரிவு -I  வலயத்தின் சதாைர் முபண குறிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஏழுைபல புைித தள பிரிவு -I  வலயத்தின் சதாைர் முபண குறிப்பு 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலம்:  Google Earth, 2021 



312 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

சசல்ல கதிர்காை புைித தள வலயம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3041 6.43731 

2 81.3045 6.43713 

3 81.3047 6.4368 

4 81.3052 6.43679 

5 81.3056 6.4369 

6 81.306 6.43679 

7 81.3065 6.43671 

8 81.3066 6.43643 

9 81.3065 6.43599 

10 81.3061 6.43583 

11 81.3059 6.43552 

12 81.3055 6.43557 

13 81.3051 6.43575 

14 81.3047 6.43579 

15 81.3042 6.43583 

16 81.3038 6.43587 

17 81.3034 6.43578 

18 81.3031 6.43539 

19 81.3028 6.43511 

20 81.3025 6.43486 

21 81.3022 6.43452 

22 81.3018 6.43441 

23 81.3014 6.43469 

24 81.3015 6.43511 

25 81.3018 6.43548 

26 81.3021 6.43581 

27 81.3023 6.4362 

28 81.3021 6.43659 

29 81.3018 6.4369 

30 81.3014 6.43715 

31 81.301 6.4374 

32 81.3007 6.43766 

33 81.3004 6.43793 

34 81.3007 6.43824 

35 81.3011 6.43834 

36 81.3016 6.43824 

37 81.302 6.43813 

38 81.3025 6.43805 

39 81.3029 6.4379 

40 81.3033 6.43774 

41 81.3037 6.43755 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

சசல்ல கதிர்காை புைித தளம் வலயத்தின் சதாைர் முபண குறிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலம் :  Google Earth, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வைிக வையம் - I  ^ புனித தளத்ணத அண்டிய வர்த்தக வையம்& கதிர்காம நகரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் x y 

43 81.3316 6.41619 

44 81.3311 6.41634 

45 81.3307 6.41648 

46 81.3303 6.41659 

47 81.3298 6.41669 

48 81.3294 6.41679 

49 81.3289 6.41691 

50 81.3285 6.41704 

51 81.3281 6.41716 

52 81.3276 6.41729 

53 81.3272 6.41742 

54 81.3268 6.41755 

55 81.3263 6.41767 

56 81.3261 6.41789 

57 81.3261 6.41834 

58 81.3262 6.41879 

59 81.3262 6.41924 

60 81.3263 6.41969 

61 81.3264 6.42013 

62 81.3265 6.42057 

63 81.3267 6.42097 

64 81.3269 6.42136 

65 81.327 6.42119 

66 81.3271 6.42075 

67 81.3274 6.42039 

68 81.3277 6.42007 

69 81.3281 6.41978 

70 81.3284 6.41948 

71 81.3288 6.41929 

72 81.3292 6.41911 

73 81.3296 6.41895 

74 81.33 6.41879 

75 81.3304 6.41863 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3309 6.4186 

2 81.3313 6.41851 

3 81.3318 6.4184 

4 81.3322 6.41827 

5 81.3326 6.41808 

6 81.333 6.41784 

7 81.3334 6.4176 

8 81.3336 6.41723 

9 81.3339 6.41685 

10 81.3341 6.41645 

11 81.3343 6.41606 

12 81.3346 6.41573 

13 81.335 6.41543 

14 81.3353 6.41515 

15 81.3357 6.41501 

16 81.3362 6.41492 

17 81.3366 6.41488 

18 81.3371 6.41492 

19 81.3373 6.41512 

20 81.3375 6.41469 

21 81.3376 6.41426 

22 81.3377 6.41382 

23 81.3377 6.41343 

24 81.3373 6.41331 

25 81.3368 6.41332 

26 81.3364 6.41342 

27 81.336 6.41365 

28 81.3356 6.41388 

29 81.3352 6.41405 

30 81.3348 6.41416 

31 81.3343 6.41413 

32 81.3339 6.41404 

33 81.3335 6.41412 

34 81.3334 6.41454 

35 81.3333 6.41489 

36 81.3337 6.41506 

37 81.3333 6.41535 

38 81.3329 6.41526 

39 81.3325 6.41511 

40 81.3321 6.41499 

41 81.3319 6.41542 

42 81.3318 6.41584 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வைிக வையம் - I  ^ புனித தளத்ணத அண்டிய வர்த்தக வையம்& கதிர்காம நகரத்தின் வதாடர் முணை குறிப்பு  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலம்:  Google Earth, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வைிக வையம் I - ^ புனித தளத்ணத அண்டிய வர்த்தக வையம் & வசல்ை கதிர்காமம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3041 6.43729 

2 81.3037 6.43754 

3 81.3033 6.43774 

4 81.3029 6.43791 

5 81.3024 6.43805 

6 81.302 6.43814 

7 81.3016 6.43825 

8 81.3011 6.43834 

9 81.301 6.43843 

10 81.3014 6.43862 

11 81.3018 6.43877 

12 81.3023 6.4389 

13 81.3027 6.43903 

14 81.3031 6.43915 

15 81.3036 6.43928 

16 81.304 6.43941 

17 81.3044 6.43954 

18 81.3046 6.43926 

19 81.3047 6.43882 

20 81.3048 6.43837 

21 81.3049 6.43793 

22 81.3052 6.4377 

23 81.3056 6.4376 

24 81.3061 6.4375 

25 81.3065 6.43739 

26 81.3067 6.43703 

27 81.3065 6.4367 

28 81.3061 6.43678 

29 81.3056 6.43688 

30 81.3052 6.4368 

31 81.3048 6.4368 

32 81.3045 6.43709 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வைிக வையம் I - ^ புனித தளத்ணத அண்டிய வர்த்தக வையம் & வசல்ை கதிர்காமத்தின் வதாடர் முணை குறிப்பு  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      மூலம்:  Google Earth, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

வணிக வலயம் - II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3321 6.41501 

2 81.3325 6.4151 

3 81.3329 6.41526 

4 81.3333 6.41535 

5 81.3337 6.41506 

6 81.3333 6.41489 

7 81.3334 6.41454 

8 81.3335 6.41412 

9 81.3339 6.41405 

10 81.3343 6.41413 

11 81.3348 6.41416 

12 81.3352 6.41405 

13 81.3356 6.41388 

14 81.336 6.41365 

15 81.3364 6.41342 

16 81.3369 6.41332 

17 81.3373 6.41331 

18 81.3377 6.41343 

19 81.3381 6.41361 

20 81.3386 6.41376 

21 81.339 6.4138 

22 81.3395 6.41381 

23 81.3399 6.4137 

24 81.3398 6.41326 

25 81.3398 6.4128 

26 81.3398 6.41236 

27 81.3396 6.41198 

28 81.3392 6.41178 

29 81.3387 6.41168 

30 81.3383 6.41161 

31 81.3379 6.41159 

32 81.3374 6.41162 

33 81.337 6.41169 

34 81.3365 6.41178 

35 81.3361 6.41188 

36 81.3357 6.41205 

37 81.3353 6.41224 

38 81.3348 6.41241 

39 81.3344 6.41249 

40 81.3339 6.41244 

41 81.3336 6.41221 

42 81.3337 6.4118 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

43 81.3335 6.41165 

44 81.333 6.41169 

45 81.3326 6.41159 

46 81.3321 6.41155 

47 81.3319 6.41187 

48 81.3318 6.4123 

49 81.3314 6.41243 

50 81.331 6.41231 

51 81.3306 6.41218 

52 81.3301 6.41206 

53 81.3297 6.41194 

54 81.3294 6.4117 

55 81.3292 6.41202 

56 81.3291 6.41246 

57 81.329 6.41289 

58 81.3289 6.41334 

59 81.3289 6.41379 

60 81.3289 6.41424 

61 81.3288 6.41469 

62 81.3289 6.41514 

63 81.329 6.41559 

64 81.3291 6.41603 

65 81.3292 6.41647 

66 81.3293 6.4168 

67 81.3298 6.41671 

68 81.3302 6.4166 

69 81.3307 6.4165 

70 81.3311 6.41635 

71 81.3315 6.41621 

72 81.3318 6.41588 

73 81.3319 6.41545 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 வைிக வையம் II வதாடர் முணை குறிப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலம் :  Google Earth, 2021 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கலப்பு அபிவிருத்தி வலயம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3269 6.42137 

2 81.3268 6.42112 

3 81.3265 6.42078 

4 81.3265 6.42074 

5 81.3265 6.42072 

6 81.3263 6.41989 

7 81.3263 6.41987 

8 81.3262 6.41895 

9 81.3261 6.41829 

10 81.3261 6.41792 

11 81.3268 6.41753 

12 81.3284 6.41707 

13 81.3291 6.41626 

14 81.3288 6.41465 

15 81.329 6.41292 

16 81.329 6.41285 

17 81.3292 6.41185 

18 81.3293 6.41174 

19 81.3302 6.41207 

20 81.3303 6.4121 

21 81.3303 6.41211 

22 81.3305 6.41217 

23 81.3307 6.41223 

24 81.332 6.41171 

25 81.3324 6.41156 

26 81.3324 6.41156 

27 81.3333 6.41171 

28 81.3337 6.41173 

29 81.3336 6.41215 

30 81.3337 6.4124 

31 81.3342 6.41249 

32 81.3344 6.41249 

33 81.3345 6.41248 

34 81.3361 6.41188 

35 81.3361 6.41188 

36 81.3366 6.41177 

37 81.3382 6.41159 

38 81.3383 6.41161 

39 81.3389 6.4117 

40 81.3389 6.41172 

41 81.3391 6.41176 

42 81.3395 6.41191 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

43 81.3398 6.41278 

44 81.3398 6.41304 

45 81.3398 6.41304 

46 81.3398 6.41375 

47 81.3398 6.41375 

48 81.3394 6.41382 

49 81.3387 6.41379 

50 81.3384 6.4137 

51 81.3377 6.41383 

52 81.3376 6.41411 

53 81.3375 6.41452 

54 81.3375 6.41546 

55 81.3392 6.4167 

56 81.3411 6.41797 

57 81.3415 6.41883 

58 81.341 6.4195 

59 81.3408 6.4196 

60 81.3401 6.42053 

61 81.3401 6.42122 

62 81.3401 6.42132 

63 81.34 6.42227 

64 81.34 6.42271 

65 81.34 6.42287 

66 81.34 6.42447 

67 81.34 6.42466 

68 81.3399 6.42608 

69 81.3399 6.42623 

70 81.3387 6.42644 

71 81.3385 6.42647 

72 81.3384 6.42647 

73 81.3378 6.42644 

74 81.3368 6.42633 

75 81.3348 6.42615 

76 81.3346 6.42621 

77 81.334 6.42642 

78 81.3333 6.42652 

79 81.3332 6.42652 

80 81.3299 6.42678 

81 81.3296 6.42668 

82 81.3291 6.42643 

83 81.3287 6.42618 

84 81.3286 6.42612 



321 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 
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சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

85 81.3285 6.42605 

86 81.3282 6.4259 

87 81.3282 6.42588 

88 81.3278 6.42564 

89 81.3272 6.42532 

90 81.3259 6.4246 

91 81.3257 6.42447 

92 81.3255 6.42399 

93 81.3255 6.42391 

94 81.3256 6.42381 

95 81.3258 6.42353 

96 81.326 6.42335 

97 81.326 6.42332 

98 81.3262 6.42307 

99 81.3266 6.42246 

100 81.327 6.42173 

101 81.3019 6.43442 

102 81.3023 6.4346 

103 81.3024 6.4347 

104 81.3024 6.43472 

105 81.3025 6.4349 

106 81.3028 6.43513 

107 81.3029 6.43517 

108 81.303 6.43529 

109 81.3032 6.43545 

110 81.3033 6.43564 

111 81.3035 6.43589 

112 81.3039 6.43585 

113 81.304 6.43584 

114 81.3042 6.43583 

115 81.3046 6.4358 

116 81.3046 6.43579 

117 81.3047 6.43578 

118 81.3047 6.43578 

119 81.305 6.43576 

120 81.305 6.43575 

121 81.3051 6.43575 

122 81.3055 6.43557 

123 81.3055 6.43557 

124 81.3056 6.43554 

125 81.3057 6.43552 

126 81.3059 6.43543 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

127 81.3059 6.43551 

128 81.306 6.43581 

129 81.3061 6.43582 

130 81.3062 6.43584 

131 81.3063 6.43584 

132 81.3064 6.43585 

133 81.3064 6.43587 

134 81.3064 6.4359 

135 81.3065 6.43593 

136 81.3065 6.43594 

137 81.3065 6.43612 

138 81.3066 6.43637 

139 81.3066 6.43645 

140 81.3066 6.43651 

141 81.3067 6.43667 

142 81.3067 6.43686 

143 81.3067 6.43707 

144 81.3067 6.43711 

145 81.3066 6.43735 

146 81.3065 6.43738 

147 81.3062 6.43747 

148 81.3061 6.4375 

149 81.306 6.43751 

150 81.3059 6.43753 

151 81.3057 6.43758 

152 81.3054 6.43764 

153 81.3053 6.43767 

154 81.3052 6.43769 

155 81.3051 6.4377 

156 81.3051 6.4377 

157 81.3049 6.43789 

158 81.3049 6.43798 

159 81.3049 6.43811 

160 81.3048 6.43816 

161 81.3047 6.43875 

162 81.3047 6.43902 

163 81.3045 6.43957 

164 81.3045 6.43956 

165 81.3045 6.43955 

166 81.3042 6.43946 

167 81.304 6.43942 

168 81.3039 6.43937 
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சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

169 81.3037 6.43933 

170 81.3034 6.43924 

171 81.3034 6.43923 

172 81.3034 6.43923 

173 81.3033 6.43921 

174 81.3031 6.43916 

175 81.3026 6.43901 

176 81.3023 6.43891 

177 81.3019 6.43879 

178 81.3016 6.4387 

179 81.3015 6.43866 

180 81.3015 6.43865 

181 81.3012 6.43856 

182 81.3012 6.43854 

183 81.3011 6.43854 

184 81.3008 6.43835 

185 81.3008 6.43828 

186 81.3005 6.43808 

187 81.3008 6.43761 

188 81.3012 6.4373 

189 81.3019 6.4368 

190 81.3021 6.43659 

191 81.3023 6.43612 

192 81.3022 6.43593 

193 81.3021 6.43579 

194 81.3017 6.43536 

195 81.3015 6.43492 

196 81.3015 6.43453 

197 81.3016 6.43443 

198 81.3163 6.443 

199 81.3175 6.4415 

200 81.3189 6.43944 

201 81.3198 6.43927 

202 81.3204 6.43977 

203 81.3212 6.44035 

204 81.3225 6.44205 

205 81.3232 6.44476 

206 81.3248 6.44473 

207 81.3253 6.44478 

208 81.3266 6.44349 

209 81.3275 6.44056 

210 81.3317 6.43496 

211 81.3402 6.42958 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

212 81.3414 6.42944 

213 81.3413 6.42885 

214 81.3443 6.42527 

215 81.3468 6.42084 

216 81.3429 6.41884 

217 81.344 6.41486 

218 81.3438 6.41195 

219 81.344 6.41072 

220 81.3457 6.41007 

221 81.3442 6.40774 

222 81.3371 6.40388 

223 81.337 6.40295 

224 81.337 6.40291 

225 81.336 6.39928 

226 81.3343 6.39744 

227 81.3317 6.39664 

228 81.3306 6.39576 

229 81.3263 6.39565 

230 81.3249 6.39474 

231 81.3212 6.39064 

232 81.3152 6.3794 

233 81.3143 6.37778 

234 81.3143 6.37779 

235 81.314 6.37839 

236 81.3124 6.3809 

237 81.3086 6.37906 

238 81.3085 6.37901 

239 81.3081 6.37872 

240 81.3007 6.37562 

241 81.299 6.37482 

242 81.2979 6.37612 

243 81.3003 6.37864 

244 81.3009 6.38027 

245 81.3009 6.38047 

246 81.301 6.38072 

247 81.3011 6.38133 

248 81.3046 6.38242 

249 81.3065 6.38613 

250 81.3076 6.3877 

251 81.3077 6.3878 

252 81.3091 6.39002 

253 81.3111 6.39375 

254 81.3115 6.39476 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

255 81.3117 6.39521 

256 81.3118 6.39603 

257 81.3165 6.40326 

258 81.3171 6.40541 

259 81.317 6.40611 

260 81.3233 6.41589 

261 81.3148 6.41832 

262 81.3122 6.41855 

263 81.3115 6.41557 

264 81.3112 6.41512 

265 81.311 6.41465 

266 81.3106 6.41384 

267 81.3095 6.4125 

268 81.3092 6.41209 

269 81.3075 6.41169 

270 81.3074 6.41339 

271 81.307 6.41444 

272 81.3036 6.41491 

273 81.3033 6.41543 

274 81.2954 6.41233 

275 81.2942 6.41267 

276 81.3004 6.41882 

277 81.302 6.42087 

278 81.3036 6.42132 

279 81.3037 6.42917 

280 81.2981 6.43096 

281 81.2953 6.43392 

282 81.2945 6.43542 

283 81.2924 6.43554 

284 81.2913 6.4398 

285 81.2911 6.44187 

286 81.2902 6.44674 

287 81.2907 6.44696 

288 81.298 6.44045 

289 81.3001 6.44343 

290 81.3001 6.44438 

291 81.3005 6.44615 

292 81.3021 6.44675 

293 81.3031 6.4465 

294 81.3037 6.44635 

295 81.3072 6.44808 

296 81.3077 6.44938 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

297 81.3099 6.4515 

298 81.3069 6.42711 

299 81.3055 6.42392 

300 81.3055 6.42452 

301 81.3064 6.4256 

302 81.2987 6.42993 

303 81.2966 6.43348 

304 81.3015 6.42932 

305 81.3001 6.42954 

306 81.3054 6.42817 

307 81.2985 6.41894 

308 81.2975 6.41921 

309 81.2969 6.41974 

310 81.2962 6.41932 

311 81.2952 6.41799 

312 81.2943 6.41736 

313 81.2926 6.41708 

314 81.2919 6.41734 

315 81.2913 6.41771 

316 81.2908 6.41774 

317 81.2894 6.41787 

318 81.2881 6.41727 

319 81.2888 6.41709 

320 81.2894 6.41547 

321 81.2907 6.41396 

322 81.2923 6.41336 

323 81.2931 6.41284 

324 81.2966 6.4134 

325 81.2974 6.41419 

326 81.2976 6.41511 

327 81.2983 6.41494 

328 81.2998 6.41507 

329 81.3015 6.41493 

330 81.3023 6.41489 

331 81.3115 6.4165 

332 81.3111 6.41745 

333 81.3112 6.41809 

334 81.3161 6.41762 

335 81.317 6.41835 

336 81.3184 6.41814 

337 81.3203 6.41759 

338 81.3218 6.41698 
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 சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

339 81.3225 6.41482 

340 81.3216 6.4131 

341 81.3209 6.41165 

342 81.3203 6.41042 

343 81.3193 6.41078 

344 81.3189 6.40981 

345 81.3199 6.40956 

346 81.319 6.40791 

347 81.3179 6.40587 

348 81.3176 6.40514 

349 81.3153 6.40135 

350 81.3148 6.40065 

351 81.313 6.40143 

352 81.3118 6.40002 

353 81.3125 6.39951 

354 81.3125 6.3985 

355 81.3128 6.39784 

356 81.3123 6.39692 

357 81.3113 6.3964 

358 81.3017 6.38218 

359 81.3055 6.38283 

360 81.3059 6.38383 

361 81.3057 6.38492 

362 81.2973 6.37824 

363 81.3043 6.37684 

364 81.3154 6.37681 

365 81.3158 6.38004 

366 81.3172 6.38236 

367 81.3191 6.3861 

368 81.3203 6.38885 

369 81.3232 6.3929 

370 81.3373 6.39941 

371 81.3373 6.40548 

372 81.34 6.40531 

373 81.3424 6.40539 

374 81.3436 6.40562 

375 81.3465 6.40783 

376 81.3471 6.41031 

377 81.3424 6.41998 

378 81.3446 6.42078 

379 81.3484 6.42145 

380 81.349 6.4223 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

381 81.3487 6.42329 

382 81.3407 6.42691 

383 81.3462 6.42444 

384 81.3428 6.42598 

385 81.3389 6.42968 

386 81.3378 6.42965 

387 81.3366 6.42993 

388 81.3357 6.43016 

389 81.3359 6.43137 

390 81.3348 6.4318 

391 81.3337 6.4325 

392 81.3339 6.43311 

393 81.3299 6.43538 

394 81.3276 6.43402 

395 81.3276 6.43712 

396 81.3159 6.44506 

397 81.3158 6.44708 

398 81.3154 6.44926 

399 81.3153 6.45057 

400 81.3124 6.45121 

401 81.3082 6.45182 

402 81.293 6.44329 

403 81.2917 6.4447 

404 81.2886 6.44693 

405 81.2868 6.44636 

406 81.2867 6.44455 

407 81.288 6.44357 

408 81.2899 6.44372 

409 81.2959 6.44082 

410 81.2921 6.43749 

411 81.3057 6.4471 

412 81.3048 6.44607 

413 81.3044 6.44647 

414 81.3008 6.44709 

415 81.2999 6.44136 

416 81.2938 6.44227 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 கலப்பு அபிவிருத்தி வலயத்தின் சதாைர் முபண குறிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலம் :  Google Earth, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 குடியிருப்பு வலயம் - I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3599 6.40888 

2 81.3615 6.40939 

3 81.3643 6.4096 

4 81.3648 6.40951 

5 81.3658 6.40937 

6 81.3686 6.40901 

7 81.3698 6.40966 

8 81.3707 6.40972 

9 81.3712 6.40937 

10 81.3734 6.40792 

11 81.3748 6.40699 

12 81.3755 6.40659 

13 81.3759 6.40631 

14 81.3763 6.40601 

15 81.3777 6.40513 

16 81.3802 6.40292 

17 81.381 6.40228 

18 81.3826 6.40123 

19 81.3844 6.40045 

20 81.3844 6.40008 

21 81.3839 6.39937 

22 81.3837 6.39897 

23 81.3828 6.39772 

24 81.3825 6.39733 

25 81.3816 6.39703 

26 81.3811 6.39707 

27 81.3801 6.39712 

28 81.3795 6.39715 

29 81.3789 6.39716 

30 81.3778 6.39734 

31 81.3745 6.39801 

32 81.3738 6.39813 

33 81.3721 6.39778 

34 81.37 6.39595 

35 81.3695 6.39509 

36 81.369 6.39406 

37 81.3686 6.39272 

38 81.3677 6.3938 

39 81.3671 6.39681 

40 81.3668 6.39752 

41 81.3669 6.398 

42 81.3667 6.39834 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

43 81.3661 6.39894 

44 81.3657 6.39926 

45 81.3642 6.39987 

46 81.3597 6.40108 

47 81.357 6.40079 

48 81.3564 6.40109 

49 81.3562 6.40027 

50 81.3562 6.39949 

51 81.3562 6.39864 

52 81.3562 6.39815 

53 81.3536 6.39998 

54 81.3529 6.40021 

55 81.3526 6.40063 

56 81.3519 6.40253 

57 81.3522 6.40327 

58 81.3514 6.40372 

59 81.3511 6.40416 

60 81.3517 6.40515 

61 81.351 6.40583 

62 81.3502 6.40632 

63 81.3497 6.40625 

64 81.3482 6.40331 

65 81.3471 6.40258 

66 81.3458 6.40252 

67 81.3448 6.40213 

68 81.3443 6.40192 

69 81.3438 6.40156 

70 81.343 6.40149 

71 81.3416 6.40075 

72 81.3411 6.40056 

73 81.34 6.40015 

74 81.339 6.40019 

75 81.3384 6.4002 

76 81.3375 6.39956 

77 81.3373 6.40034 

78 81.3372 6.40111 

79 81.337 6.40179 

80 81.3371 6.40342 

81 81.3371 6.40537 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

82 81.3387 6.40553 

83 81.3393 6.40547 

84 81.3409 6.40528 

85 81.3422 6.40538 

86 81.3427 6.40542 

87 81.3433 6.40558 

88 81.3436 6.40634 

89 81.3436 6.40683 

90 81.344 6.40775 

91 81.3454 6.40771 

92 81.3465 6.40781 

93 81.3469 6.40797 

94 81.3468 6.40907 

95 81.347 6.40985 

96 81.3481 6.41013 

97 81.3487 6.40996 

98 81.3508 6.40932 

99 81.3533 6.41041 

100 81.3551 6.41054 

101 81.3676 6.39145 

102 81.3557 6.39781 

103 81.3547 6.39912 

104 81.3676 6.39538 

105 81.3581 6.4099 

106 81.3542 6.41093 

107 81.38 6.40363 

108 81.3663 6.40864 

109 81.3511 6.40158 

110 81.3624 6.40065 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

குடியிருப்பு வையம் I வதாடர் முணை குறிப்பு  

மூலம்:  Google Earth, 2021 
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குடியிருப்பு வையம் - II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3163 6.44317 

2 81.3167 6.44374 

3 81.3162 6.44462 

4 81.3159 6.44506 

5 81.3158 6.44576 

6 81.3158 6.44633 

7 81.3157 6.44742 

8 81.3155 6.44792 

9 81.3154 6.44918 

10 81.3154 6.44998 

11 81.3154 6.45094 

12 81.3169 6.45076 

13 81.3177 6.45066 

14 81.3195 6.45045 

15 81.32 6.45036 

16 81.3209 6.45022 

17 81.3215 6.45014 

18 81.3222 6.45004 

19 81.3238 6.44979 

20 81.3244 6.44971 

21 81.3249 6.44955 

22 81.3253 6.4492 

23 81.326 6.44859 

24 81.3275 6.44734 

25 81.329 6.4461 

26 81.3296 6.44656 

27 81.3303 6.44718 

28 81.3307 6.44756 

29 81.3315 6.44822 

30 81.3322 6.44879 

31 81.3327 6.44923 

32 81.3332 6.44931 

33 81.3338 6.44927 

34 81.3362 6.44861 

35 81.3365 6.44809 

36 81.3368 6.44757 

37 81.3371 6.44714 

38 81.3374 6.44673 

39 81.3379 6.44599 

40 81.3385 6.44513 

41 81.3389 6.44442 

42 81.3372 6.44258 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

43 81.3372 6.44199 

44 81.3373 6.44146 

45 81.3373 6.44056 

46 81.3374 6.43955 

47 81.3374 6.43898 

48 81.338 6.43839 

49 81.3391 6.43731 

50 81.3395 6.43684 

51 81.3402 6.43617 

52 81.3406 6.43577 

53 81.3414 6.43492 

54 81.342 6.43261 

55 81.3419 6.4318 

56 81.3419 6.43115 

57 81.3416 6.42981 

58 81.3404 6.42958 

59 81.3399 6.42958 

60 81.3373 6.42977 

61 81.3364 6.42999 

62 81.3358 6.43067 

63 81.3358 6.43119 

64 81.3353 6.43159 

65 81.3346 6.43196 

66 81.3336 6.43276 

67 81.3336 6.43334 

68 81.3325 6.43461 

69 81.332 6.43487 

70 81.3315 6.43497 

71 81.3307 6.43551 

72 81.3298 6.43531 

73 81.3289 6.43483 

74 81.3282 6.4344 

75 81.3277 6.4341 

76 81.3276 6.43436 

77 81.3276 6.43517 

78 81.3276 6.43609 

79 81.3276 6.43764 

80 81.3276 6.43832 

81 81.3277 6.43913 

82 81.3277 6.43971 

83 81.3272 6.44136 

84 81.3264 6.4439 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

85 81.3257 6.44474 

86 81.325 6.44476 

87 81.3232 6.44476 

88 81.3225 6.44451 

89 81.3224 6.44406 

90 81.3223 6.44345 

91 81.3225 6.44266 

92 81.3224 6.44178 

93 81.322 6.44101 

94 81.3204 6.43979 

95 81.3197 6.43923 

96 81.3189 6.4387 

97 81.3188 6.4401 

98 81.3186 6.4407 

99 81.3176 6.44142 

100 81.3165 6.44292 

101 81.3391 6.4442 

102 81.3381 6.44344 

103 81.3358 6.44912 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

குடியிருப்பு வையம் II வதாடர் முணை குறிப்பு  

மூலம்:  Google Earth, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

குடியிருப்பு வையம் - III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.2809 6.45601 

2 81.2822 6.45587 

3 81.2832 6.45576 

4 81.2836 6.45568 

5 81.2843 6.45557 

6 81.2848 6.45549 

7 81.286 6.4553 

8 81.2865 6.45521 

9 81.2874 6.45507 

10 81.2878 6.45499 

11 81.289 6.45478 

12 81.2897 6.45466 

13 81.2904 6.45453 

14 81.2909 6.45446 

15 81.2918 6.4542 

16 81.2927 6.45321 

17 81.2935 6.45289 

18 81.2942 6.45305 

19 81.295 6.45309 

20 81.2958 6.45304 

21 81.2969 6.45259 

22 81.2975 6.45268 

23 81.2981 6.45343 

24 81.299 6.45331 

25 81.2996 6.45321 

26 81.3005 6.45307 

27 81.301 6.45299 

28 81.3015 6.45286 

29 81.3015 6.45215 

30 81.3016 6.45111 

31 81.3018 6.45034 

32 81.3022 6.44958 

33 81.3024 6.44945 

34 81.3028 6.45059 

35 81.3032 6.45141 

36 81.3038 6.45255 

37 81.3044 6.45246 

38 81.3048 6.45238 

39 81.3054 6.45227 

40 81.3059 6.45215 

41 81.3066 6.45213 

42 81.3073 6.452 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

43 81.3082 6.45178 

44 81.3078 6.45045 

45 81.3077 6.4494 

46 81.3075 6.44897 

47 81.3072 6.44812 

48 81.307 6.44764 

49 81.3066 6.44708 

50 81.3063 6.44665 

51 81.3058 6.447 

52 81.3054 6.44681 

53 81.3047 6.44619 

54 81.3044 6.44643 

55 81.3039 6.4463 

56 81.3027 6.44661 

57 81.3012 6.44698 

58 81.3003 6.44572 

59 81.3002 6.445 

60 81.3001 6.44449 

61 81.3001 6.44374 

62 81.3002 6.44291 

63 81.2999 6.44169 

64 81.2996 6.44108 

65 81.2991 6.44079 

66 81.2979 6.44043 

67 81.2966 6.44067 

68 81.2955 6.44093 

69 81.2951 6.44113 

70 81.2947 6.44141 

71 81.2941 6.44197 

72 81.2938 6.44238 

73 81.2929 6.4434 

74 81.2924 6.44385 

75 81.2919 6.44432 

76 81.2916 6.4456 

77 81.2914 6.44614 

78 81.2913 6.44661 

79 81.2908 6.44697 

80 81.2903 6.44673 

81 81.2896 6.4468 

82 81.2892 6.44686 

83 81.2881 6.44683 

84 81.2875 6.44671 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

85 81.2869 6.44671 

86 81.287 6.44852 

87 81.2871 6.44909 

88 81.2874 6.44975 

89 81.2877 6.45023 

90 81.2878 6.45094 

91 81.2866 6.4517 

92 81.2861 6.45211 

93 81.2857 6.45262 

94 81.2852 6.45335 

95 81.2839 6.45412 

96 81.2834 6.45435 

97 81.2826 6.45477 

98 81.2821 6.45523 

99 81.2817 6.45557 

100 81.2813 6.45582 



334 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

குடியிருப்பு வையம் III வதாடர் முணை குறிப்பு  

மூலம்:  Google Earth, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

விவசாய யைம்பாட்டு வலயம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.2669 6.47029 

2 81.2668 6.46913 

3 81.2667 6.46746 

4 81.2671 6.46659 

5 81.2687 6.46539 

6 81.2709 6.46427 

7 81.2717 6.46278 

8 81.2725 6.46243 

9 81.2732 6.46142 

10 81.2737 6.46055 

11 81.2748 6.4606 

12 81.2767 6.46092 

13 81.2794 6.45757 

14 81.2804 6.45643 

15 81.2816 6.45563 

16 81.2829 6.45455 

17 81.2841 6.45401 

18 81.285 6.45353 

19 81.2861 6.45216 

20 81.2876 6.45124 

21 81.2878 6.45041 

22 81.2873 6.44959 

23 81.287 6.44843 

24 81.287 6.44721 

25 81.2867 6.44575 

26 81.2875 6.4437 

27 81.2895 6.44385 

28 81.2909 6.44234 

29 81.2911 6.44098 

30 81.2918 6.43836 

31 81.2921 6.43716 

32 81.2924 6.4356 

33 81.2937 6.4355 

34 81.2947 6.43523 

35 81.2953 6.4339 

36 81.2973 6.43216 

37 81.2978 6.43137 

38 81.2989 6.42985 

39 81.3 6.42956 

40 81.3012 6.42937 

41 81.3033 6.42924 

42 81.3047 6.42869 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

43 81.3055 6.42809 

44 81.3065 6.42735 

45 81.3068 6.42666 

46 81.3064 6.42564 

47 81.3057 6.4247 

48 81.3047 6.42274 

49 81.3042 6.42174 

50 81.3025 6.42119 

51 81.3017 6.42068 

52 81.3012 6.41981 

53 81.3009 6.41895 

54 81.2982 6.41902 

55 81.2973 6.41939 

56 81.2958 6.41889 

57 81.295 6.41779 

58 81.2942 6.41734 

59 81.2931 6.41725 

60 81.2916 6.4176 

61 81.29 6.41797 

62 81.2891 6.41774 

63 81.2874 6.41688 

64 81.2865 6.41653 

65 81.2834 6.41795 

66 81.2817 6.41865 

67 81.2803 6.41929 

68 81.2781 6.4214 

69 81.2772 6.42236 

70 81.2763 6.42332 

71 81.2748 6.42483 

72 81.2732 6.4266 

73 81.2727 6.43052 

74 81.2718 6.43074 

75 81.2708 6.43099 

76 81.2699 6.43134 

77 81.2689 6.43198 

78 81.2686 6.43323 

79 81.2673 6.43491 

80 81.2667 6.43591 

81 81.2664 6.43925 

82 81.2663 6.44067 

83 81.2663 6.44172 

84 81.2664 6.44281 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

85 81.2669 6.4453 

86 81.2672 6.44667 

87 81.2676 6.44868 

88 81.2683 6.45151 

89 81.2679 6.45301 

90 81.2673 6.45422 

91 81.2666 6.45561 

92 81.2658 6.45713 

93 81.265 6.45864 

94 81.2643 6.46018 

95 81.2643 6.4624 

96 81.2641 6.46478 

97 81.264 6.46725 

98 81.264 6.46816 

99 81.2641 6.46938 

100 81.2653 6.47248 

101 81.2721 6.42841 

102 81.2729 6.42929 

103 81.2966 6.43348 

104 81.2867 6.44486 

105 81.287 6.4161 

106 81.2853 6.4174 

107 81.2793 6.42014 

108 81.2993 6.41916 

109 81.3069 6.42711 

110 81.266 6.47231 

111 81.2659 6.47254 

112 81.2658 6.47262 

113 81.2648 6.47221 

114 81.2642 6.47134 

115 81.2642 6.47033 

116 81.2669 6.47068 

117 81.2668 6.47176 

118 81.2665 6.47219 

119 81.2651 6.4723 

120 81.2645 6.47169 

121 81.2665 6.46812 

122 81.2666 6.46789 

123 81.2666 6.46774 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

124 81.2667 6.46828 

125 81.2759 6.46109 

126 81.2642 6.46114 

127 81.2787 6.45841 

128 81.2783 6.45932 

129 81.2773 6.45991 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

விவசாய வலய சதாைர் முபண குறிப்பு  

 

மூலம் :  Google Earth, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

சுற்றாைல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் வலயம்- I   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.2462 6.48931 

2 81.2491 6.48793 

3 81.2549 6.48589 

4 81.2557 6.48455 

5 81.2568 6.48341 

6 81.2579 6.48286 

7 81.2589 6.48242 

8 81.2611 6.47854 

9 81.2622 6.47733 

10 81.265 6.47354 

11 81.2651 6.4723 

12 81.264 6.46756 

13 81.2641 6.46549 

14 81.2642 6.4623 

15 81.2651 6.4584 

16 81.2658 6.45704 

17 81.2666 6.45555 

18 81.2679 6.45309 

19 81.2681 6.45067 

20 81.2668 6.44487 

21 81.2665 6.44346 

22 81.2687 6.43307 

23 81.2728 6.43 

24 81.2781 6.42136 

25 81.2793 6.42021 

26 81.2803 6.41933 

27 81.2847 6.41759 

28 81.2871 6.41619 

29 81.2889 6.41692 

30 81.291 6.41381 

31 81.2934 6.41285 

32 81.2979 6.41521 

33 81.2987 6.41496 

34 81.3001 6.41505 

35 81.303 6.41557 

36 81.3089 6.41198 

37 81.3105 6.41378 

38 81.3115 6.41635 

39 81.3155 6.41814 

40 81.3211 6.41729 

41 81.3218 6.41354 

42 81.3213 6.41237 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

43 81.3205 6.41069 

44 81.3197 6.41066 

45 81.3188 6.40758 

46 81.3126 6.40125 

47 81.3118 6.40002 

48 81.3126 6.39819 

49 81.3123 6.39695 

50 81.3115 6.3966 

51 81.3119 6.39596 

52 81.3084 6.38889 

53 81.3074 6.38738 

54 81.3057 6.38495 

55 81.3059 6.38358 

56 81.3048 6.3825 

57 81.3018 6.38215 

58 81.3012 6.3817 

59 81.2975 6.37826 

60 81.2866 6.37228 

61 81.2841 6.37151 

62 81.2819 6.371 

63 81.28 6.37049 

64 81.2764 6.37044 

65 81.2772 6.37542 

66 81.2737 6.38049 

67 81.2728 6.38194 

68 81.272 6.38337 

69 81.2692 6.38767 

70 81.2662 6.39299 

71 81.2652 6.39434 

72 81.2636 6.39751 

73 81.2633 6.39842 

74 81.2622 6.40835 

75 81.2624 6.41002 

76 81.2627 6.41303 

77 81.2627 6.41538 

78 81.2597 6.41934 

79 81.2587 6.42027 

80 81.2566 6.42241 

81 81.248 6.43045 

82 81.2377 6.4411 

83 81.2338 6.44469 

84 81.2322 6.44625 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

85 81.2306 6.44799 

86 81.2251 6.45366 

87 81.2213 6.45805 

88 81.2198 6.45985 

89 81.2163 6.46791 

90 81.2152 6.46887 

91 81.2145 6.46979 

92 81.2142 6.47065 

93 81.2138 6.47401 

94 81.2151 6.475 

95 81.2192 6.47911 

96 81.2225 6.48253 

97 81.2267 6.48563 

98 81.2287 6.49343 

99 81.2335 6.49429 

100 81.2362 6.49354 

101 81.3234 6.41619 

102 81.3184 6.41814 

103 81.3112 6.41809 

104 81.2721 6.42841 

105 81.2667 6.43696 

106 81.2664 6.43953 

107 81.2961 6.41258 

108 81.2983 6.37524 

109 81.2947 6.37289 

110 81.2911 6.37332 

111 81.2621 6.40175 

112 81.2621 6.40484 

113 81.2516 6.42693 

114 81.2432 6.43586 

115 81.2273 6.45145 

116 81.2462 6.49145 

117 81.2419 6.49016 

118 81.2286 6.48979 

119 81.2179 6.46394 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

சுற்றாைல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் வலயம் -I சதாைர் முபண குறிப்பு 

 

மூலம்:  Google Earth, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 சுற்றாைல் பாதுகாப்பு ைற்றும் உணர்திறன் வலயம்- II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

1 81.3156 6.37676 

2 81.3166 6.37684 

3 81.3179 6.3774 

4 81.3153 6.37788 

5 81.3153 6.37851 

6 81.3197 6.37873 

7 81.3205 6.37918 

8 81.3214 6.3797 

9 81.3152 6.37986 

10 81.322 6.37998 

11 81.3158 6.38004 

12 81.3322 6.38006 

13 81.3328 6.38009 

14 81.3308 6.38022 

15 81.3338 6.38045 

16 81.3343 6.38063 

17 81.3233 6.38076 

18 81.335 6.38082 

19 81.3296 6.38085 

20 81.3355 6.38093 

21 81.3364 6.38099 

22 81.3374 6.38105 

23 81.3385 6.38117 

24 81.3165 6.38118 

25 81.34 6.38145 

26 81.3246 6.38155 

27 81.3167 6.38157 

28 81.3286 6.38165 

29 81.3271 6.38225 

30 81.3261 6.38238 

31 81.3173 6.38251 

32 81.3423 6.38295 

33 81.3179 6.38354 

34 81.3441 6.38444 

35 81.3184 6.38456 

36 81.3458 6.38556 

37 81.3189 6.38572 

38 81.3463 6.38592 

39 81.336 6.38629 

40 81.3357 6.3863 

41 81.3192 6.38636 

42 81.3469 6.3864 

சதாைர் இலக்கம் X Y 

43 81.3356 6.38659 

44 81.3361 6.38673 

45 81.3475 6.38681 

46 81.3357 6.38701 

47 81.3195 6.3871 

48 81.3362 6.38718 

49 81.3359 6.38739 

50 81.3359 6.38739 

51 81.3199 6.3879 

52 81.349 6.38833 

53 81.3202 6.38848 

54 81.3501 6.38951 

55 81.3211 6.39051 

56 81.3657 6.39059 

57 81.3646 6.3906 

58 81.3585 6.39062 

59 81.3526 6.39069 

60 81.3556 6.3907 

61 81.3634 6.3908 

62 81.3533 6.3908 

63 81.3606 6.39088 

64 81.3625 6.39109 

65 81.3673 6.39119 

66 81.322 6.39169 

67 81.3676 6.39215 

68 81.3224 6.39216 

69 81.3227 6.39247 

70 81.3231 6.3928 

71 81.3677 6.39292 

72 81.3677 6.39343 

73 81.3676 6.39439 

74 81.3247 6.39443 

75 81.3315 6.39498 

76 81.3676 6.39499 

77 81.3258 6.39525 

78 81.3252 6.39531 

79 81.3306 6.39541 

80 81.3319 6.39549 

81 81.3262 6.39554 

82 81.3288 6.39583 

83 81.3277 6.39592 

84 81.3282 6.39601 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

85 81.3673 6.39607 

86 81.3324 6.39623 

87 81.3328 6.39672 

88 81.3671 6.39677 

89 81.334 6.39743 

90 81.3668 6.39749 

91 81.3557 6.39781 

92 81.3351 6.39801 

93 81.3562 6.39814 

94 81.3663 6.39869 

95 81.3356 6.3987 

96 81.3656 6.3993 

97 81.336 6.39931 

98 81.3651 6.3995 

99 81.3365 6.39953 

100 81.3562 6.39955 

101 81.3542 6.39976 

102 81.3644 6.39978 

103 81.3637 6.40008 

104 81.3383 6.40015 

105 81.34 6.40015 

106 81.3395 6.40017 

107 81.3404 6.40018 

108 81.3409 6.40046 

109 81.3577 6.40051 

110 81.3562 6.40058 

111 81.3526 6.40065 

112 81.3417 6.40082 

113 81.3613 6.40083 

114 81.3598 6.40109 

115 81.3563 6.40112 

116 81.3523 6.40114 

117 81.3438 6.40155 

118 81.3511 6.40158 

119 81.3453 6.40235 

120 81.3459 6.40255 

121 81.3522 6.40294 

122 81.3521 6.40329 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

123 81.3483 6.40333 

124 81.3485 6.4045 

125 81.3515 6.40479 

126 81.3491 6.40515 

127 81.3513 6.40552 

128 81.3488 6.40553 

129 81.3508 6.40596 

130 81.35 6.40634 
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மூலம்:  Google Earth, 2021 
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சதாைர் இலக்கம் X Y 

1 81.5186 6.61534 

2 81.5251 6.60825 

3 81.5333 6.60915 

4 81.5626 6.61234 

5 81.5818 6.6122 

6 81.5846 6.61196 

7 81.5924 6.60526 

8 81.5973 6.60041 

9 81.6029 6.58534 

10 81.6075 6.57981 

11 81.6065 6.57544 

12 81.6062 6.57363 

13 81.6022 6.56602 

14 81.5973 6.56085 

15 81.5953 6.56173 

16 81.5778 6.55096 

17 81.5685 6.55404 

18 81.5452 6.53696 

19 81.537 6.53867 

20 81.5342 6.53738 

21 81.5275 6.52818 

22 81.5248 6.52182 

23 81.5166 6.5173 

24 81.507 6.51369 

25 81.5059 6.51333 

26 81.5046 6.51297 

27 81.4913 6.50403 

28 81.4894 6.50211 

29 81.4849 6.49764 

30 81.4835 6.49651 

31 81.4819 6.49543 

32 81.4799 6.49088 

33 81.4808 6.4776 

34 81.4828 6.46747 

35 81.4856 6.46041 

36 81.479 6.45246 

37 81.4783 6.45163 

38 81.4774 6.42815 

39 81.4782 6.41637 

40 81.4751 6.40985 

41 81.468 6.408 

42 81.4652 6.40984 

சதாைர் இலக்கம் X Y 

43 81.4622 6.41403 

44 81.4609 6.41421 

45 81.4528 6.41468 

46 81.4359 6.4172 

47 81.4289 6.41893 

48 81.4195 6.41127 

49 81.4169 6.41023 

50 81.4103 6.40969 

51 81.3957 6.41582 

52 81.3857 6.40223 

53 81.3774 6.40531 

54 81.3717 6.40907 

55 81.3592 6.40949 

56 81.3522 6.41004 

57 81.344 6.41072 

58 81.3441 6.41387 

59 81.3452 6.4208 

60 81.3384 6.44525 

61 81.3363 6.44845 

62 81.3351 6.44917 

63 81.331 6.44775 

64 81.3162 6.45084 

65 81.2844 6.47326 

66 81.285 6.47438 

67 81.29 6.48233 

68 81.285 6.48507 

69 81.2788 6.49223 

70 81.2786 6.50245 

71 81.2819 6.50618 

72 81.2862 6.50663 

73 81.2902 6.51028 

74 81.2888 6.5171 

75 81.2878 6.52692 

76 81.2925 6.53433 

77 81.298 6.53659 

78 81.3112 6.54053 

79 81.3149 6.54162 

80 81.3297 6.54624 

81 81.3366 6.54948 

82 81.3567 6.55659 

83 81.3635 6.55847 

84 81.3774 6.56465 



345 

 

  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

85 81.3822 6.5648 

86 81.39 6.56733 

87 81.4032 6.57224 

88 81.4097 6.57433 

89 81.427 6.57978 

90 81.4354 6.58303 

91 81.4394 6.58443 

92 81.4464 6.587 

93 81.4634 6.59211 

94 81.465 6.59234 

95 81.4696 6.59563 

96 81.4719 6.59628 

97 81.4859 6.60751 

98 81.5035 6.61223 

99 81.5099 6.61924 

100 81.5167 6.6155 

101 81.3478 6.42126 

102 81.349 6.42224 

103 81.3475 6.42386 

104 81.3452 6.42486 

105 81.3407 6.42691 

106 81.3416 6.4297 

107 81.3421 6.43338 

108 81.3412 6.43523 

109 81.3384 6.43794 

110 81.3373 6.44154 

111 81.3391 6.4442 

112 81.329 6.44607 

113 81.3248 6.44965 

114 81.3191 6.4505 

115 81.3082 6.45183 

116 81.304 6.45253 

117 81.3024 6.44932 

118 81.3015 6.45291 

119 81.2977 6.45349 

120 81.2957 6.45307 

121 81.2931 6.45287 

122 81.2917 6.45436 

123 81.2866 6.45519 

124 81.2827 6.45581 

125 81.2802 6.45674 

126 81.2787 6.45841 

சதாைர் 
இலக்கம் X Y 

127 81.2772 6.45998 

128 81.2767 6.46148 

129 81.2778 6.46373 

130 81.2797 6.46676 

131 81.281 6.46828 

132 81.2884 6.47939 

133 81.3031 6.54057 

134 81.5561 6.54614 

135 81.543 6.60868 

136 81.5512 6.61107 

137 81.5715 6.61041 

138 81.479 6.60439 

139 81.587 6.55574 

140 81.389 6.4106 

141 81.3995 6.4148 

142 81.3997 6.41 

143 81.4027 6.40847 

144 81.3846 6.40038 

145 81.3801 6.40307 

146 81.3874 6.40646 

147 81.4249 6.41542 
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மூலம்:  Google Earth, 2021 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபணை்பு 02 - வலய வார்ப்படம் (Zoning matrix) 
 

பயன்பாடு  
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தங்
கு

மி
ட

ங்
கள்

 குடியிருப்பதற்கான 
வீடுகள்    ✓ ✓  ✓ 

மாடி வீடுகள்    ✓ ✓   

இரணந்த வீடுகள்    ✓ ✓   
தங்குமிடங்கள்    ✓ ✓   

வீட்டு சதாகுதி    ✓ ✓   

சுக
ாத

ாை
ம்

 

அைச ரவத்தியசாரல   ✓ ✓    
தனியார் 

ரவத்தியசாரல   
✓ ✓ ✓ 

  
ரவத்திய ஆதலாரன 
தசரவ நிரலயங்கள்   ✓ ✓ ✓   

ஆய்வுகூட தசரவகள்   ✓ ✓ ✓   
மருந்து விற்பரன 

நிரலயங்கள்   ✓ ✓ ✓   

ஆயுர்தவத 
ரவத்தியசாரல 

நிரலயங்கள் 
  

✓ ✓ ✓ 
  

விநிதயாக 
நிரலயங்கள்        

கல்
வி

 

அைச மற்றும் அரை 
அைச  பாடசாரலகள்    ✓ ✓   

அரை அைச  
பாடசாரலகள்    ✓ ✓   

சர்வததச 
பாடசாரலகள்    ✓ ✓   

அைச/ தனியார் 
பல்கரலக்  கழகங்கள்        

சதாழில் நுட்ப 
பாடசாரல/ சதாழில் 
பயிற்சி நிறுவனங்கள் 

  
✓ ✓  

 
✓ 

சதாழில் பயிற்சி 
நிறுவனங்கள்   ✓ ✓   ✓ 

குழந்ரத 
பாடசாரலகள்    ✓ ✓   

மூன்ைாம் நிரல கல்வி 
பாடசநறி நடத்தப்படும் 

நிரலயம் 
  ✓ ✓   ✓ 

அைசநறி பாடசாரல 
நிரலயங்கள்        

தனியார் வகுப்புகள்   ✓ ✓ ✓   

நி
று

வ
ன

ம்
 அைச அலுவலகங்கள்   ✓ ✓    

அைச அலுவலக சதாகுதி    ✓    

சதாழில்  அலுவலகங்கள்   ✓ ✓ ✓   

வங்கி, நிதி 
நிறுவனங்கள் 

  ✓ ✓ ✓ 
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ATM நிரலயங்கள்  ✓ ✓ ✓ ✓   

சமூ
க 

தச
ர

வ
 

வீட்டு 

நிரலயங்கள்,    ✓ ✓   

திைந்தசவ ளி  
மண்டபங்கள்    ✓    

சமூக மண்டபம்/ 
கலாச்சாை 

நிரலயங்கள் 
   

✓ ✓ 
  

நூலகங்கள்    ✓ ✓   
சிறுவர் பகல் 

பைாமரிப்பு  
நிரலயங்கள் 

  ✓ 
✓ ✓ 

  

முதிதயார்  இல்லம்    ✓ ✓   
சிரக அலங்காைம்/ 

அழகுகரல  
நிறுவனம் 

  ✓ 
✓ ✓ 

  

சினிமா 
சகாட்டரககள்    ✓    

உடல் நல 
நிரலயங்கள்   ✓ ✓    

வழிபாடு 
நிரலயங்கள்        

வ
ர்த்

தக
ம்

 

சில்லரை வர்த்தக 
நிரலயங்கள்   ✓ 

 
✓ 

✓  ✓ 

சதாரக வர்த்தக 
நிரலயங்கள்   ✓ ✓    

பகுதி விற்பரண 
நிரலயங்கள்  ( 

பூரச மட்டு, திரி, 
பூக்கரட, மாரல 

கரட, விதநாத 
சபாருட்கள் 
விற்பரண 

நிரலயங்கள்  , 
தின்பண்டங்கள் 

விற்பரண 
நிரலயங்கள்   

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

மீன் விற்பரண 
நிரலயங்கள்     ✓ ✓ ✓   

 இரைச்சி 
விற்பரண 

நிரலயங்கள்  
(சபாதி 

சசய்யப்பட்ட 
இரைச்சி மாத்திைம்) 

  ✓ ✓ 

✓ 
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கட்டிட சபாருட்கள் 
விற்பரண 

நிரலயங்கள்  
i.மணல்,சமட்டல், 

சீசமந்து, கம்பி,    

குழாய், உள்ளிட்ட 
சபாருட்கள். 

  ✓ ✓    

ii.தவறு கட்டிட 
சபாருட்கள் 

  ✓ ✓ ✓   

மதுபான விற்பரன 
நிரலயங்கள்        

களஞ்சியம்/குதம்   ✓ ✓   ✓ 

தபக்கரிகள்   ✓ ✓ ✓   
எரிசபாருள் நிைப்பும் 

நிரலயங்கள்   ✓ ✓    

எரிவாயு மற்றும் 
மின் வலு 

(வாகனங்களுக்கு 
நிைப்பும் நிரலயம்) 

  ✓ ✓    

வாகன 
உதிரிபாகங்கள் 

விற்பரன 
நிரலயங்கள் i. 

வாகன பகுதிகள் 
(Body Parts) 

  

✓ ✓ 

   

ii. ஏரனய 
உதிரிபாகங்கள் 

  ✓ ✓    

மை தளபாட விற்பரன 
நிரலயம்   ✓ ✓ ✓   

சுற்
று

ல
ா 

வி
வ

கா
ைம்

 சுற்றுலா 
தொட்டல்கள்   ✓ ✓ ✓  ✓ 

உணவகங்கள்   ✓ ✓ ✓   
விடுமுரை விடுதிகள்   ✓ ✓ ✓   
உற்சவ மண்டபங்கள்   ✓ ✓ ✓   

நகை தொட்டல்கள்   ✓ ✓    
தங்குமிடங்கள்   ✓ ✓ ✓   

வ
ாக

ன
 வ

ாக
ன

 

வாகன விற்பரன  
நிரலயம்   ✓ ✓    

வாகன 
திருத்துமிடங்கள் 

(கைாஜ் ) 
  ✓ ✓ ✓   

வாகன    தசரவ 
நிரலயங்கள் 

(தசவிஸ் சசன்டர்) 
  ✓ ✓ 

 
  

வாகன கழுவுதல் 
நிரலயங்கள்   ✓ ✓    
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ம்

 

சபாது வாகன 
தரிப்பிடங்கள்  ✓ ✓ ✓    

ක
ර් 

ම
ාන්

ත
 

ரகப்பணி 
சபாருட்கள் 

உற்பத்தி/ வீட்டு 
தயாரிப்பு/ 

ரகத்சதாழில் 
(சுற்ைாடலுக்கு தீங்கு 

விரளவிக்காத)  

   ✓ ✓  ✓ 

கட்டிட சபாருட்கள் 
முழுரமப்படுத்தப்ப

டும் நிறுவனம் 
சசங்கற்கள் 

முழுரமப்படுத்தப்ப
டல் ) 

   ✓ ✓  

 

ஓ
ய்

வு
 ம

ற்று
ம்

 
ச

பா
ழ

து
தப

ாக்
கு

 
வி

வ
கா

ைம்

பிள்ரளகள்  
பூங்காக்கள்   ✓ ✓ ✓   

பூங்காக்கள்   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
திைந்த பகுதி ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
நிலத்ததாற்ை  

பகுதிகள் ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபணை்பு 03 - வலய குணகத்ரத கணக்சகடுத்தல் 

 

1. வலய குணகம் 

 

வலய குணகம் மூலம் அபிவிருத்தித் திட்டத்ரத எதிர்காலத்தில் எதிர்பார்க்கும் பார்ரவ, இலக்கு மற்றும் 
குறிக்தகாள்கரள அரடவதற்கு ஏற்கனதவ உள்ள உள்கட்டரமப்பு வசதிகரள அதிகபட்சம் 
பயன்படுத்திற்சகாண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில்   / பிைாந்தியத்தின் சாதாைண நில அபிவிருத்தி திைன் 

ஒழுங்குபடுத்தலுடன் (regulate) இடம்சபறுகிைது. இதன் மூலம் முக்கியமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதாவது, ஒரு 
குறிப்பிட்ட பிைாந்தியத்தில் அங்கு நிலவும் தாங்கும் திைன் அடிப்பரடயில் சசய்யக்கூடிய அபிவிருத்திரய 
முன்சனடுத்து சசல்வதாகும். வலயம் குணகத்ரத கணக்கிடும்தபாது, 

• இப்பகுதியின் சுற்றுச்சூழல், மத மற்றும் கலாச்சாை உணர்திைன் 

• இப்பகுதியில் இருக்கும் உட்கட்டரமப்பின் தாங்கும் திைன் 

• எதிர்பார்க்கப்படும் குடியிருப்பு, சுற்றுலா மற்றும் மக்கள் சுழற்சி புள்ளிவிவைங்கள் 

• எதிர்கால நில பயன்பாட்டு தபாக்கின் அளவுதகால்கள் கவனத்தில் சகாள்ளப்படும்.  
 

2. வலய குணகத்ரத கணக்சகடுக்கும் சசயற்பாடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தற்தபாரதய நில பயன்பாட்டில் ஏற்படும் மாற்ைங்கரளயும் அபிவிருத்தியரடந்த நில 
அளவுகரளயும் கணக்சகடுத்தல் 

அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூலம் எதிர்பார்க்கும் குறிக்தகாள்கள் மற்றும் இலக்ரக 
அரடயும்தபாது இப்பகுதியின் எதிர்கால நில பயன்பாடு, சசயல்பாடுகள் மாறும் வி
தத்ரத அளவுதகாள் மற்றும் மனத்ததாற்ைம் மூலம் கணக்சகடுத்தல் 

 

1. ரகவிடப்பட்ட சநல் வயல்கள், முட்கள் நிரைந்த பகுதிகள் மற்றும் தசரன பயிர் 
நிலங்கள் அபிவிருத்தி சசய்யக்கூடிய பகுதிகளாக கருத்தில் சகாள்ளுதல். 

 

2. சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன் மற்றும் மத மற்றும் கலாச்சாை உணர்திைன் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த பகுதிகள் அபிவிருத்தி சசய்யக்கூடிய பகுதிகளாக கருத்தில் சகாள்ளுதல் 

3. வலயத்தின் அடிப்பரடயில் எதிர்கால நில பயன்பாடு மாறும் விதத்ரத 
கணக்சகடுத்தல் 

 

தமதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுதகாள் மற்றும் அனுமானத்தின் பிைகாைம் ஒவ்சவாரு 
அடர்த்தி வலயங்களில் நிலவும் காணி பயன்பாட்டுக்கு ததரவயான விகிதத்ரத ஒதுக்குதல். 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forecaste the resident population of each zone within the planning  
period   

Forecaste the migratory population (including pilgrims) by each zone  
seperately   

Estimate the lands required to meet the needs of the future resident and  
pulationmigratory po    

ஒரு நபர் பயன்படுத்தும் இடவசதியின் பிைகாைம் அந்த அடர்த்திரய சகாண்ட வலயத்தின் 
காணி பயன்பாட்டு தபாக்கின் படி எதிர்கால குடியிருப்பு மக்கள்சதாரகரய 

கணக்சகடுத்தல் (மூல பகுப்பாய்வில்) 

Engineering Tool Box , (2001).(online) Available at, https://www.engineering tool 

box.com 

Per Capita Activity Space Standards for City of London 

Computation of zone factor according to the formula which represents  
the ratio of total land required for the futuer development by each zone  

against the lands actually available for such a development in each  
zone in the the future     .  
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

கதிர்காை வலய குணகங்கபள கணக்சகடுத்தல் 

 

 

  அபிவிருத்தி 
வையங்கள் ' 

முழு 
பரப்பளவு 

^சதுர 
கிபைா 
மீட்டர்) 

2030 

குடியிருப்பு 

சனத்வதாணக 

புைம்வபயர் 

சனத்வதாணக 

குடியிருப்புக்கு 

பயன்பாட்டுக்கு 

பதணவயான 
காைிகளின் 
அளவு  

புைம்வபயர் 

பயன்பாட்டுக்கு 

பதணவயான 
காைிகளின் 
அளவு  

பதணவயான 
காைிகளின் 
அளவு 

^சதுர கிபைா 
மீட்டர்)  

நிலவும் 

அபிவிருத்தி 
சசய்யக்கூடிய 
காைிகளின் 
அளவு 

^சதுர கிபைா 
மீட்டர்) 

வைய 
குைகங்கள் 

1 

 

கலப்பு அபிவிருத்தி 
வலயங்கள் 

 

25.6  
13,683 1,40,000 0.68 5.6 6.28 4.93 1.2 

2 வணிக வலயம் II 

0.58 981  31,500  0.049 1.26 1.30 0.85 

 

1.4 

 

3 

வணிக வலயம் I 

0.46 232  17,500  0.011 0.7 0.71 1.29 0.5 

4 

விவசாய யைம்பாடு 
வலயம்  12.9 4,551  87,500  0.22 3.5 3.72 7.19 0.5 

5 

குடியிருப்பு வலயம் 

10.27 5,484  42,000  0.27 1.68 1.95 2.08 0.9  

 6 புைித தள வலயம் 0.38        

7 

சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்ப ைற்றும் 
உணர்திறன் 
வலயம்  

513.8        

 சைாத்தம் 561.7 24,931 3,50,000   13.98 16.34  
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபணை்பு 04 - வரைவிலக்கணம் 

 

i. நுணழவு அல்ைது அனுகு” என்பது சபாது ைக்களுக்கு பயன்படுத்துவதற்காை பாபத 
உரிைம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்ைாலும் அந்த கட்டிைத்திற்கு அல்லது யவறு  
இைத்திற்கு அனுகு வழியாக பயன்படுத்தப்படும் ஏயதனும் ஒரு வழியும் உள்ளைங்கும்  
 

ii. “அதிகார சணப” என்பது,யதசிய அரச சபபயில் 1978 இலக்கம் 41 பய சகாண்ை 
நகர்ப்புற அபிவிருத்தி அதிகார சபப சட்ைத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ை நகர்ப்புற 
அபிவிருத்தி அதிகார சபப என்ற கருத்தாகும்.  
 

iii. “குடியிருப்பதற்கான கட்டிடம்” என்பது முழுபையாக குடியிருப்பதற்காக ைாத்திரம் 
பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அலகில் அல்லது கூடுதலாை அலகுகளால் 
ஒண்றிபணக்கப்பட்ை கட்டிைம் என்ற கருத்தாகும்.  
 

iv. “கட்டிட பரணக” என்பது, கட்டிைசைான்பற விரிவுபடுத்துவதற்கு இைைளிக்கும் 
எல்பல எதுயவா, அந்த எல்பலபய காட்டும் யரபக என்ற சபாருளாகும்.  
 

v. “குடியிருப்பதற்கான வடீு” அல்ைது “குடியிருப்பதற்கான அைகு” என்பது, 
நித்திபரசகாள்ளும், உணவு சபைக்கும், உைல்நல பாதுகாப்பு சுயாதீைைாக 
குடியிருப்பதற்காை சகல அங்கங்கள் நிபறந்த அலகுகள் உள்ளைக்கப்பட்ை 
அலசகான்று அல்லது அபறகள் சதாகுதிகபள சகாண்ை கட்டிைம் அல்லது 
கட்டிைத்தின் ஒரு பகுதி எை சபாருள்படும்.  

vi. “தணைவர்” என்பது, அதிகார சபபயின் தபலவர் என்ற சபாருளாகும். 
 

vii. “அபிவிருத்தி பைிகள்” என்றால் சட்ைத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள அர்த்தயை.  
 

viii. “நிைவும் நிைப்பகுதி” என்பது, சட்ைம் சசயல்படுத்துவதற்கு முன் இருந்து நிலப்பகுதி 
எை சபாருள்படும்.  
 

ix. “வடீ்டுத்சதாழில்” -  வடீ்டில் முன்சைடுக்கப்படும் 10 பணியாளர்களுக்கு குபறவாக 
ஈடுபடும் சதாழில்கள்  
 

x. “வடீ்டுத்தள அளவு” என்பது, ஒரு கட்டிைத்தின் சவளிச்சுவர்களிலிருந்து அல்லது 
இரண்டு கட்டிைங்கள் சபாது சுவசரான்றில் பிரிந்திருக்கும்யபாது அந்த சபாது சுவர் 
ைத்திய யரபகயிலிருந்து குறுக்காக அளக்கும்யபாது கிபைக்கும் அந்த கட்டிைத்தின் 
ஒரு வடீ்டுத்ளத்தின் குறுக்கு சதுர அளவு எை கருதப்படுவதுைன், ைீட்ைர் 10 க்கும் 
கூடுதலாை ைாடியின் இறுக்கம் ைற்றும் சந்தலுதல அபைத்தும் கூபறசயான்பற 
சகாண்ை ைற்றும் மூடிபவக்கக்கூடிய அபைத்து பகுதியும் அதில் உள்ளைங்கும்.  

xi. “விகிதம்” என்பது, ஒரு நிலப்பகுதியில் அபைத்து கட்டிைங்களிைதும் நிகர வடீ்டுத்தள 
அளபவ அந்த நிலப்பகுதியின் சதுர அளவில் பிரித்தவுைன் வரும் விகிதம் எை 
சபாருள்படும்.  

xii. “வடீ்டுத்தள வடீ்டுவசதி” என்பது கட்டிைசைான்றில் அபைந்துள்ள ஒரு அபற 
அல்லது இபைசவளிபய சுற்றியுள்ள சுவர்களின் உட்புறத்தில் அளந்தால் வரும் 
கிபையாை சதுர அளவு எை சபாருள்படும்.    

xiii. “வடீ்டுத்வதாகுதி” என்பது நிரந்தரைாக சபாதுவில் அனுபவிக்கும் நிலப்பகுதியில்  
அபைந்துள்ள குடியிருப்பதற்காை ஒரு குறிப்பிட்ைளவு அலகுகள் எை 
சபாருள்படுவதுைன், ஒரு சதாகுதி ைாடி வடீு என்பதும் அதில் அைங்கும்.   

xiv. “சட்டம்” என்பது யதசிய அரச சபபயின் 1978 இலக்கம் 41 பய சகாண்ை நகர்ப்புற 
அபிவிருத்தி  அதிகார சபப எை சபாருள்படும்.  
 

xv. “உள்ளூராட்சி நிறுவனம்” என்பதற்கு சட்ைத்தில் உள்ள அர்த்தயை சபாருந்தும்.  
 

xvi. “திட்ட கமிட்டி” என்பது சட்ைத்தில் 8 வது பிரிவின் கீழ் நியைிக்கப்படும் கைிட்டி எை 
சபாருள்படும்.  
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xvii. “வபாது கட்டிடம்” என்பது "சபாதுைக்கள் வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவதற்காக, 
ஆயலாசபை சபற்றுக்சகாள்வதற்காக, வியநாத விையங்கள் அல்லது கூட்ைங்கபள 
நைத்துவதற்காக பயன்படுத்துவதற்காை ஒரு கட்டிைம் அல்லது பவத்திய நிறுவைம் 
அல்லது உபசார இல்லம் அல்லது அரச கட்டிைம் உள்ளைங்கும்.  

 

xviii. “வபாது வதீி” என்பது சபாது  ைக்கள் யபாவதற்கும் வருவதற்கும் பாபத உரிபையுள்ள 
ைற்றும் ஒரு சட்ைத்பத  நபைமுபறபடுத்துவதன் காரணைாக ஏயதனும் ஒரு அதிகார  
சபபக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஒரு வதீி எை சபாருள்படுவதுைன், அவ்வாறு ஒரு 
வதீியுைன் சதாைர்புபட்டிருக்கும் ஒரு வடிகால் அல்லது நபைபாபதயும் இதில் 
உள்ளைங்கும்.   

xix. “வதீி” என்பது குடியிருக்கும்  இரண்டு அலகுகள் அல்லது அதற்கு கூடுதலாை 
எண்ணிக்பகயுபைய நிலப்பகுதிக்கு  அனுகு வழியாக பயன்படுத்தப்படும் அல்லது 
பயன்படுத்த உத்யதசித்துள்ள ஒரு பாபத, ஒரு நைபாபத அல்லது ஒழுங்பக, அந்த 
வதீி விையத்தில் சபாது ைக்களுக்கு அனுகுவழி உரிபை  இருந்ததா, இல்பலயா 
என்பது உள்ளைக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதுைன், அங்கு ஒரு பக்கத்தில் உள்ள நீர் 
வடிகால், வடிகால், நபைபாபத ைற்றும் அதற்கு ஒதுக்கப்பட்ை சிலப்பகுதியும் அதில் 
உள்ளைங்கும். 
 

xx. “வதீி பரணக” என்பது, அந்த காலப்பகுதியில் ஒரு வதீியில், எதிர்காலத்தில் 
ஏற்பைக்கூடிய அகலத்பத காட்டுவதற்காக அல்லது அதிகார  சபப முடிவுசசய்யும் 
விதத்தில் எதிர்கால வதீிசயான்றின் அகலத்பத காட்டுவதற்காக வதீிசயான்றில் ஒரு 
பக்கத்தில் அல்லது இருபக்கத்தில் நிர்ணயம் சசய்யப்படும் யரபக அல்லது யரபககள் 
எை சபாருள்படும்.  
 

xxi. உத்யதச பாபத அகலம் – அபிவிருத்தி சசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் பாபதயின் 
குபறந்த பட்ச அகலைாகும் 

xxii. உத்யதச பாபதயின்அகலத்பத - அபிவிருத்திசசய்வதற்காைஉத்யதச 

பாபதயின்குபறந்தபட்சஅகலம். 
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இபணை்பு 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இணைப்பு  5-1. கதிர்காமம் பிரபதச வசயைகப் பிரிவில் தற்பபாதுள்ள தாழ் நிைங்கள் மற்றும் வயல் 
நிைங்கள் 

மூலம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப, ைாவட்ை அலுவலகம் - சைாைராகபல- 2021 

தயாரித்தவர் – G.W.P.பிைசாதி 

மாவட்ட 
காரியாலயம் 
சமாணைாக

ரல 

மூலம் – மாவட்ட காரியாலயம், சமாணைாகரல 

நகை அபிவிருத்தி அதிகாை சரப 

கதிர்காமம் பிைததச சசயலகப் பிரிவில் தற்தபாதுள்ள தாழ் நிலங்கள் மற்றும் வயல் நிலங்கள் 

கதிர்காமம் அபிவிருத்தி திட்டம் (2021-2030) 

பிரயதச சபபயின் எல்பல 
சநல் வயல் 

சநல் வயபல பகவிடுங்கள் 

 

தயாரிக்கப்பட்ட திகதி – 22 ஒக்தடாம்பர் 2018 
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 இபைை்பு 5.2. கதிரக்ாம பிரவதச மசயைாளர ்பிரிவிை் மூைம் - நகர  

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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 இபைை்பு 5.3. கதிரக்ாம பிரவதச மசயைாளர ்பிரிவிை் மக்கள் மதாபக அடரத்்தி 
மசயை்றிட்டம் - 2001 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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 இபைை்பு  5.4. கதிரக்ாம பிரவதச மசயைாளர ்பிரிவிை் மக்கள் மதாபக அடரத்த்ி 
மசயை்றிட்டம் – 2012 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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 இபைை்பு 5.5. கதிரக்ாம பிவரதச மசயைாளர ்பிாிவிை் மக்கள் அடரத்்தி மசயை்றிட்டம் – 
2001 

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மாவட்ட அலுவைகம் - மமானராகபை, 2021 
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 இபைை்பு 1.6. கதிரக்ாம பிரவதச மசயைாளர ்பிரிவிை் மக்கள் மதாபக அடரத்த்ி 
மசயை்றிட்டம் – 2012 

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மாவட்ட அலுவைகம் - மமானராகபை, 2021 
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 இபைை்பு  5.7. கதிரக்ாம பிரவதச மசயைாளர ்பிாிவிை் வீட்டு மசயை்றிட்டம்-2001 

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மாவட்ட அலுவைகம் - மமானராகபை, 2021 
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 இபைை்பு  5.8. கதிரக்ாம பிரவதச மசயைாளர ்பிாிவிை் வீட்டு மசயை்றிட்டம்-2012  

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மாவட்ட அலுவைகம் - மமானராகபை, 2021 
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இபைை்பு  5.9. கதிரக்ாம பிரவதச மசயைாளர ்பிாிவிை் வீட்டு மசயை்றிட்டத்தின் தன்பம 

. 

 

மூைம்: வளங்கள் விவரம் - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிரந்ேரம்
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ை்ைடொே 
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கதிரக்ாம பிவரதச மசயைாளர ்பிாிவிை் 
வீடட்ு மசயை்றிட்டம்
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 இபைை்பு 5.10. கதிரக்ாம பிவரதச மசயைாளர ்பிாிவிை் நிை ையன்ைாடு முபைபம 2017 

 

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மாவட்ட அலுவைகம் - மமானராகபை, 2021 
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மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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இபைை்பு5.11. கட்டைாகமத்தில் நில பயன்பாட்டு முரையின் மாற்ைங்கள் 

காைத்திை்கு ஏை்ை கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் புவி ையன்ைாடட்ு 
ஒழுங்கானது  மாை்ைமபடதைானது கீழ்க்காணும் விதத்திை் 
கை்டறியை்ைடட்ுள்ளது.  
 

புவி ையன்ைாடு அளவு 
(மஹக்டயார)்  

1954 % 

அளவு 
(மஹக்டயார)்  

1984 % 

அளவு 
(மஹக்டயார)்  

2014 % 

நிரம்ாைிக்கை்ைட்ட 
பிரவதசம்  

0.04 1.1 2.2 

வீடட்ு வதாட்டம் 0.08 0.7 5.2 
மநை் ையிர ்
மசய்பக 

0.12 0.5 2 

வசபன ையிர ்
மசய்பக 

1.22 21 6 

காடுகள் 93 62 65 

முட்புதர ் மை்றும் 
ைதர ்காடுகள் 

0.9 4.5 11 

புை் தபர 5 0.8 3 
நீர ்மூைம்  0.15 7.9 6.0 

 

மூைம்: LUPPD- மமானராகபை, 2016 

• காைத்திை்கு ஏை்ை கதிரக்ாமம் பிரவதசத்திை் நிரம்ாைிக்கை்ைட்ட 
பிரவதச மை்றும் தங்குமிட பிரவதசங்கள் அதிகரித்துள்ளதுடன் வசபன 
ையிர ்மசய்பக, மநை் ையிர ்மசய்பக மை்றும் காடுகளின் ைரம்ைலிை் 
திவாக விளங்கும் வீழ்சச்ி காைை்ைடுகிைது. 
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கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 இபைை்பு 5.12. கதிரக்ாம பிவரதச மசயைாளர ்பிாிவிை் நீவராட்ட முபைபம மசயை்றிட்டம் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபைை்பு  5.13. கதிரக்ாம பிவரதச மசயைகத்தின் மைாருளாதார அபமை்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

விவசாயம் 

 
ைக்தரக்ளுக்கு வசதிகபள 
வழங்குதை் 
மதாழிை்சாபை 

 

மீன்பிடி மதாழிை்  
 வசபவ பிரிவு 

 

கதிர்கொம பிதரேச சசயைகே்தின் சைொருளொேொர அபமை்பு 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 இபைை்பு 5.14. கதிரக்ாம ைகுதியிை் கை்வி வசபவ விநிவயாகம் 

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபைை்பு  5.15. கதிரக்ாம ைகுதியிை் சுகாதார வசதிகபள விநிவயாகம் மசய்தை் – 2017 

மூைம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மாவட்ட அலுவைகம் - மமானராகபை,2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

இபைை்பு 5.16. கதிரக்ாம நீர ்விநிவயாக வபையபமை்பு

 

மூைம் - நகர அபிவிருே்தி அதிகொர சபை, மொவட்ட அலுவைகம் - சமொனரொகபை, 2021 
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 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை 

கதிரக்ாமம் அபிவிருத்தி திட்டம் ( 2021- 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




