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களனி Rபிவிுத்தி திட்டம் 2021 – 2030 

@ நகர Rபிவிுத்தி Rதிகார சபப - fலங்பக – 2021 

 
Rனனத்ヴ ヂரினமகrம் பாヴகாக்கப்பட்டனவ. fவ் வவளியீட்னட நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயினால் வவளியிட்ズள்ளヴ. fந்த 
Rதிகாரத்தின் xன் _uத்ヴப்ூர்வ ஒப்புதல் fல்லாமல் fந்த வவளியீズ xuனமயாகவவா Rல்லヴ பlதியாகவவா மீண்ズம் ヂﾑவாக்lதல், 
விற்பனன வசய்தல், விநிவயாகித்தல், மற்ும் _uத்ヴப்ூர்வ Rﾂமதியின்றி நகவலズப்பヴ Rல்லヴ நவீன வதாழில்ｷட்பத்தின் yலம் fﾑவட்ズ 
Rல்லヴ விநிவயாகித்தல் Rல்லヴ வணிக வநாக்கத்திற்காக பயன்பズத்தல் தனட வசய்யப்பட்ズள்ளヴ. 
 

வவளியீズ  

நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப - fலங்னக 

6, 7 மற்ும் 9 வヴ மாザ, “வசத்சிரிபாய” f பத்தரxல்ல, வகாuம்பு, fலங்னக 

 

வனலத்தளம் - www.uda.gov.lk 

மின்னஞ்சல் - info@uda.gov.lk 

வதானலவபசி  - +94112873637 

 

வவளியீு – Sகஸ்ட்2019 

 

களனி நகர வமம்பாட்ズத் திட்டம் 2021 - 2030xக்கியமாக fரண்ズ பlதிகனளக் வகாண்டヴடன் xதல் வதாlதி fரண்டாவヴ வதாlதி _ன 
lறிப்பிடப்பズம். xதல் வதாlதி fரண்ズ ヴனண பிரிூகனளக் வகாண்ズள்ளヴ, xதல் மற்ும் fரண்டாவヴ ヴனண பிரிூகள் _னக் 
lறிப்பிடப்பズம். fந்த வதாlதியின் xதல் பlதி Rபிவிﾑத்தி திட்டத்தின் Rறிxகம், ூர்வாங்க Sய்ூ மற்ும் Rபிவிﾑத்தித் திட்டத்தின் வதனவ 
Sகியவற்னற ヂள்ளடக்கியヴ, மற்ும் fரண்டாவヴ பlதியில் Rபிவிﾑத்தி திட்டத்தின் பார்னவ, lறிக்வகாள்கள் மற்ும் lறிக்வகாள்கள், 
கﾑத்தியல் திட்டம், வமம்பாட்ズ yவலாபாய திட்டம் Sகியனவ Rடங்lம். lறிக்வகாள்கள் மற்ும் lறிக்வகாள்கள், கﾑத்தியல் திட்டம், வமம்பாட்ズ 
yவலாபாய திட்டம் Sகியனவ Rடங்lம். Rபிவிﾑத்தித் திட்டத்தின் fரண்டாவヴ வதாlதி ஒﾑ தனி வவளியீடாகத் தயாரிக்கப்பட்ズ, 2019-2030 

காலகட்டத்தில் நனடxனறக்l வﾑம் திட்டமிடல் மற்ும் கட்ザட வமம்பாட்ズ விதிxனறகள் மற்ும் வலய விதிxனறகள் Sகியவற்னறக் 
வகாண்ズள்ளヴ. நகர்ப்புற Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயின் பல்வவு பிரிூகள் மற்ும் வள நபர்களின் வழிகாட்ズதல் மற்ும் வழிகாட்ズதoடன் 
வமற்l மாகாண பிரிவின் நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயின் கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகத்தால் களனி நகர Rபிவிﾑத்தி திட்டம் 2021 - 

2030தயாரிக்கப்பட்ズள்ளヴ.   

மமற்பார்பவ: 
கலாநிதி ஜகத் xனசிங்க - தனலவர் - நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபப, வபாறியியளாலர் _ஸ்._ஸ்.பி. ரத்நாயக்க - பணிப்பாளர் நாயகம் -நகர 

அபிவிுத்தி அதிகார சபப, நகரத் திட்டமிடலாளார். வக.`.ジ. சந்திரதாஸ. xன்னாள் - மமலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் - நகர அபிவிுத்தி அதிகார 

சபப, நகரத் திட்டமிடலாளார் ジ._ம். பி. ரணத்ヴங்க மமலதிக பணிப்பாளர் நாயகம், நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபப, நகரத் திட்டமிடலாளார் 
_ம். பி. ரணத்ヴங்க பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம், நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபப,  நகரத் திட்டமிடலாளார் ஜனக் ரணவீர - பணிப்பாளர் 

(Rபிவிﾑத்தித் திட்டமிடல் /Sய்வு மற்ும் Rபிவிﾑத்தி) , நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபப, நகரத் திட்டமிடலாளார் லலித் விவஜரத்ந (xன்னாள் 

பணிப்பாளர் Rபிவிﾑத்தித் திட்டமிடல்), நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபப, நகரத் திட்டமிடலாளார் னவ.`.ஜி.வக. lணதிலக (பணிப்பாளர் வமல் 
மாகாணம்) நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபப 

 

விவபமப்பு ுு: 
நகரத் திட்டமிடலாளார் வஜ வசாமசிறி, பிரதிப் பணிப்பாளர் திட்டமிடல் (கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம்), நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப, நகரத் 
திட்டமிடலாளார் _ம்._ல்._ன் வயஹியா, ヴனண பணிப்பாளர் திட்டமிடல் (கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம்) நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப,  
நகரத் திட்டமிடலாளார் _ம்.`.ザ.`. xத்ヴகல பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) (கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம்) - நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப,  
நகரத் திட்டமிடலாளார் திﾑமதி தயானி பிரான்சிஸ் பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்), வமல் மாகாணம் - நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப, நகரத் 
திட்டமிடலாளார் வஜ.பி.ூ. விமலரத்ன, ヂதவித் திட்ட பணிப்பாளர் (கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம்) - நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப, நதீபா 
பல்லியlﾑ, திட்டமிடல் ヂத்திவயாகத்தர் (வகாuம்பு மாவட்ட Roவலகம்) வசனரத்ன, திட்டமிடல் ヂத்திவயாகத்தர் (கம்பாஹா மாவட்ட 
Roவலகம்) –  நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப,  சமன்லதா வகாザヴவக்l, திட்டமிடல் ヂத்திவயாகத்தர் (கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம்) நகர 
Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப,  _ம்சி மிஸ். சமந்திலகா, ヂதவி திட்டமிடல் Rதிகாரி (கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம்) –  நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார 
சனப, வக._ம் ஐ. பதிரன ヂதவி திட்டமிடல் Rதிகாரி (கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம்) –  நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப,. டபிள்ூ._ம்.ザ.`. வாசல 
ヂதவி திட்டமிடல் Rதிகாரி (கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம்) -  நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப. 

தமிழ் வமாழிவபயர்ப்பு- ザ ராமyர்த்தி, மாணவி, பட்ザணxம் நாズம் திட்டமிடல், வமாரட்ズவா பல்கனலக்கழகம். 

Sதரவு luக்கள்: 
 

Sராய்ச்சி மற்ும் Rபிவிﾑத்தி பிரிவு / Rபிவிﾑத்தி திட்டமிடல் பிரிவு / புவியியல் மற்ும் தகவல் Rனமப்புகள் பிரிவு/ Yற்ுச்Zழல் மற்ும் 
fயற்னக பிரிவு  -  நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப.

http://www.uda.gov.lk/


 

நன்றியுபர 

களனி Rபிவிﾑத்தித்திட்டம் 2021-2030 ற்கான வமற்பார்னவனய வழங்lவதற்கான xன்ﾂரினமனய 

வமல்மாகாணச் சனப xன்வனズத்ヴள்ளヴ. fத்திட்டத்தின் வநாக்கமானヴ களனி பிரவதசத்தின் வபாளதீகf 

வபாﾑளாதாரf சyக மற்ும் Yற்ுச்Zழல் ヴனறகனள ヂள்ளடக்கிய _திர்கால வமம்பாட்ズப் வபாக்lகனள 

Rனடயாளம் காண்பவத Slம். பியகம Rபிவிﾑத்தித்திட்டம் 2021-2030ன் ヴரவநாக்கானヴ Rதிவமதl ஜனாதிபதி 

வகாட்டாபய ராஜபக்~வின் வகாள்னககrக்l Rனமவாக “வசழிப்பு மற்ும் Rற்புதமான காட்சி வザவனமப்னப” 

ヂﾑவாக்lவவத Slம். 

களனி Rபிவிﾑத்தித்திட்டம் 2021-2030 fனன 1982 Sம் Sண்ザன் 41 Sம் fலக்கம் திﾑத்தப்பட்ட 1978 Sம் 

Sண்ザன் 04 சட்டத்தால் ஒப்புதல் Rளித்தனமக்l நகர Rபிவிﾑத்தி மற்ும் வீடனமப்பின் Rனமச்சர் மாண்புமிl 

மகிந்த ராஜபக்~ Rவர்கrக்l _ங்களヴ வபﾑனம கலந்த நன்றி mற கடனமபட்ズள்வளாம். வமoம் 

fச்வசயற்பாட்ザல் ヂுヴனணயாக நின்ற நகர Rபிவிﾑத்திf கடவலார பாヴகாப்புf கழிவுப்வபாﾑள் 

வவளிவயற்றம் மற்ும் ヴப்புரவு `ற்பாட்ズ நடவザக்னககளின் fராஜாங்க Rனமச்சர் கலாநிதி;.நலக 

வகாதாவகவாவுக்lம்f நகர Rபிவிﾑத்தி மற்ும் வீடனமப்பின் Rனமச்சின் வசயலாளர் திﾑ.சிறினிமல் 

வபவரராவுக்lம் _ங்களヴ நன்றிகனள வதரிவித்ヴக் வகாள்கின்வறாம்.  

வமoம் fத்திட்டத்தினன சிறப்பாக xザப்பதற்l ヂதவிய களனி பிரவதச சனபத் தனலவர்f ヂுப்பினர்கள் மற்ும் 

ヅழியர்கள்f பியபம பிரவதச வசயலக வசயலாளர் மற்ும் ヅழியர்கrக்lம் நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப 

சார்பாக சிறப்பான நன்றிகனள வதரிவித்ヴக் வகாள்கின்வறாம்.  

fத்திட்டத்தினன தயாரிப்பதற்காl வதiவான தரவுகள் மற்ும் வழிxனறகனள வழங்கியனமக்காக நகர 

Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப சார்பாக Rனனத்ヴ நிுவன பிரதிநிதிகrக்lம் fப்பlதியில் வசிக்lம் மக்கrக்lம் 

நன்றிகனள வதரிவித்ヴக் வகாள்கின்வறாம்.  

fவதவவனள நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயின் தனலவர் கட்ザட வザவனமப்பாளர்.ஹர்~ன் ザ சில்வாf 

பணிப்பாளர் நாயகம் திட்டமிடலாளர்._ன்.பி.வக ரணவீரf வமலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் திட்டமிடலாளர் 

_ச்.`.தயானந்தf ヂதவி பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்) திட்டமிட்லாளர் _ம்.பி.ரணヴங்கf வமல் மாகாண பிரிவு 

பணிப்பாளர் திட்டமிடலாளர் _ன்.`._ஸ்.நிசங்கf Sவலாசகர் (சட்ட) வழக்கறிஞர் சி.ஜயவர்த்தனf பணிப்பாளர் 

(yவலாபாயத் திட்டம்) திட்டமிட்லாளர் பிரியானி நவரத்தனf வபான்வறாﾑக்l ஒப்பிடxザயாத னதரியம் மற்ும் 

வழிகாட்ズதனல வழங்கியனமக்l _மヴ மனமார்ந்த நன்றிகனள வதரிவித்ヴக் வகாள்கின்வறாம்.    

fுதியாக fப்பணினய வவற்றிகரமாக xザக்க Sதரவு வழங்கிய பணிப்பாளர் Yற்ுச்Zழல் மற்ும் நில Rளனவ 
கட்ザட வザவனமப்பாளர்.சி.வக.f.கoபஹன மற்ும் ヅழியர்கள்f பணிப்பாளர் புவியியல் தகவல் Rனமப்பு 
திட்டமிடலாளர்.வஜ.பி._ஸ்.வசாமவசகர மற்ும் ヅழியர்கள்f கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம் மற்ும் Rனனத்ヴ 
பிரிவுகளின் ヅழியர்கrக்lம் நன்றி கலந்த பாராட்ズக்கனள திட்டதிட்லாளர் lu சார்பாக வதரிவித்ヴக் 
வகாள்கின்வறாம் 



 மாண்புமிு Rபமச்சரின் Sசியுபர 

நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயானヴ நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயின் 1978 

Sம் Sண்ザன் 41 Sம் fலக்கச் சட்டத்தின் கீழ் ヂﾑவாக்கப்பட்டவதாズ 

xன்னறிவிக்கப்பட்ட நகரங்களின் xன்வனற்றத்திற்காக வதாடர்ந்ヴம் வசயற்பட்ズ 

வﾑகின்றヴ. 

xன்னறிவிக்கப்பட்ズள்ள ஒவ்வவாﾑ நகர்புற வமம்பாட்ズப் பlதினயயும்f 

திறனமயான மற்ும் பயﾂள்ள பயன்பாட்ザன் Rザப்பனடயில் வளர்ச்சித்திட்டங்கள் வlக்கப்பட்ズள்ளヴ. fதன் 

yலமாக fலங்னகயின் Rனனத்ヴப் பlதிகளிoம் fﾑந்ヴ சமமான பங்களிப்னப நாட்ザன் வளர்ச்சிக்l வசoத்தக் 

mザயதாக fﾑக்lம்.  

lளனி பிரவதசமானヴ மிகப்வபரிய சனத்வதானகக்l வசனவயினன வழங்கிக் வகாண்ズ வﾑகின்றヴ. 

Rதனザப்பனடயில் பியகனம பிரவதச சனபயின் திட்டமிடல் பlதியானヴ வதாழில் ヴனறf lザயிﾑப்பு மற்ும் 

வணிக வசனவகனள வதாடர்ந்ヴ வழங்lம் நகரமாக மாும் சாத்தியம் ヂள்ளヴ. _னவவ fத்திட்டதின் yலமாக 

களனி பிரவதச சனபயின் பlதியில் காணப்பズம் Yற்ுச்Zழல் வதாழில் ヴனற சாத்தியக்mுகனள 

ஒன்றினணப்பவத Slம்.  

Rதிவமதl ஜனாதிபதியின் “வசழிப்னப வநாக்கி” வகாள்னகயின் Rザப்பனடயில் புதிய மு நகரமயமாக்கல் 

திட்டமானヴ பரந்த Rளவிலான வதாழில் வல்oனர்கள்f வதாழில் வதர்ச்சி வபற்வறார்f பங்lதாரர்கள் மற்ும் 

சyகங்களின் Sவலாசனனயுடன் வதாழிﾂட்பம் மற்ும் புヴனமயான Rுlxனறகள் _ன்பவற்னற பயன்பズத்தி 

வlக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

Rதனザப்பனடயில் fத்திட்டத்தினன வவற்றிகரமாக வசய்வதற்l ヂதவிய நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகாரச்சனபயின் 

தனலவர்f பணிப்பாளர்f திட்டமிடலாளர் lu மற்ும் Rனனத்ヴ ヅழியர்கrக்lம் _னヴ நன்றியினன 

வதரிவித்ヴக் வகாள்கிக்வறன். வமoம் Rனனத்ヴ ヂள்@ராட்சி மன்றங்கள்f வபாヴ மற்ும் தனியார் 

நிுவனங்கள்f வபாヴ மக்கrக்lம் வவற்றிகரமாக fத்திட்டத்தினன Rxல்பズத்தியனமக்l _னヴ நன்றியினன 

வதரிவித்ヴக் வகாள்கின்வறன்.  

 

மாண்புமிl. மஹிந்த ராஜபக்~ (பா.ヂ) 

Rனமச்சர் நகர Rபிவிﾑத்தி மற்ும் வீடனமப்பு 

 

 

 



 

 மாண்புமிு ராஜாங்க Rபமச்சரின் Sசியுபர 

 நவீன நினலயான Rபிவிﾑத்தி fலக்lகனள Rனடவதில் நகர Rபிவிﾑத்தி 

Rதிகார சனபக்l வபﾑம் பங்l ヂள்ளவதாズ ஒﾑ xன்வனாザயாக ヂள்ளヴ. 

Rதனザப்பனடயில் மாண்புமிl Rனமச்சரினால் xன்னறிவிக்கப்பட்ட நகர்புறப் 

பlதிகrக்l Rபிவிﾑத்தித் திட்டங்கனள தயாரிப்பヴ நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகாரச் 

சனபயின் திﾑத்தப்பட்ட 1982 Sம் Sண்ザன் 04 Sம் fலக்கச் சட்டத்தின் (பlதி 

ஐஐf வதாlதி 8` (1)) கீழ் Rவசியமாlம். 

fவ்வாு வザவனமக்கப்பட்ட fபிவிﾑத்தித்திட்டங்கள் lறிப்பாக ヂற்கத்தித் திறன் மிக்க lザமகன்f 

மகிழ்ச்சியான lズம்பம்f கண்ணியமான சyகம் மற்ும் வளமான வதசத்தினன ヂﾑவாக்lவனத 

வநாக்கமாக வகாண்ズள்ளヴ. fனவ வசழிப்பான வநாக்கினன Rனடவதற்கான ヂட்mுகளாlம். நகர்புற 

மக்கrக்l வபாﾑளாதார ஸ்திரத்தன்னமனய வகாண்ズவﾑம் xனறயான மு நகரமயமாக்கல் திட்டத்தின் 

yலம் நகர்புற வளர்ச்சி மற்ும் ஒuங்lxனறகளின் வநாக்கங்கனள Rனடவதற்l fத்திட்ங்கள் ヂதவி 

வசய்யும் _ன நம்புகின்வறன்.  

_னவவf திட்டமிடல் luவினﾑக்lம்f fத்திட்டத்தினன தயாரிப்பதில் மிகவும் வபாுப்பாக பங்வகற்ற 

Rனனவﾑக்lம் _னヴ மனமார்ந்த நன்றியினன வதரிவித்ヴக் வகாள்கின்வறன். வமoம் நீங்கள் Rனனவﾑம் 

வசழிப்பான நகரத்தினன ヂﾑவாக்lவதில் சிறப்பாக பங்ஙளிப்பீர்கள் _ன நமபுகின்வறன்.    

 

கலாநிதி.நலக வகாதாவகவாவ 

ராஜாங்க Rனமச்சர் நகர Rபிவிﾑத்திf கடவலார பாヴகாப்புf கழிவுப்வபாﾑள் வவளிவயற்றம் மற்ும் 

ヴப்புரவு `ற்பாட்ズ நடவザக்னககள் 

 

 

 

 

 

 

 

 



மாண்புமிு தபலவர் ヂபர (நகர Rபிவிுத்தி Rதிகாரச் சபப)  

கடந்த நான்l தசாப்தங்களாக நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகாரச் சனபயானヴ 

fலங்னகயின்; திட்டமிடல் பணிகனள வமற்வகாண்ズ வﾑவவதாズf Rபிவிﾑத்தித் 

திட்டங்கனள தயாரித்ヴ நனடxனறப்பズத்ヴவதறகான சட்டரீதியான 

Rதிகாரத்தினனயும் வகாண்ズள்ளヴ.  

நகர Rபிவிﾑத்தித் திட்டங்கள் பல்வவு ヴனறகனள ヂள்ளடக்கியள்ளヴ. Rனவ 

Zழலின் தரத்தினன பாヴகாப்பவதாズ நில வளத்தின் ヂச்சக்கட்ட பயனன 

xகானமத்ヴவம் வசய்ヴம் வﾑகின்றヴ. fவ்வபிவிﾑத்தித் திட்டங்கள் நகரத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் 

நல்வாழ்வினன வமம்பズத்ヴம் வநாக்கிவலவய தயார்க்கப்பட்ズள்ளன. Rதனザப்பனடயில் மாண்புமிl 

Rனமச்சரினால் xன்னறிவிக்கப்பட்ட நகர்புறப் பlதிகrக்l Rபிவிﾑத்தித் திட்டங்கனள தயாரிப்பヴ நகர 

Rபிவிﾑத்தி Rதிகாரச் சனபயின் திﾑத்தப்பட்ட 1982 Sம் Sண்ザன் 04 Sம் fலக்கச் சட்டத்தின் (பlதி ஐஐf 

வதாlதி 8` (1)) கீழ் Rவசியமாlம்.  

களனி பிரவதச சனபக்l தயாரிக்கப்பட்ズள்ள fவ்வபிவிﾑத்தித் திட்டமானヴ 2012-2030 காலப்பlதிக்l 

தயார்க்கப்பட்ズள்ளவதாズ வபௌதீக வபாﾑளாதாரf சyகf மற்ும் Zழல் காரணிகனள கﾑத்தில் வகாண்ズ 

பல்வவு சவால்கனள சமாளித்ヴ கﾑவிகள் மற்ும் xனறகள் yலம் Rபிவிﾑத்தித் திட்டத்தினன தயரி;த்ヴ 

ヂள்ளヴ.  

_னவவf fத்திட்டத்தினன வவற்றிகரமாக xザப்பதற்l Rர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றிய திட்டமிடல் luக்கம் பல 

வழிகளிoம் பங்களித்தவர்கrக்lம் _னヴ மனமார்ந்த நன்றியினன வதரிவித்ヴக் வகாள்கின்வறன். Rவத 

வநரத்தில் fத்திட்டத்தினன தயாரிப்பதற்l பங்களித்தவர்கள் _திர்காலத்தில் Rதனன வவற்றிகரமாக 

நனடxனறப்பズத்தவும் பங்களிப்பார்கள் _ன நம்புகின்வறன். 

 

கட்டட வザவனமப்பாளர்.ஹர்~ ザ சில்வா 

பணிப்பாளர் 

நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகாரச் சனப   

 

 

 

 



 

பிரமதச சபபத் தபலவரின் வசய்தி 

நான்l தசாப்தங்கrக்lம் வமலாக fலங்னகயில் நகர்ப்புற வமம்பாட்ズக்l 

xன்வனாザயாக விளங்lம் நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப (ூザ`), 

Rனனத்ヴ நகர்ப்புற வதனவகனளூம் ூர்த்தி வசய்ய xனறயான நில 

பயன்பாட்ズ xனறூடன் நகர நட்பு நகரத்னத ヂﾑவாக்க ヂள்rர் 

Rதிகாரிகrடன் fனணந்ヴ வசயல்பட்ズ வﾑகிறヴ. களனி பிரவதச சனப 

2001 Sம் Sண்ザல் நகர்ப்புற வமம்பாட்ズ Sனணயமாக மாறியவதாズ, 2017 

xதல் கிவரட்டர் வகாuம்பு வமம்பாட்ズ னமயத்னதச் வசர்ந்தヴ, நகர 

Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப, வபௌதீக, வபாﾑளாதார, சyக மற்ும் 

Yற்ுச்Y+ழல் ヴனறகளின் தரமான மற்ும் சீரான வளர்ச்சிக்l வமoம் வமoம் வபாுப்பாகிூள்ளヴ. fந்த வளர்ச்சி 

வசயல்பாட்ザல் களனி பிரவதச சனபூம் lறிப்பிடத்தக்க பங்னகக் வகாண்ズள்ளヴடன் வபாヴமக்களின் நலﾂக்காக 

தனヴ கடனமனய சீராக வசய்ヴள்ளヴ. 

நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம் 2019 xதல் 2030 வனர வசயல்பズத்தப்பズம் களனி 

நகர Rபிவிﾑத்தி திட்டத்னத வதாlத்ヴள்ளヴ. வமoம், fப்பlதியின் வளர்ச்சி தீவிரத்னத சட்ட கட்டனமப்பின் கீழ் 

வகாண்ズவர நடவザக்னக _ズக்கப்பட்ズள்ளヴ. வﾑங்கால lザயிﾑப்பு சyகம் மற்ும் நகர்ப்புற சyகம் தங்கள் 

வாழ்வாதாரத்திற்காக தினxம் fப்பlதிக்lச் வசல்வனதூம், வளர்ச்சித் திறன் yலம் வபாﾑளாதார மற்ும் சyக 

நலன்கனள வழங்lவனதூம் fヴ வநாக்கமாகக் வகாண்ズள்ளヴ. புனிதமான நகரமான களனியின் ヂயர் 

நகரமயமாக்கoக்l xகங்வகாズத்ヴ, Rதன் புனிதத்தன்னமனயூம் பாரம்பரியத்னதூம் பாヴகாக்lம் Rவத 

வவனளயில், திறனமயான வபாக்lவரத்ヴ மற்ும் xனறயான வபாக்lவரத்ヴ வசதிகrடன் mザய களனி பிரவதச 

சனபனய பYனம நகரமாக மாற்ுவவத களனி பிரவதச சனபயின் வநாக்கம். _னヴ சார்பாக, நான் களனி பிரவதச 

சனபயின் பிரதிநிதி Rவரヴ தங்கள் வபாுப்புகனள மற்ும் கடனமகனள நினறவவற்ற Rர்ப்பணிப்புடன் 

வசயற்பズவவன். 

 

டப்லிூ. ジ. _ஸ் lxதினி 
தனலவர் 

களனி பிரவதச சனப 

 

 

 

 



xன்ுபர 

நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயினால் 2001 Sம் Sண்ザல் வர்த்தமானி Rறிவிப்பு _ண் 1771ஃ10  யின் வபப்ரவரி 
13f 2001 கீழ் களனி நகர Rபிவிﾑத்தி பlதியாக Rறிவிக்கப்பட்டヴடன்  Rﾑகானமயில் “வமட்வரா வகாuம்பு 
வமம்பாட்ズப் பிராந்தியத்தின் xக்கிய பlதிக்l வசாந்தமானக்கப்பட்ズள்ளヴ”. Rதனザப்பனடயில் களனிய 
Rபிவிﾑத்தித் திட்டமானヴ 2021-2030 காலப்பlதிக்l தயாரிக்கப்பட்ズள்ளヴ.Rபிவிﾑத்தித் திட்த்தினன 
தயாரிப்பதற்கான Rザப்பனட தரவுகள் 2011-2019 வசகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் மற்ும் கள Sய்வில் வசகரிக்கப்ட்ட 
தரவுகள் yலம் xன்வனズக்கப்பட்டヴ. வசகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் விஞ்ஞான பlப்பாய்வுக்l ヂட்பズத்தப்பட்ズ 
xザவுகள் _ズக்கப்பட்டன. புpயகம பிரவதச சனபயின் நனடxனற Rம்சஙடகrடன் ஒத்ヴவபாlம் வனகயில் 
Rபிவிﾑத்தித் திட்டத்தின் பல்வவு சந்தர்ப்பங்களில் xザவுகள் _ズக்கப்பட்ズ புதிய Rபிவிﾑத்தித் திட்டமானヴ 2021-

2030 காலப்பlதிக்l தயார்க்கப்பட்ズள்ளヴ. 

Rதன்பザ 2021 – 2030 கால கட்டத்திற்l பியகம வமம்பாட்ズத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்ズ Rヴ yன்ு தனித்தனி 
வதாlதிகளாக வவளியிடப்பட்ズள்ளヴ. பாகம் 1 Sனヴ Rபிவிﾑத்தித் திட்த்தின் பின்னணிf ூர்வாங்க 
கணக்வகズப்புf திட்டத்தின் வதனவf திட்டமிடல் கட்டனமப்புf விரிவான rுuவு பlப்பாய்வு மற்ும் திட்டம் 
_ன்பவற்னற ヂள்ளடக்கியுள்ளヴ. பlதி ஐஐ Sனヴ 2021-2030 காலகட்டத்திற்கான திட்டமிடல் _ல்னலக்l 
ヂட்பட்ட கட்ザட விதிxனறகள் மற்ும் வலய விதிxனறகனள வகாண்ズள்ளヴ. பlதி ஐஐஐ Sனヴ 
Sள்mுகrடனான வலய _ல்னலகள் மற்ும் Rனனத்ヴ fனணப்புக்கனளயும் வகாண்ズள்ளヴ.  Rத்தியாயம் 1 
யில் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பிண்ணணியின் Rறிxகம்f திட்டத்தின் பங்lதாரர்கள்f வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 
வநாக்கம் மற்ும் திட்டமிடல் வசயன்xனற Sகியவற்னற விவரிக்கிறヴ. Rத்தியாயம் 2 fல்  ூர்வாங்க 
கணக்வகズப்பின்; Sய்வுப் பlதியில்f திட்டமிடல் _ல்னலf Zழ்நினல பlப்பாய்வு மற்ும் திட்டமிடல் _ல்னலனய 
வனரயுத்தல் _ன்பன ヂள்ளடங்lம். Sத்தியாயம் 3 fல் fரண்ズ xக்கிய திட்டமிடல் வதனவயினன விஞ்ஞான 
ரீதியாகவும் தர்க்க ரீதியாகவும் நிﾒபிக்கின்றヴ. Rத்தியாயம் 4 Sனヴ திட்டமிடல் கட்டனமப்னப விபரிக்கிறヴ. fヴ 
வதாழில் ヴனறனய ヅக்lவிக்lம் Rவத வவனள Rனமதியான வதாழில் ヴனற நகரத்தின் பார்னவனய Rனடய 
xக்கியமாக gரநில Yற்ுப்புறச்Zழனல பாヴகாக்lம் Rவதவவனள ガரவநாக்lf lறிக்வகாள்கள்f வநாக்கங்கள் 
yலம் நினலயான வளர்ச்சிப் பlதினய வளங்lகிறヴ. Sத்தியாயம் 5 Sனヴ fﾑ xக்கிய lறிக்வகாள்களின் 
Rザப்பனடயில் வசய்யப்பட்ட Yﾑக்கமான மற்ும் விரிவான rுuவு பlப்பாய்வினன 
ヂள்ளடக்கியுள்ளヴ.Rத்தியாயம் 6 Sனヴ _திர்கால வநாக்னக வoப்பズத்ヴம் திட்டத்ヴடன் ヂள்ளヴ. மற்ும் 
கﾑத்ヴத் திட்டம்f xன்வமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்ズ கட்டனமப்புத் திட்டம் மற்ும் yவலாபாயத் ヴனறத் 
திட்டங்கள் Sகியவற்னற விபரிக்கிறヴ. fங்l சyக மற்ும் வபௌதீக ヂட்கட்டனமப்பு வமம்பாズf 
வதாழில்ヴனறசார் வபாﾑளாதார மற்ும் Yற்ுச்Zழல் வமலாண்னம மற்ும் பாヴகாப்புத் திட்டங்கள் Rபிவிﾑத்தித் 
திட்டத்தின் 3 xக்கிய yவலாபாயத் திட்டங்களாlம். Rதன் கீழ் xன்வமாழியப்பட்ட yவலாபாயத் திட்டங்கள் மற்ும் 
நிுவன Rனமப்னப விபரிக்கிறヴ. Rவதவபான்ு பாகம் 2 fன்f Rத்தியாயம் 7 Sனヴ திட்டமிடல் மற்ும் கட்ザட 
விதிxனறகனள ヂள்ளடக்கியுள்ளヴ. Sத்தியாயம் 8 Sனヴ Rனடயாளம் காணப்பட்ட வலயம் மற்ும் 
வலயங்கrக்கான விதிxனறகனள வகாண்ズள்ளヴ. Sத்தியாயம் 9 Sனヴ xன்வமாழியப்பட்ட சானல Rகலம்f 
கட்ザட வகாズகள் மற்ும் விலக்கி னவக்கப்பட்ட பlதிகள் _ன்பவற்னறக் வகாண்ズள்ளヴ. 

_னவவ Rதிகாரச் சனப மற்ும் fலங்னக Rரசாங்கத்தின் வநாக்கமானヴ 2021-2030 காலப்பlதியில் களனி 
Rபிவிﾑத்தித் திட்டத்தினன Rxல் பズத்ヴவவத Slம்.   
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Rத்தியாயம் 01 

Rபிவிுத்தித் திட்டத்தின் பின்னணி 

1.1 Rறிxகம் 

வதர்ந்வதズக்கப்பட்ட பlதிக்l வனரயுக்கப்பட்ட பார்னவூடன் ஒﾑ xனறயான வளர்ச்சித் திட்டம் மக்களின் 

பிரச்சினனகனள சமாளிக்lம் _ன்ும், பிராந்தியத்தின் சyக, வபௌதீக மற்ும் வபாﾑளாதார வளர்ச்சி மற்ும் 

திறனன வமம்பズத்ヴம் _ன்ும் _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப _ன்பヴ 1978 Sம் Sண்ザன் 41 

வヴ சட்டத்தின் கீழ் fலங்னகயில் Rறிவிக்கப்பட்ட நகர்ப்புறங்களின் mட்ズ வளர்ச்சிக்கான Rங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஒuங்lxனற Rனமப்பாlம். 1982 Sம் Sண்ザன் 4 Sம் fலக்க நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயின் (திﾑத்த) 

சட்டத்தின் பிரிூ 8 R (i) fன் பザ நகர்ப்புற வமம்பாட்ズ பlதிகrக்கான ஒﾑங்கினணந்த வளர்ச்சித் திட்டங்கனளத் 

தயாரிக்கூம் நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபக்l Rதிகாரம் வழங்கப்பட்ズள்ளヴ. 

Rதன்பザ, களனி பிரவதச வசயலகத்திற்lள் ヂள்ள களனி பlதி 1987 Sம் Sண்ザல் ஒﾑ பிரவதச சனபயாக 

நிுவப்பட்டヴ மற்ும் 1978 Sம் Sண்ザன் 41 Sம் fலக்க சட்டத்தின் 3 வヴ பிரிவின் பザ 2001 பிப்ரவரி 13 

திகதியிடப்பட்ட 1171/10 வர்த்தமானி Rறிவிப்பு Rதிகாரத்தின் ஒﾑ பlதியாக Rறிவிக்கப்பட்டヴ. Sனால் 2018 க்lள், 

வர்த்தமானி வசய்யப்பட்ட நகர்ப்புற வமம்பாட்ズத் திட்டத்தால் fப்பlதி xனறயாக திட்டமிடப்படவில்னல. _னவவf 

நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப 2018-2022  yவலாபாயத் திட்டம் "நகர்ப்புறங்களில் திட்டமிடப்பட்ட வபௌதீக வளர்ச்சி" 

lறித்ヴ கவனம் வசoத்ヴகிறヴ மற்ும் தற்வபானதய நகர்ப்புற வளர்ச்சியின் சிக்கலான தன்னம காரணமாக , களனி 

பிரவதச சனப பlதிக்l ஒﾑ yவலாபாய திட்டத்னத தயாரிக்க xザூ வசய்யப்பட்ズள்ளヴ. _னவவ, 2020 xதல் 2030 

வனர நனடxனறக்l வﾑம் வனகயில் களனி பிரவதச சனப பlதிக்கான ஒﾑ yவலாபாய வளர்ச்சித் திட்டம் பிராந்திய 

Rளவிலான திட்டமாக தயாரிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fந்த Rபிவிﾑத்தித் திட்டம் நகர்ப்புற வநரிசனலக் lனறத்ヴ, 

புனிதமான களனி புனிதப் பlதியின் தனித்ヴவமான பாரம்பரியத்னதூம் புனிதமான தன்னமனயூம் பாヴகாக்lம் 

Rவத வவனளயில் நினலயான வபாﾑளாதார, சyக மற்ும் வபௌதீக வளர்ச்சினய வநாக்கமாகக் வகாண்ズள்ளヴ. 

தற்வபானதய Rரசாங்கத்தின் வதசிய Rறிக்னகயில் ヂள்ள பத்ヴ xக்கிய வகாள்னகயின் கீழ் _ட்டாவヴ வகாள்னகயாக 

“வதசிய fடஞ்சாரடந்த Rனமப்பியலின் புதிய Rுlxனற” விவாதிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fதன் yலமாக நகரத்னத 

முசீரனமப்பதற்l சீ வザவிலான வபாﾑளாதார தாழ்வாரத்தினன ヂﾑவாக்lவதன் yலமாக fனடநினல நகரங்கள் 

fனணத்ヴ ヴனறxகம் மற்ும் விமான நினலயங்கrக்கான Rுகனல ヴரிதப்பズத்ヴகின்றヴ. நான்l பல பரிமாண 

வணிக நகரங்களில்f நகரங்கனள fனணக்lம்f வதசிய நகரங்கள் மற்ும் வகாத்ヴ நகரங்கள்  _ன்பவற்றில் 

வகாuம்பு ヴனறxகத்தின் வபாﾑளாதார மதிப்னபக் வகாண்ட ஒﾑ fனடநினல நகரமாக Rனடயாளம் காணலாம். 

வதசிய Rறிக்னகயின் yலமாக fடஞ்சார்ந்த Rனமப்பின் புதிய Rுlxனறனய பயன்பズத்தி களனி Rபிவிﾑத்தித் 

திட்டத்தினன வlக்க நடவザக்னக _ズக்கப்பட்ズள்ளヴ. 
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1.2 Rபிவிுத்தி திட்டத்தின் பங்ுதாரர்கள் 

2019-2030 Sம் Sண்ザற்கான களனி yவலாபாய வமம்பாட்ズத் திட்டத்னத தயாரிப்பதில் வதாடர்புனடய Rனனத்ヴ 

வபாヴ மற்ும் தனியார் மற்ும் வபாுப்பான Rதிகாரிகள், நிுவனங்கள் மற்ும் சyகம் gズபட்ズள்ளன. 

சம்பந்தப்பட்ட Rனனத்ヴ ヂள்rர் Rதிகாரிகள், Rதிகாரிகள் மற்ும் சyகத்தின் கﾑத்ヴக்கள், Sவலாசனனகள் 

மற்ும் பரிந்ヴனரகrடன் ஒﾑ ヅடாズம் திட்டத்னத ヂﾑவாக்க fヴ வநாக்கமாக fﾑந்தヴ. 

xக்கிய பங்lதாரர்கள் 

1. களனி பிரவதச சனப 

xக்கிய Sவலாசனன நிுவனங்கள் 

2. களனி பிரவதச வசயலகம் 

3. களனி ராஜமஹா விகானர 

4. வதசிய வபௌதீக திட்டமிடல் ヴனற 

5. வீதி Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப 

6. fலங்னக நில மீட்பு மற்ும் வமம்பாட்ズக் கழகம் 

7. வனவிலங்l பாヴகாப்புத் தினணக்களம் 

8. வதால்வபாﾑள் தினணக்களம் 

9. மத்திய Yற்ுச்Zழல் Sனணயம் 

10. நீர்ப்பாசனத் தினணக்களம் 

11. வதசிய வீட்ズ வசதி Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப 

12. வதசிய நீர் வழங்கல் மற்ும் வザகால் வாரியம் 

13. fலங்னக மின்சார வாரியம் 

14. fலங்னக மின்சார நிுவனம் (பினரவவட்) லிமிவடட். 

(fனணப்பு 01 fந்த xக்கிய Sவலாசனனக் luக்களின் பங்வகற்பு வபயர்கனள) பட்ザயலிズகிறヴ. 

பங்lதாரர்களின் luக்கள் 

15. வலய கல்வி Roவலகம் 

16. வீதி பயணிகள் வபாக்lவரத்ヴ Rதிகாரசனப 

17. வர்த்தக சங்கம் - கிரிபத்வகாட 

18. கிரிபத்வகாட சிங்கள வர்த்தக சங்கம் 

19. பஸ் பாヴகாப்பு / xச்சக்கர வண்ザ சங்கம் 

20. விவசாய வசனவ னமயம் 

21. `ற்ுமதி வவளாண்னமத் ヴனற 

22. களனி காவல் நினலயம் 
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நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயின் திட்டமிடல் lu 

1. xன்னாள் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்), வமல் மாகாணம் - திﾑ. ஜனக் ரணவீர 

2. நகரத் திட்டமிடலாளார் பணிப்பாளர் (வமல் மாகாணம்) - னவ.`.ஜி.வக. lணதிலக  

3. பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்), வமல்மாகாணம் - மிஸ் தயானி பிரான்சிஸ் 

4. பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்), கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம் - திﾑ வசாமசிறி 

5. பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்), கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம் - திﾑ xத்ヴகல 

6. பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்), கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம் - _ல். _ன் திﾑ. 

வயஹியா 

7. திட்டமிடல் ヂத்திவயாகத்தர், கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம் - _ஸ் திﾑமதி 

_ச்._ம்.Sர்._ஸ் வசனாரத்ன 

8. திட்டமிடல் ヂத்திவயாகத்தர், கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம் - திﾑமதி சமன்லதா 

வகாザズவாக்l 

9. yவலாபாய திட்டமிடல் Rதிகாரி கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம் - _ம்சி மிஸ். 

சமந்திலகா 

10. yவலாபாய திட்டமிடல் Rதிகாரி ,கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம் வக ._ம். ஐ. திﾑமதி 

பதிரன 

11. yவலாபாய திட்டமிடல் Rதிகாரி ,கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம் - வ ._ம் ザ.. ` . வாசல 

நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயின் சிறந்த வமலாண்னம Sதரவாளர்கள்  

1. தனலவர், நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகாரசனப  - கலாநிதி ஜகத் xனசிங்க 

2. பணிப்பாளர் நாயகம், நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகாரசனப – வபாறியியலாளர் திﾑ _ஸ். 

_ஸ்.பி ரத்நாயக்க 

3. மமலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் - ザ. _ம்.பி. திﾑ ரணヴங்க 

4. ுன்னாள் மமலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் -மக.`.ீ. சந்நிரதா சந்திரதாஸ 

5. பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் - _ம். பி. ரணத்ுங்க 

நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயின் Sதரவாளர் பிரிூகள் 

1. Rபிவிﾑத்தி திட்டமிடல் பிரிவு 

2. வமல் மாகாணம் பிரிவு  

3. Sராய்ச்சி மற்ும் Rபிவிﾑத்தி  பிரிவு 

4. புவியியல் தகவல் Rனமப்புகள்  பிரிவு 

5. Yற்ுச்Zழல் மற்ும் fயற்னக  பிரிவு 
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1.3 Rபிவிுத்தி திட்டத்தின் மநாக்கம் 

களனி வகாuம்பின் புறநகராக வளர்ந்ヴ வﾑகிறヴ. தற்வபானதய Rபிவிﾑத்தி தீவிரம் காரணமாக, களனி பிரவதச 

சனப பlதி _ன்பヴ நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனபயின் பlதியாlம், fヴ fனணப்பு 13 fல் 

lறிப்பிடப்பட்ズள்ளபザ 1978 Sம் Sண்ザன் 41 Sம் fலக்க சட்டத்தின் 3 வヴ பிரிவின் பザ 2001 வபப்ரவரி 13 Sம் 

திகதி 1171/10 _ன்ற விவசட Rரசிதழ் Rறிவிப்பின் கீழ் Rதிகாரசனபயால் Rறிவிக்கப்பட்டヴ. “கிவரட்டர் வகாuம்பு 

வமம்பாட்ズ வலயத்தின் xக்கிய பlதி" 11 Sம் திகதி 2049/11 வர்த்தமானி Rறிவிப்பின் கீழ் வﾑகிறヴ. 

fலங்னகயின் xக்கிய வபௌத்த வகாயில்களில் ஒன்றான வரலாற்ு சிறப்புமிக்க களனி ராஜமஹா விகானரயின் 

fடம் fந்த பlதிக்l மிlந்த மதிப்பு வாய்ந்தヴ. fﾑப்பிﾂம், நிலூம் நகர்ப்புற பிரச்சினனகrக்l 

xகங்வகாズக்lம் வனகயில் fப்பlதியின் தாக்கத்னத lனறக்க திட்டமிடப்பட்ட தனலயீズ Rவசியம். fதன் 

வினளவாக, களனி பிரவதச சனப பlதிக்l ஒﾑ yவலாபாய நகர்ப்புற வமம்பாட்ズ திட்டத்னத ヂﾑவாக்lவதில் 

கவனம் வசoத்தப்பட்ズள்ளヴ. 

fந்த Rபிவிﾑத்தி திட்டத்தின் xக்கிய கவனம், களனி புனித நகரத்னத Rザப்பனடயாகக் வகாண்ட வபாக்lவரத்ヴ 

Rザப்பனடயிலான lザவயற்றத்ヴடன் ஒﾑ பYனம நகரத்னத ヂﾑவாக்lவヴ, தற்வபானதய Rபிவிﾑத்தி வபாக்lகள் 

மற்ும் திறனமயான வபாக்lவரத்ヴ வசதிகனள வமம்பズத்ヴதல், Rவத வநரத்தில் ヂயர் நகரமயமாக்கலின் வபாヴ 

Rதன் புனிதத்தன்னமனயூம் பாரம்பரியத்னதூம் பாヴகாத்தல். வபௌதீக மற்ும் Yற்ுச்Zழல், வபாﾑளாதார 

மற்ும் சyக நலனன Rனடவதற்l கலாச்சார மற்ும் பாரம்பரிய வமலாண்னம ヂத்திகள், வபௌதீக மற்ும் சyக 

கழிூ வமலாண்னம ヂத்திகள், வபாﾑளாதார வமம்பாட்ズ ヂத்திகள் மற்ும் நினலயான Yற்ுச்Zழல் வமம்பாட்ズ 

ヂத்திகனளப் பயன்பズத்தி 2030 க்lள் fனத Rனடய திட்டமிடப்பட்ズள்ளヴ. 

Rதன்பザ, களனி புனித நகரத் திட்டம், ヂட்;கட்டனமப்பு வமம்பாட்ズக்கான yவலாபாயத் திட்டம், வபாﾑளாதாரத் 

திட்டம் மற்ும் Yற்ுச்YZழல் வமலாண்னம திட்டம் Sகியனவ ஒﾑங்கினணந்த நகர்ப்புற வமம்பாட்ズத் திட்டமாக 

xன்னவக்கப்பட்ズ 2019 xதல் 2030 வனரயிலான 12 Sண்ズ காலத்திற்l வசல்oபザயாlம். fヴ ஒﾑ பிராந்திய 

Rளவிலான yவலாபாயத் திட்டமாlம், fヴ களனி பிரவதச சனபனய ஒﾑ திட்டமிடல் பlதியாகக் கﾑヴகிறヴ. 2030 

Sம் Sண்ザற்கான பார்னவ ஒﾑ நீண்ட கால பார்னவ, Sனால் fந்த திட்டம் 12 Sண்ズகளாக 

வனரயுக்கப்பட்ズள்ளヴ மற்ும் fப்பlதி ஒﾑ கவர்ச்சிகரமான வதாழில்ヴனற பlதியாக ヂள்ளヴ, Rவத 

வநரத்தில் களனி புனித பlதியின் வரலாற்ு, கலாச்சார மற்ும் மத தனித்ヴவத்னத வலிூுத்ヴகிறヴ மற்ும் 

பிராந்திய Zழனல கவனத்தில் வகாள்கிறヴ.  
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1.4 திட்டமிடல் வசயல்xபற  

படம் 1.1 விவபமப்பு வசயல்xபற 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

• Nghf;Ftuj;J> Gdpj gFjpfs;> nghUshjhu> r%f> cly; kw;Wk; 
Rw;Wr;R+oy; jpl;lq;fis %Nyhghakhf nkhopngau;f;fTk;. 

• tbtikg;G kw;Wk; fl;bl tpjpKiwfis epWTjy; 

• rk;ge;jg;gl;l cs;shl;rp mjpfhupfs; kw;Wk; nghJkf;fspd; 
xg;Gjiyg; ngWjy; 

• mgptpUj;jp jpl;l tbtikg;ig gpujhd jpl;lf;FO kw;Wk; Nkk;ghl;L 
jpl;lkply; gpupTf;F toq;fTk;. 

• rl;l eltbf;iff;F Vw;g mgptpUj;jp jpl;lj;ij epWTjy; 

• Kf;fpa gpur;rpidfs;> gpuhe;jpa kw;Wk; Nkk;ghl;L Nghf;Ffis 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;j 2030 Mk; Mz;bw;fhd Gjpa 
fz;Nzhl;lj;ijAk; Nehf;fq;fisAk; mikj;jy; 

• xt;nthU ,yf;Ff;Fk; SWOT gFg;gha;T. • gFg;gha;T: mjpf mlu;j;jp nfhz;l tho;tplq;fSf;F nghUj;jkhd 
,lq;fis milahsk; fhz [p.I.v]; gd;Kf gFg;gha;T> <uepy 
tifg;ghl;bw;fhd [p.I.v]; ky;brdy; gFg;gha;T> ePu; Xl;lk; Ftpg;G 

Nghd;wit. 
• SWOT gFg;gha;T: xt;nthU Fwpf;Nfhs;fSf;Fk;> / gFg;gha;T: jPu;T 

epy nghUj;jk;> tpz;ntsp njhlupay;> ,izg;G> <uepy 
tiffSf;fhd gy msTNfhy; gFg;gha;T> ePu; Xl;lk; Ftpg;G> ejp 
gLif Nghd;wit. 

• SWOT gFg;gha;tpd; mbg;gilapy; vjpu;fhy ghu;itia 
miltjw;fhd Nehf;fq;fis mikj;jy;. 

• Nk 2017 ,y; njhlq;fg;gl;lJ. • juT Nrfupg;G: Kjd;ik juT kw;Wk; ,uz;lhk;epiy juT - tuyhW 
kw;Wk; njhy;ypay;/ kf;fs; njhif / r%f / nghUshjhu / 
Rw;Wr;R+oy; kw;Wk; ngsjPf / NguopT kw;Wk; gpw • juT Nrfupg;G Kiwfs;: Ma;Tfs;> fs mtjhdpg;Gfs;> ,izak;> 
tiyj;js tiuglk;> nraw;iff;Nfhs; Gifg;glq;fs; Nghd;wit. • juTj;jsk;: (Geo-Data Base) 

• jpfjp: etk;gu; 20> 2017 • ,lk;: uhay; ghu;f; N`hl;ly;> fpupgj;nfhl • gFg;gha;T Kiwfs; NVIVO njhopy;El;gk; 

• Kf;fpaj;Jtk;> R+oy; kw;Wk; msT Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; 
Fwpg;gplj;jf;f rpf;fy;fis milahsk; fhzTk;. • gFg;gha;T: tsu;r;rp mOj;jk;> Rw;Wr;R+oy; czu;jpwd;> mr;R 
gFg;gha;T> Nghf;Ftuj;J neupry; kw;Wk; Typological analysis 
gFg;gha;T> Mtzk; njhlu;ghd tpku;rdq;fs; • rpf;fypd; Fwpg;gplj;jf;f> R+oy; kw;Wk; msT • gFg;gha;T: tsu;r;rp mOj;jk;> czu;jpwd;> mr;Rf;fiy gFg;gha;T> 
Nghf;Ftuj;J kw;Wk; NDVI gFg;gha;T> ,yf;fpa kjpg;Giufs;. 
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படம் 1.1 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ களனி பிரவதச சனப பlதிக்கான xu திட்டமிடல் வசயல்xனறூம் yன்ு 

xக்கிய கட்டங்களில் ヂﾑவாகிூள்ளヴ. xதலாவヴ 'நாங்கள் _ங்வக fﾑக்கிவறௌம்?” fரண்டாவதாக, “நாம் 

_ங்l வசல்ல வவண்ズம்? மற்ும் yன்றாவヴ 'நாங்கள் _ங்வக வபாகிவறௌம்?” 

Rதன்பザ, திட்டத்தின் xதல் கட்டம் 2017 வம மாதம் வதாடங்கப்பட்டヴ, தற்வபானதய நினல மற்ும் வளர்ச்சித் 

திட்டத்தின் Rவசியத்னத Rனடயாளம் கண்ズள்ளヴ. கள Rவதானிப்புகள், காப்பக தகவல்கள், fனணயம், mlள் 

வனரபடங்கள், வசயற்னகக்வகாள் படங்கள் yலம் வரலாற்ு, சyக, வபாﾑளாதார, Yற்ுச்Zழல் மற்ும் வபௌதீக 

காரணிகனள Rザப்பனடயாகக் வகாண்ட xதன்னம தரூ மற்ும் fரண்டாம் நினல Sதாரங்கனள பின்னணி 

Sய்ூ வசகரிக்கிறヴ. lறிப்பாக, களனி பிரவதச வசயலகம் மற்ும் பிரவதச சனப நிுவனங்கள் தரூகனளப் 

வபுவதில் xக்கிய பங்l வகித்தன. fந்த தரூ Rனனத்ヴம் புவியியல் தகவல் Rனமப்புகளில் (GIS) புவி 

தரூத்தளமாக வசமிக்கப்பズகிறヴ. கட்டனமப்பின் கீழ், வதசிய மற்ும் பிராந்திய Zழலில் வザவனமப்பு வலயத்தின் 

fﾑப்பிடம் (Excel) mகிள் வமப்ஸ், புவியியல் தகவல் Rனமப்புகள் (GIS) வமப்பிங் வபான்ற Rザப்பனட தரூ 

பlப்பாய்ூகனளப் பயன்பズத்தி பlப்பாய்ூ வசய்யப்பட்டヴ. Sய்னவத் வதாடர்ந்ヴ, கிரிபத்வகாடவின் ராயல் பார்க் 

வஹாட்டலில் 20 நவம்பர் 2017 Rன்ு ஒﾑ பங்lதாரர் கﾑத்ヴ Rமர்ூ நனடவபற்றヴ.  

NVIVO வதாழில்ｷட்பத்னதப் பயன்பズத்தி Rனனத்ヴ பங்lதாரர்களின் கﾑத்ヴகrம் பரிந்ヴனரகrம் பlப்பாய்ூ 

வசய்யப்பட்டன. Rந்த பணி Rபிவிﾑத்தி திட்டமிடல் பிரிூடன் xuனமயாக ஒﾑங்கினணக்கப்பட்டヴ. வனரயனற 

மற்ும் வனரயனறயின் கீழ் தரூ பlப்பாய்விற்கான NVIVO, வளர்ச்சி Ruத்தம், Yற்ுச்Zழல் ヂணர்திறன், கணித 

பlப்பாய்ூ, NDVI வபான்ற Rனனத்ヴ பlப்பாய்ூகளின் Rザப்பனடயில் வமம்பாட்ズத் திட்டங்களால் தீர்க்கப்பட 

வவண்ザய சிக்கல்கள் மற்ும் சிக்கல்கனள Rனடயாளம் காுதல். 

fரண்டாவヴ கட்டமாக, நாம் _ங்l வசல்ல விﾑம்புகிவறௌம்? (நாம் _ங்l வசல்ல விﾑம்புகிவறௌம்?) கீழ், 

Rனடயாளம் காணப்பட்ட பிரச்சினனகள், சாத்தியமான மற்ும் வமம்பாட்ズ வபாக்lகனள xனறயாக 

நிர்வகிப்பதன் yலம் சரியான வநரத்தில் நகர்ப்புற வளர்ச்சினய ヂﾑவாக்க, வநாக்கங்கள் மற்ும் lறிக்வகாள்கrம் 

ヂﾑவாக்கப்பズகின்றன. Rதன்பザ, பார்னவனய Rனடவதில் yன்ு xக்கிய வநாக்கங்கள் ヂள்ளன. பின்னர் 

பザப்பザயான பlப்பாய்வின் கீழ் ஒவ்வவாﾑ வநாக்கத்திற்lம் தனித்தனியாக rுuூ பlப்பாய்ூ வசய்யப்பட்டヴ. 

fந்த விரிவான rுuூ பlப்பாய்ூகளின் Rザப்பனடயில், பிராந்தியத்தில் ヂள்ள பலங்கள் மற்ும் 

வாய்ப்புகrக்l பங்களிக்lம் Rவத வவனளயில் பலவீனங்கனளூம் Rச்Yுத்தல்கனளூம் சமாளிக்க வநாக்கங்கள் 

ヂﾑவாக்கப்பட்டன. திட்டமிடல் வசயல்பாட்ザல் ヂள்ள Rனனத்ヴ வாய்ப்புகrம் வமற்கண்ட பザகrடன் fனணந்ヴ 

வமற்வகாள்ளப்பட்டன. 

fுதி கட்டத்தில், சானல மற்ும் வபாக்lவரத்ヴ, வரலாற்ு தன்னம, வபாﾑளாதார, சyக, வபௌதீக மற்ும் 

Yற்ுச்Zழல் Sகியவற்றின் Rனனத்ヴ Rம்சங்கrம் திட்டமிடல் மற்ும் ヂﾑவாக்lம் வசயல்பாட்ザல் 

ஒﾑங்கினணக்கப்பட்ズள்ளன. வநாக்கங்கள் yவலாபாய வபௌதீக திட்டங்களாக வமாழிவபயர்க்கப்பட்டன. fந்த 

ヂத்திகள் xன்ﾂரினம வரினசக்l `ற்ப நனடxனற வரினசயில் வசயல்பズத்தப்பズம் _ன்ு 

_திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. fந்த ヂத்திகனள ヂண்னமயான வநரத்தில் வசயல்பズத்த வமற்கண்ட திட்டங்கrக்கான 

திட்டங்கள் மற்ும் கட்ザட விதிxனறகள் நிுவப்பட்டன. 
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வனரூ வமம்பாட்ズத் திட்டம் ஒப்புதலின் கீழ் சம்பந்தப்பட்ட ヂள்rhர் Rதிகாரிகள் மற்ும் வபாヴமக்களின் 

ஒப்புதoக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டヴ. களனி பிரவதச சனபயில் ஒﾑ பங்lதாரர் விழிப்புணர்ூ பட்டனற ヂள்rர் 

Rதிகாரிகளின் ஒப்புதல் மற்ும் வபாヴக் கﾑத்ヴகrடன் வபறப்பட்டヴ. வபறப்பட்ட வயாசனனகள் மற்ும் திட்டங்களின் 

Rザப்பனடயில், சம்பந்தப்பட்ட மாற்றங்கள் வசய்யப்பட்ズ, fுதி வனரவின் ஒப்புதoக்காக பிரதான திட்டக் lu மற்ும் 

வமம்பாட்ズத் திட்டப் பிரிூக்l சமர்ப்பிக்கப்பட்டヴ. fனதயズத்ヴ, 2021 - 2030Sம் Sண்ザன் சட்ட நனடxனறகளின்பザ 

களனி பிரவதச சனப பlதிக்கான வளர்ச்சித் திட்டம் Rறிவிக்கப்பட்ズ வசயல்பズத்தப்பட்டヴ.
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Rத்தியாயம் 02 

ூர்வாங்க Sய்வு 
2.1 Sய்ூ புதி 

வமல் மாகாணத்தின் கம்பஹா மாவட்டத்தில் சியவன வகாரவலவின் Rதிகாரி பத்ヴவில் வகாuம்பு - கண்ザ பிரதான 

வீதியில் களனி Rனமந்ヴள்ளヴ. fヴ நிர்வாக தனலநகரான ீ வஜயவர்தனபுர வகாட்னடயில் fﾑந்ヴ Yமார் 12 கி.மீ 

ガரத்தில் ヂள்ளヴ. Yமார் 8 கி.மீ ガரத்தில் Rனமந்ヴள்ளヴ. நிர்வாக ரீதியாக, களனி பlதி களனி பிரவதச சனபக்l 

வசாந்தமானヴ மற்ும் களனி பிரவதச வசயலக பிரிவின் fரண்ズ ヂள்rராட்சி பlதிகளில் ஒன்றாlம். 

படம் 2.1 Sய்ூ புதி 

 

Sதாரம;: Openstreetmap, 2021 / திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2021 

வமவல ヂள்ள படம் 2.1 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, களனி பிரவதச சனப பlதி கிழக்l பக்கமாக சமனல கந்னதயின் 

Sரம்பத்ヴடன் வகாuம்பின் வபரிய கடலிற்lள் வசﾑம் களனி கங்னகூம் fனணப்பு 03ல் lறிப்பிடப்பட்டヴ வபால் 

கிழக்கில் பியகம பிரவதச சனப, வடக்கில் மகர பிரவதச சனப வடவமற்l மற்ும் வமற்l தினசயில் வத்தல பிரவதச 

சனபயின் _ல்னலூம் வபவஹலியவகாட நகர சனபூம் களனி நகர Rபிவிﾑத்தி திட்டத்தின் Sய்ூ பlதியின் 

_ல்னலயாlம். fந்த வザவனமப்பு பlதி 30 கிராமவசவகர் பிரிூகனளக் வகாண்ズள்ளヴ. 
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2.2. விவபமப்பு மற்ும் தரமான Zழல் 

வரலாற்ு ரீதியாக, பழங்கால நகரங்களான Rﾂராதபுரம் மற்ும் வபாலன்னுனவ வபால் நீண்ட வரலாு 

களனிக்lம் ヂண்ズ. மகாவம்ச புராணத்தின் பザ, களனி கி.x. Sறாம் ｸற்றாண்ズக்l xந்னதயヴ. fலங்னகயின் 

Sரம்பகால பழங்lザயினர் களனி மற்ும் நாகதீப நதிகளில் வசித்ヴ வந்ததாகக் mறப்பズகிறヴ. Rந்த வநரத்தில், 

fந்த பlதி நாக பழங்lザப் பlதியாக fﾑந்தヴ, Rヴ களனி நகர் _ன்ு Rனழக்கப்பட்டヴ. 

புத்தரின் வﾑனகயின் _ட்ズ Sண்ズகrக்lப் பிறl, வகௌரவ தர்ம புத்தரின் yன்றாவヴ மற்ும் fுதி fலங்னக 

வﾑனக வரலாற்ு மற்ும் மத xக்கியத்ヴவம் வாய்ந்தヴ. களனினய Sண்ட மணிRக்பித மன்னரின் Rனழப்பின் 

வபரில் புத்தர் களனியாவிற்l வந்ヴ நாக சவகாதரர்கள் Yவலாதரா மவஹாதராவின் வபாராட்டத்னத தணித்தார். 

fந்த fடம் வதசிய மற்ும் சர்வவதச Rளவில் தற்வபானதய களனி புனிதப் பlதியாக புகழ்வபற்றヴ மற்ும் 

மில்லியன் கணக்கான மக்களால் வழிபடப்பズம் மிக xக்கியமான புத்த Sலயங்களில் ஒன்றாlம். வதாடர்புனடய 

வனரபடங்கள் படம் 2.2ல் காட்டப்பட்ズள்ளன. புராணங்களின் பlப்பாய்ூ, fந்த வரலாற்ு மத வசல்வாக்கிற்lப் 

பிறl, களனி, நாட்ザன் xu வமற்l கடற்கனரனயூம் Sட்சி வசய்த களனிதிஸ்ஸ மன்னரின் fராச்சியம் _ன்பனத 

வதௌpூபズத்ヴகிறヴ. களனி பின்னர் வகாட்வட fராச்சியத்தின் வகானடகால நினலயமாக பயன்பズத்தப்பட்டヴ. 

படம் 2.2 புத்தரின் களனி வுபக மற்ும் பண்படய களனி மகாயில் மற்ும் தாகாபா  – 1940 

வளம்: லங்காபுரா வனலத்தளம், 2010 

fந்த வரலாற்ு, மத மற்ும் கலாச்சார வசல்வாக்lடன் களனி வகாயிலில் fﾑந்ヴ வபறப்பட்ட தகவல்களின்பザ, 

ஒﾑ நானளக்l 10,000 xதல் 20,000 வனர யாத்ரீகர்கள் வﾑகின்றனர். களனி விஹானரயிற்l வசன்ு, 

Rம்மாவானச நாட்களில் 75,000 xதல் 100,000 வனர பக்தர்கள் வழிபズகின்றனர். களனி ヴஹﾑ வபரவஹரா 

ஒவ்வவாﾑ Sண்ズம் களனி விகானரயின் xக்கிய கலாச்சார விழாக்களில் ஒன்றாக நடத்தப்பズகிறヴ, வமoம் 

200,000 க்lம் வமற்பட்ட மக்கள் வﾑனக தﾑகின்றனர். _னவவ, களனி ஒﾑ வதால்வபாﾑள் மற்ும் புனித நகரமாக 

மிகூம் xக்கியத்ヴவம் வாய்ந்ததாக Rனடயாளம் காணப்பズகிறヴ. 

fﾑப்பிﾂம், fந்த பlதி வகாuம்புக்l மிக Rﾑகில் fﾑந்தாoம், fヴ fயற்னகயாகவவ களனி Sற்றிலிﾑந்ヴ 

பிரிக்கப்பட்ザﾑந்தヴ, fヴ கடந்த காலத்தில் தனடயாக fﾑந்தヴ. 19 Sம் ｸற்றாண்ザன் xற்பlதியில், வகாuம்பு-

கண்ザ பிரதான சானல, களனி பாலம் மற்ும் பிரதான fரயில் பானத Sகியவற்னறக் கட்ザயதன் yலம், கம்பஹா 

மாவட்டத்தின் நிர்வாக நகரமான கம்பாஹானவ விட, வகாuம்புடன் களனி மிகூம் வநﾑக்கமாக வதாடர்புனடயヴ. 
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fதன் வினளவாக, 1948 வபட்ரிக் Rவபர்கிராம்பி திட்டம் மற்ும் 1978 - வகாuம்பு நகராட்சி திட்டம் Sகியனவ வகாuம்பு 

மாவட்டத்திற்l mズதலாக கம்பஹா மற்ும் கrதனற மாவட்டங்கனள ヂள்ளடக்கியヴ. fந்த பlதி கம்பஹா 

மாவட்டத்னதச் வசர்ந்தヴ _ன்றாoம், Rதன் வபௌதீக சyக, வபாﾑளாதார மற்ும் வசயல்பாட்ズ fனணப்பு 

காரணமாக வகாuம்பு நகரத்ヴடன் fヴ வநﾑக்கமாக வதாடர்புனடயヴ. Rண்னமய காலத்திலிﾑந்ヴ வகாuம்பு 

நகரத்திற்கான நகரத்தின் திட்டங்கனள fனணப்பதன் yலம் களனி பlதினய வமoம் ஒﾑங்கினணக்க xザூம். 

Rதன் fﾑப்பிடத்னதப் வபாுத்தவனர, fப்பlதி வழியாகச் வசல்oம் வகாuம்பு-கண்ザ பிரதான சானல (` 1) மற்ும் 

ரயில் நினலயங்களான ஹீﾃபிட்ザ, வனவாசல மற்ும் களனி Sகியவற்னற ヂள்ளடக்கிய பிரதான ரயில் பானத, 

பிராந்திய மற்ும் வதசிய சானல வனலயனமப்னப fனணக்க ヂதூகிறヴ. தற்வபாヴ, fப்பlதியின் வமற்l மற்ும் 

கிழக்l வநாக்கி ஓズம் வநズஞ்சானலகள் வபவஹலியவகாட, கடவத மற்ும் கズவவல Sகியவற்றின் பரிமாற்ற 

புள்ளிகrக்l Rﾑகில் Rனமந்ヴள்ளன, fதனால் தீவின் பல பlதிகனள fனணப்பヴ _ளிヴ. fヴ fனணப்பு 03ல் 

lறிக்கப்பட்ズள்ளヴ. பல்வவு வபாக்lவரத்ヴ ヅடகங்களின் வநரザ வசல்வாக்l காரணமாக, fந்த பlதினய ஒﾑ 

வதசிய மற்ும் பிராந்திய ヂயர் வதாடர்பு பlதி _ன்ு Rனடயாளம் காணலாம். mズதலாகf கிரிபத்வகாட - ஹீﾂபிட்ザ 

மற்ும் மாவகாலாவின் ジ வlப்பு வீதி வனலயனமப்பும் மற்ற பிராந்தியங்கrடன் வநﾑக்கமாக 

fனணக்கப்பட்ズள்ளヴ மற்ும் களனி மற்ும் வமவகாட களனி பlதிகனள fனணக்lம் சிறிமீவன் களனி பாலம் 

வழியாக fலங்னகயின் நிர்வாக தனலநகனர கி.மீ 8 ல் Rனடவதற்கான வாய்ப்பு ヂள்ளヴடன் வபவஹலியவகாட, 

பியகம மற்ும் கட்ズநாயக்க வர்த்தக வலயங்;களிoம், வகாuம்பு மற்ும் புறநகர்ப்பlதிகளிoம் வவனல 

வசய்பவர்கrக்l lザயிﾑப்பு வசதிகனள வழங்lம் fடமாக களனி விளங்lகிறヴ. 

2017 க்lள் களனிய பிரவதச வசயலகத்தின் வமாத்த மக்கள் வதானக Yமார் 137,339 fヴ ஒﾑ ச.கி. மீ க்l 23.1 Slம். 

கம்பஹா மாவட்டத்தின் மக்கள் வதானக வமாத்த மக்கள் வதானகயில் 5y Slம். 2015 Sம் Sண்ズ மக்கள்வதானக 

கணக்வகズப்பின்பザ, கம்பஹா மாவட்டத்தில் Rதிக Rடர்த்தியான நபர்கள் களனி பிரவதச வசயலகத்தின் கீழ் 

பதிவாகிூள்ளனர். கம்பஹா மாவட்டத்னதச் வசர்ந்தவர்கள் படம் 2.3 மற்ும் 2.4 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ Yமார் 1,700 

நபர்கள் ヂள்ளனர். களனி பிரவதச வசயலாளர் பிரிவில் வமாத்த சனத்வதானக Yமார் 23.1 மில்லியன் _ன்பヴடன் ஒﾑ 

ச.கி.மீ ற்l சனத்வதானக Yமார் 5945 நபர்கள் Slம்.  
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படம் 2.3 கம்பஹா மாவட்டத்தின் பி.வச.பி வின் பி மக்கள் வதாபக Rடர்த்தி (2010-2015) 

 

 

Sதாரம்: சனத்வதானகக் கணக்வகズப்பு மற்ும் புள்ளிவிபரத் தினனக்களம் – 2015/ திட்டக் lu - ம்பஹா 
மாவட்ட Roவலகம், 2020 

 

படம் 2.4 கம்பஹா மாவட்டத்தின் மக்கள் வதாபக Rடர்த்தி (2010-2015) 

 

Sதாரம்: சனத்வதானகக் கணக்வகズப்பு மற்ும் புள்ளிவிபரத் தினனக்களம் – 2015/ திட்டக் lu - கம்பஹா 
மாவட்ட Roவலகம், 2021 
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fﾑப்பிﾂம், களனி பி.வச.பி வின் வザவனமப்பு வலயத்தின்Rதிகார வரம்பு கﾑதப்பズகிறヴ மற்ும் 2017 க்lள், Rதன் 

மக்கள் வதானக 111300 Slம். fந்த மக்கள்வதானக ஒﾑ பlதினயூம் ヂள்ளடக்கியヴ. fதன் மக்கள் வதானக 

Rடர்த்தி 17.9 கி.மீ. ஒﾑ நபﾑக்l 6218 நபர்கள். களனி பிரவதச சனபயின் Rடர்த்தி fனணப்பு 04 fன் பザ, களனி 

பிரவதச சனப பlதியில் ヂள்ள ஹீﾂபிட்ザ, நவஹன, gரியாவザய மற்ும் வனவாசல பlதிகளில் Rதிக மக்கள் Rடர்த்தி 

காணப்பズகின்றヴ. fヴ ஒﾑ வஹக்வடﾑக்l 81-100 வபர் வனர Slம். வகாuம்பு-கண்ザ சானலயில் கிரிபத்வகாட, 

தலவヴவஹங்பிட வதற்l, தலவத்ヴவஹங்பிட வடக்l மற்ும் வவதxல்ல பlதிகளில் வணிக, வதாழில்ヴனற மற்ும் 

கிடங்lகளின் விரிவாக்கம் மக்கள் வதானக lனறந்ヴ வﾑவனதக் காட்ズகிறヴ. fப்பlதியில் Rனனத்ヴ fன மற்ும் 

மத மக்கrம் வசிக்கின்றனர். Rதன்பザ, 75% மக்கள் வபௌத்தர்கள், 19% கத்வதாலிக்கர்கள் மற்ும் 6% பிற 

மதத்தவர்கள். 

fலங்னகயில் மக்கள் வதானக வளர்ச்சி விகிதம் 2001 xதல் 2012 வனர 0.75% Sகூம், கம்பஹா மாவட்டத்தில் 

ஒட்ズவமாத்த வளர்ச்சி விகிதம் 1.05% Sகூம் ヂள்ளヴ. தற்வபானதய களனி பிரவதச சனபயின் சராசரி fயற்னக 

வளர்ச்சி விகிதம் 0.45 Slம். 1981 xதல் 2016 வனர மக்கள்வதானக வளர்ச்சினய Rதிகரிக்lம் வபாக்l Rட்டவனண 

2.1 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. fயற்னக வளர்ச்சி விகிதத்னத கﾑத்தில் வகாண்ズ, 2030 Sம் Sண்டளவில், திட்டமிடல் 

பிராந்தியத்தில் வமாத்த மக்கள் வதானக 117,000 Sக fﾑக்கலாம். 

Rட்டவபண 2.1  மக்கள் வதாபக வளர்ச்சி - களனி பிரமதச சபப புதி 
 

 

வளம்: மக்கள் வதானக கணக்வகズப்பு மற்ும் புள்ளிவிபரத் தினணக்களம் - 2011 மற்ும் சம்பத் வபதிகட களனி பிரவதசிய 
வசயலக காரியாலயம் 2016/ திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2020 

 

Rதிக Rடர்த்தி மற்ும் மக்கள்வதானக வளர்ச்சியின் பரப்பளவில் 2017 க்lள் வமாத்த நிலப்பரப்பில் 58% lザயிﾑப்பு 

நில பயன்பாட்ザற்l _வ்வாு ஒヴக்கப்பட்ズள்ளヴ _ன்பனத fனணப்பு 05 பlப்பாய்ூ வசய்கிறヴ. தற்வபாヴள்ள வதசிய 

மற்ும் பிராந்திய Rளவிலான சானல fனணப்பு மற்ும் வாழ்வாதாரங்களின் Yற்ுச்Zழல் நினலனமகள் 

காரணமாக, பலர் lザயிﾑப்பு வநாக்கங்கrக்காக fப்பlதிக்l lザவபயர்கின்றனர், Rவத வபால் வகாuம்பு மற்ும் 

Rதன் புறநகர்ப் பlதிகளில் பணிபுரிபவர்கrம் ヂள்ளனர். Rதன்பザ, தற்வபானதய வザவனமப்பு வனலயத்தில் 

வீズகளின் Rடர்த்தி சヴர கிவலா மீட்டﾑக்l 1463 வீட்ズ Rலlகளாக ヂள்ளヴ.  

 

 

 

 

Sண்ズ சராசரி fயற்னக வளர்ச்சி மக்கள் வதானக 

1981 - 2001 0.23 104544 

2011 0.45 107853 

2016 0.45 109603 

2030 0.45 117135 
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Rட்டவபண: 2. 2 வீட்ுவசதி Rலுகள் மற்ும் வீட்ுவசதி Rடர்த்தி – களனி (2016) 

 

வளம்: மக்கள் வதானக கணக்வகズப்பு மற்ும் புள்ளிவிவரத் தினனக்களம் - 2011 மற்ும் சம்பத் வபதிகட 
களனி பிரவதசிய வசயலக காரியாலயம் 2016/ திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2018 

 

 

Rட்டவனண 2.2 fன் பザ, சராசரி வீட்ズ Rடர்த்தி ஒﾑ ச.கி.மீ ற்l 1443 Sக காணப்பズவヴடன் fனணப்பு 06 fன் 

பザ, நவஹன, ஹீﾂபிட்ザ, gரியாவவட்ザய மற்ும் சிங்காரxல்லவில் ヂள்ள கிராம நிலதாரி பிரிூகளின் வீட்ズ 

Rடர்த்தி ஒﾑ ச.கி.மீ ற்l 2000 க்lம் வமற்பட்ட வீட்ズ Rலlகளின் Rடர்த்தினயக் வகாண்ザﾑப்பதாகக் 

mறப்பズகிறヴ. களனி பிரவதச வசயலகத்தின்பザ, வமாத்த வீட்ズ Rலlகளில் 8% தற்காலிக மற்ும் Rனர நிரந்தர 

வீズகள். fந்த தற்காலிக வீズகளில் வபﾑம்பாலானனவ பிலாபிட்ザ, நிலவம வத்த, மவஹவன களனி நதி வடக்l Yவர் 

மற்ும் ரயில்வவ பாヴகாப்பு மண்டலத்தில் Rனமந்ヴள்ளன. 

வதசிய Rளவிலான திட்டமிடல் தனலயீズகள் fப்பlதியின் மக்கள் வதானகனய Rதிகரிப்பதில் கவனம் 

வசoத்ヴகின்றன. வதசிய fயற்பியல் திட்டமிடல் ヴனறயின் திட்டமிடல் கட்டனமப்பின் பザ, களனி பlதி கிழக்l 

மற்ும் வமற்l வபாﾑளாதார வனலயங்களில் Rனடயாளம் காணப்பட்ட நான்l xக்கிய வபாﾑளாதார 

மண்டலங்கrக்l வசாந்தமானヴ, வமoம் 2050 Sம் Sண்ザல் 20% - 25% மக்கள் வதானகயில் வளﾑம் _ன்ு 

_திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. வமoம், fனணப்பு 07 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, களனி பிரவதச வசயலக xன்வமாழியப்பட்ட 

மக்கள் Rடர்த்தி ﾒ. _ம் 6,000 xதல் 10,000 வபர் வனர fﾑக்க வவண்ズம் _ன்ு வதரிவிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fヴ 

fப்பlதியின் _திர்கால மக்கள் வதானக வளர்ச்சியில் வநரザ தாக்கத்னத `ற்பズத்தக்mズம். பிராந்திய திட்டமிடல் 

தனலயீズகளாக fனணப்பு 08 fன் 2030 வமற்l பிராந்திய திட்டத்தின் பザ, வவளிப்புற வட்டசானல Rதிக Rடர்த்தி 

வனலயமாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. 

fப்பlதியின் வபாﾑளாதார நடவザக்னககனள கﾑத்தில் வகாண்ズ, களனினய ஒﾑ xதன்னம வணிக மற்ும் 

வசனவ னமயமாக Rனடயாளம் காணலாம். 1998 Sம் Sண்ザன் கிவரட்டர் வகாuம்பு கட்டனமப்புத் திட்டத்தின் (சி. 

_ம்.Sர்._ஸ்.பி) பザ, களனி மற்ும் பியகம வளர்ச்சிப் பlதினயச் வசர்ந்தヴடன், களனியின் xக்கிய நகரம் 

கிரிபத்வகாட Slம். Rதன்பザ, xன்வமாழியப்பட்ட நகர்ப்புற னமயங்களின் வரினசxனற fனணப்பு 09 fல் 

காட்டப்பட்ズள்ளヴ. கிரிபத்வகாடனவ நகர்ப்புற வசனவ னமயமாக ヂﾑவாக்கூம் xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ. 

 

 

 

களனி பிரவதச 
வசயலகப் பிரிூ 

வீட்ズ Rலlகளின் 
_ண்ணிக்னக 

33404 

வீட்ズ Rடர்த்தி ஒﾑ ச.கி.மீ ற்l1876 வீட்ズ Rலlகள் 

களனி பிரவதச சனப 
பlதி 

வீட்ズ Rலlகளின் 
_ண்ணிக்னக 

26339 

வீட்ズ Rடர்த்தி ஒﾑ ச.கி.மீ ற்l 1463 வீட்ズ Rலlகள் 
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படம் 2.5 மமற்ு பிராந்தியத்தில் வர்த்தக பமயங்கள் 

வளம்: Lang Lasalle Rறிக்னக, 2016 

 

fனணப்பு 10 fன் பザ, கம்பஹா மாவட்ட நகர்ப்புற வரினசயில் fரண்டாவヴ fடத்தில் ヂள்ள நகரமாக கிரிபத்வகாட 

Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. சானல பlப்பாய்வின் பザ fனணப்பு 11 கிரிபத்வகாட நகரத்னத ஒﾑ பிராந்திய 

Rザப்பனடயில் 1ம் தர நகரமாக பlப்பாய்ூ வசய்கிறヴ. fந்த தனலயீズகளின் Rザப்பனடயில், கிரிபத்வகாட நகரம் 

fன்ு ஒﾑ xக்கிய வணிக மற்ும் நகர்ப்புற னமயமாக புகழ்வபற்ற ヂள்rhர் மற்ும் வதசிய Rளவில் வசாந்தமான 

மற்ும் fயக்கப்பズம் xக்கிய ヴணிக்கனடூடன் Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. fதன் வினளவாக, கிரிபத்வகாட 

நகரம் படம் 2.5 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ 2016 Sம் Sண்ザல் வமற்l பிராந்தியத்தில் வளர்ந்ヴ வﾑம் சந்னதயாக 

Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. வமoம், ஹீﾂபிட்ザ, டயர் சந்தி மற்ும் களனி பல்கனலக்கழகம் மாவகால சானல 

மற்ும் களனி புனிதப் பlதி வனர வணிக வசயற்பாズகள் பரவிக்காணப்பズகின்றன. fヴ வமாத்த நிலப்பரப்பில் 5% 

Slம். 
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2004 Sம் Sண்ザன் வமற்l பிராந்திய கட்டனமப்பு திட்டத்தின் (ヅｷrSூ) கﾑத்ヴப்பザ, fந்த பlதி வவுபட்ட 

வபாﾑளாதார தனலயீட்ザற்l ヂட்பட்ズள்ளヴ, வபலியவகாடவில் வதாழில்ヴனற வளர்ச்சி கிடங்l மற்ும் 

வதாழில்ヴனற வளர்ச்சிக்l வழிவlத்தヴ. வகாuம்பு ヴனறxகம் மற்ும் வபலியவகாட Rதிவவக வநズஞ்சானலனய 

Rザப்பனடயாகக் வகாண்ட வதாழிற்சானலகள் மற்ும் கிடங்lகள் fப்பlதியில் ஒﾑ xக்கிய வபாﾑளாதார 

ヴனறயாக மாறிூள்ளன. fனணப்பு 12 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, கம்பஹா மாவட்டத்தில் ヂள்ள Rனனத்ヴ ザ._ஸ். 

பிரிூகrக்l வவளிவய களனி பிரவதச வசயலகம் 23 `க்கரில் பரவிூள்ளヴ. பிரிவில் கணிசமான 

_ண்ணிக்னகயிலான வதாழில்கள் மற்ும் கிட்டத்தட்ட 400 fﾑம்பு மற்ும் வதாழில்ヴனற கﾑவித் வதாழில்கள் 

ヂள்ளன. கயனி டயர்/ களனி வகபிள்/ Rக்பர் பிரதர்ஸ் வபான்ற பலதரப்பட்ட வதாழில்கrம்f பாலிதீன்/ பித்தனள/ 

ヂணூப் வபாﾑட்கள் வபான்ற சிறிய Rளவிலான வதாழில்கrம் ヂள்ளன. வமாத்த நிலப்பரப்பில் 6% வதாழில்ヴனற 

ヴனற. Yமார் 250 வதாழில்கள் ヂள்ளன, Rனவ ヂவலாகம், fயந்திரங்கள் மற்ும் ヂபகரணத் வதாழில்களாகக் 

காணப்பズகின்றன. fந்தத் ヴனற பிராந்திய மற்ும் வதசிய வபாﾑளாதார வளர்ச்சிக்l பங்களிக்கிறヴ. 

fﾑப்பிﾂம், வதாழில்கள் மற்ும் கிடங்lகrக்கான Rதிக வதனவ காரணமாக, fப்பlதியின் தாழ்வான 

பlதிகளில் வபﾑம்பாலானவற்னற lவிப்பதற்காக வதாழில்கள் மற்ும் கிடங்lகள் விரிவாக்கப்பズகின்றன. 

fன்ு வதாழில்ヴனறயில் lவிந்ヴள்ள களனி பlதி பழங்காலத்திலிﾑந்வத Zழல் நட்பு களிமண் வதாழிலின் ஒﾑ 

பlதியாக fﾑந்ヴ வﾑகிறヴ. fப்வபாヴ வதசிய னகவினனக் கூன்சிoக்lச் வசாந்தமான கல்வபாவரல்லா 

களிமண் வதாழிற்சானலயிலிﾑந்ヴ வபறப்பட்ட தகவல்களின்பザ, fヴ 1925 Sம் Sண்ザல் களனி, கல்வபாவரல்லா 

மற்ும் சிங்கரxல்லனவ னமயமாகக் வகாண்ட களிமண் வதாழிற்சானலயாக நிுவப்பட்டヴ. fヴ fலங்னகயின் 

வதசிய னகவினனக் கூன்சிலின் 200 னமயங்களில் ஒன்றாlம் மற்ும் fலங்னகயின் xதல் களிமண் Sராய்ச்சி 

நிுவனமாlம். கடந்த காலங்களில், களனி புனிதப் பlதியில் கிராம மக்களால் ஒﾑ வர்த்தக னமயமாக fயங்lம் 

களிமண் வதாழில் lனறந்ヴவிட்டヴ. தற்வபாヴ Yமார் 35 கிராமவாசிகள் lザனசத் வதாழிலாக fந்தத் வதாழிலில் 

gズபட்ズள்ளனர். வதாழில்ヴனறயில் வவனல வாய்ப்புகrம் வபாﾑளாதார ஸ்திரத்தன்னமக்l பங்களிக்கின்றன. 

fனணப்பு 13 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, fந்த பlதியில் வவனலவாய்ப்பு விகிதம் 94% மற்ும் Rனனத்ヴ 

வவனலகளிoம் 58% தனியார் ヴனறூடன் fனணக்கப்பட்ズள்ளヴ. fヴ வகாuம்பு மத்திய வர்த்தக பlதி மற்ும் 

பிற வவனலவாய்ப்பு ヂﾑவாக்lம் பlதிகளான பியகம Yதந்திர வர்த்தக வலயம், சபுகாஸ்கந்த, வகரவலபிட்ザ மற்ும் 

கட்ゼநாயக்க `ற்ுமதி வர்த்தக வலயங்கள் காரணமாlம். 

களனி பல்கனலக்கழகம் fப்பlதியின் சyக மற்ும் வபௌதீக ヂள்கட்டனமப்பில் நிபுணத்ヴவம் வபற்றヴ. 1978ல் 

களனி பல்கனலக்கழகம் திறக்கப்பட்டதன் yலம், fந்த பlதி வதசிய கல்வித் ヴனறயில் lறிப்பிடத்தக்க 

மாற்றத்னத Rனடந்ヴள்ளヴ. வமoம், 10 வமல்நினலப் பள்ளிகrம், ஒன்பヴ வதாடக்கப் பள்ளிகrம், 23509 

மாணவர்கள் களனிப் பிரவதச சனபப் பlதியில் பயின்ு வﾑகின்றனர். 

fந்த Rத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட பின்னணி தகவல்களின்பザ, கடந்த காலங்களில் புத்தரின் வﾑனகூடன், களனி 

மத ரீதியாக பாராட்டப்பட்ட நகரமாக மாறிூள்ளヴ, Sனால் மத மற்ும் மத விuமியங்கள் வதான்ுவதற்கான 

Rச்Yுத்தல் வகாuம்பு வவனல வதズபவர்கrக்l Rடர்த்தியான மக்கள்வதானக வகாண்ட பlதியாக மாறிூள்ளヴ. 
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Rவத வநரத்தில்f கிரிபத்வகாட ஒﾑ xக்கிய நகர்ப்புற வசனவயாlம், வமoம் தாழ்வான பlதிகனள மீட்வடズப்பதன் 

yலம் வதாழில்கள் மற்ும் கிடங்lகனள விரிூபズத்ヴம் வபாக்l ヂள்ளヴ. 

புவியியல் ரீதியாக, களனி தாழ்வான gரமான மண்டலத்தின் வதன்வமற்l சமவவளினயச் வசர்ந்தヴ. நீரின் xக்கிய 

Sதாரம் களனி நதி, fヴ fப்பlதியின் வதற்l _ல்னலயிலிﾑந்ヴ பாய்கிறヴ. களனி  பி._ஸ்ஸுக்l 6 மீட்டர் நதி 

xகம் fヴ Rதிகார _ல்னலக்l வசாந்தமானヴ. Rﾑகிoள்ள பlதிகள் களனி நதிப் பズனகனயச் வசர்ந்தனவ. 

fலங்னகயின் வமற்l கடவலாரப் பlதிக்l Rﾑகில் Rனமந்ヴள்ள களனி ஒﾑ பரந்த சヴப்பு நிலமாlம். fனணப்பு 

14ல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, fப்பlதியின் விளிம்பு வநர்வகாட்னடக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, வமாத்த நிலப்பரப்பில் 20y கடல் 

மட்டத்திற்l கீவழ ヂள்ளヴ, மற்ற பlதிகள் கடல் மட்டத்திலிﾑந்ヴ 7 xதல் 15 Rザ வனர ヂள்ளன. 

கடல் மட்டத்திற்l Rﾑகில் `ற்ற, fறக்கமாக, fﾑக்lம் ஒﾑ பிராந்தியமாக, gரநிலத்தின் வமாத்த நிலப்பரப்பில் 15% 

fதில் ヂள்ளヴ. fனணப்பு 15 Rதன் விநிவயாகத்னத பlப்பாய்ூ வசய்கிறヴ. fப்பlதியின் வமல் மண்னணப் 

வபாுத்தவனர, சிவப்பு-மஞ்சள் வபாட்வசாலிக் மண், நதிப் பズனககள் மற்ும் வண்டல் மண் Sகியனவ 

xக்கியமானனவ. fப்பlதியில் சராசரியாக Sண்ズக்l 2219மிமீ மனழ வபய்ூம் மற்ும் வதன்வமற்l பﾑவமனழ 

மற்ும் பﾑவமனழக்l, fனடப்பட்ட மனழயால் Y+ழப்பட்ズள்ளヴ. fங்வக சராசரி வவப்பநினல Yமார் 28°ヅ Slம், 

Sனால் தற்வபானதய ヂயர் நகரமயமாக்கoடன், Rヴ ヂயர வாய்ப்புள்ளヴ. Rனனத்ヴ Yற்ுச்Zழல் காரணிகனளூம் 

கﾑத்தில் வகாண்ズ, fனணப்பு 16,ல் காட்டப்பட்ズள்ள Yற்ுச்Zழல் ヂணர்திறன் பlப்பாய்வின் பザ fந்த பlதி ヂயர் 

மற்ும் நズத்தர Yற்ுச்Zழல் ヂணர்திறன் வகாண்ட பlதியாக Rனடயாளம் காணப்படலாம். 

Rனனத்ヴ fயற்னக, fயற்பியல் Rம்சங்கனளூம் ヂள்ளடக்கிய 15% gரநிலங்கள் மற்ும் 2% நீர்வாழ் பlதிகள் 

தவிர, வமாத்த நிலப்பரப்பில் 83% Rபிவிﾑத்தி வசய்யக்mザயヴ. தற்வபாヴ, 83% நிலம் lザயிﾑப்பு, வணிக, 

வதாழில்ヴனற, கல்வி, மத மற்ும் திறந்த நில பயன்பாズகளின் கலனவயாlம். Rதன்பザ, fனணப்பு 05 fல், 2017 

Sம் Sண்ズ நிலவரப்பザ, fப்பlதியின் xக்கிய நில பயன்பாズ lザயிﾑப்பு நிலங்களால் yடப்பட்ட வமாத்த 

நிலப்பரப்பில் 58% Slம். 
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2.3. விவபமப்பு புதிபய தீர்மானித்தல் 

Rபிவிﾑத்தி திட்டத்தின் வザவனமப்பு _ல்னலகனள நிர்ணயிப்பதில் வபௌதீக மற்ும் புவியியல் _ல்னலகள், நிர்வாக 

_ல்னலகள் மற்ும் வசயல்பாட்ズக் கட்ズப்பாズகள் Sகியவற்றின் தன்னம கﾑதப்பட்டヴ. 

வசயல்பாட்ズ _ல்னலகளின் தன்னமனயக் கﾑத்தில் வகாள்னகயில், கிரிபத்வகாட பிராந்திய மற்ும் பிராந்திய 

ரீதியில் வணிக மற்ும் வசனவ வழங்கoக்கான ஒﾑ xக்கிய நகர னமயமாக வசயல்பズகிறヴ. fனணப்பு 17 fல் 

பlப்பாய்ூ வசய்யப்பட்ட வளர்ச்சி Ruத்தம், Rத்ヴடன் சானல fனணப்பு Rザப்பனடயிலான வசயல்பாட்ズ 

_ல்னலகள், fனணப்பு 18 fல், கிரிபத்வகாட, வபலியவகாட மற்ும் கடவத நகர னமயங்கனளச் Yற்றி பlப்பாய்ூ 

வசய்யப்பズகின்றன. கிரிபத்வகாட ஒﾑ பிராந்திய மற்ும் வதசிய பிராந்தியமாக நன்l Rறியப்பட்ザﾑந்தாoம், 

திட்டமிடல் வரம்னப நிர்ணயிக்lம் வபாヴ வளர்ச்சியின் பரப்பளனவ Rザப்பனடயாகக் வகாண்ட வமம்பாட்ズ பlதி 

மற்ும் சானல fனணப்னபூம் fヴ பரிசீலித்ヴ வﾑகிறヴ. Rதன்பザ, கிரிபத்வகாட ஒﾑ ヂயர் வளர்ச்சிப் பlதி 

மற்ும் ஹீﾃபிட்ザ, மாவகால மற்ும் களனி வனர பரவிூள்ளヴ. fヴ வபலியவகாட மற்ும் கடவதயிoம் 

தனித்தனியான னமயமாக ヂள்ளヴ. _னவவ, கிரிபத்வகாட மற்ும் Rனதச் Yற்றிூள்ள பlதிகனள பிரவதச சனப 

பlதிக்lள் நகராட்சி வசனவ னமயமாக Rனடயாளம் காணலாம். fﾑப்பிﾂம், கடவத மற்ும் வபலியவகாட 

வநズஞ்சானல பரிமாற்ற fடங்களின் fﾑப்பிடம் வதசிய மற்ும் பிராந்திய சானல வனலயனமப்பிற்l வநரザயாக 

fﾑபுறxம் ヂள்ளヴ, fヴ Rﾑகிoள்ள பிற நகரங்கrடன் தீவிரமாக fனணக்கப்பズகிறヴ. 

புவியியல் மற்ும் Yற்ுச்Zழல் சிறப்பியல்புகனளப் வபாுத்தவனர, களனி பிரவதச சனபயின் பரப்பளூ வதற்வக 

வகலானி நதியின் xக்கிய வபௌதீக மற்ும் Yற்ுச்Zழல் Rம்சங்கrடன் மட்ズப்பズத்தப்பட்ズள்ளヴ மற்ும் 

வடவமற்கில் கo கால்வாய் ヂள்ளヴ.  

நிர்வாக ரீதியாக, 1977 க்l xன்னர், வபலியாவகாட, களனி மற்ும் பியகம Sகியவற்றின் நிர்வாக பிரிூகளில் 

களனிூம் ஒன்றாlம். Sனால் fடஞ்சார்ந்த வதானலガர பிரச்சினனகள் காரணமாக பியகம `ற்ுமதி 

வசயலாக்க வனலயம் ヂﾑவாக்கப்பட்டதால், பியகம நகர சனப மற்ும் களனி பிரவதச சனப Sகியனவ களனி 

பிரவதச வசயலக பlதியில் fனணக்கப்பட்டன. Rதன்பザ, 12.05.1987 வததியிட்ட Rரசிதழ் விவசட _ண் 453/6 fன் 

கீழ், 30 கிராம வசவகர் பிரிூகனளக் வகாண்ズள்ளヴடன் Yமார் 17.9 கி.மீ பரப்பளூ வகாண்ட நிலப்பரப்பு களனி 

பிரவதச சனபயாக Rறிவிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

Rதன்பザ, 2.1 வனரபடத்தில் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, பண்டாரநாயக்க பிரவதச சனபயின் வதற்l மற்ும் வடவமற்l 

_ல்னலகள் xனறவய களனி நதி மற்ும் கo கால்வாயிலிﾑந்ヴ நிர்வாக ரீதியாக Rனமந்ヴள்ளன. fヴ Rதிகார 

வரம்பால் வனரயுக்கப்பட்ズள்ளヴ. 17.9 சヴர Rザயில் 30 கிராம வசவகர் பிரிூகனள ヂள்ளடக்கிய களனி பிரவதச 

சனப, திட்டமிடல் பlதியாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. fヴ ヂலகளாவிய நினலப்பாட்ザன் பザ 60 54 '- 60 59' 

வடக்l Rட்சவரனக மற்ும் 790 53'- 790 57 'க்l fனடயில் Rனமந்ヴள்
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வபரபடம் 2. 1 விவபமப்பு பு  
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Rத்தியாயம் 03 

Rபிவிுத்தித் திட்டத்தின் மதபவ 

 

தற்வபானதய வளர்ச்சியின் தாக்கத்ヴடன் வகாuம்பு நகரத்திoம் Rதன் Yற்ுப்புறத்திoம் வவகமாக வளர்ந்ヴ வﾑம் 

பlதிகளில் களனிூம் ஒன்றாlம். கம்பஹா மாவட்டத்தில் Rதிக மக்கள் வதானக வகாண்ட பlதிகளில் களனி பிரவதச 

வசயலகம் ஒன்றாlம். fヴ ஒﾑ ச.கி.மீ ற்l Yமார் 5900 வபர் Slம். வகாuம்பு, பியகம, வபவஹலியவகாட மற்ும் 

காட்ズநாயக்க Sகிய xக்கிய வவனல னமயங்கrக்l _ளிதில் Rுகக்mザயதால், fப்பlதி `ராளமான ヂனழக்lம் 

மக்கrக்கான lザயிﾑப்பு fடமாக மாறிூள்ளヴ. வகாuம்பு-கட்ズநாயக்க Rதிவவக வநズஞ்சானல மற்ும் வவளி 

வட்டவザவ Rதிவவக வநズஞ்சானல, வபலியாவகாட மற்ும் கடவத பரிவர்த்தனன புள்ளிகள் கட்ズநாயக்க, வதற்l 

மற்ும் மத்திய பlதிகனள fனணக்lம் fடத்ヴடன், களனி புறநகர்ப் பlதிகளின் தீவிரxம் சிக்கoம் Rதிகரித்ヴ 

வﾑகின்றன. fதன் வினளவாக, களனி பிரவதச சனப பlதி 11.12.2017 xதல் 2049/11 வர்த்தமானி Rறிவிப்பின் கீழ் 

“கிவரட்டர் வகாuம்பு வமம்பாட்ズ வலயத்தின் xக்கிய பlதிக்l" ヂட்பட்டヴ. 

fந்த சிக்கலான நினலனமயின் கீழ், fந்த பlதியில் வளர்ச்சியனடய மனறந்ヴள்ள சாத்தியங்கள் Rதிகமாக 

ヂள்ளன. Rதன்பザ, fந்த சிக்கல்கனளக் னகயாளூம், fﾑக்lம் மற்ும் சாத்தியமான வளர்ச்சினய 

வமம்பாட்ズத்தூம் ஒﾑ Rபிவிﾑத்தி திட்டம் வதனவயாக ヂள்ளヴ. களனி நகர Rபிவிﾑத்தி திட்டத்தின் பங்lதாரர்கள் 

நடத்திய பட்டனறயில் fப்பlதியில் ヂள்ள பிரச்சினனகள் மற்ும் திட்டங்கள் lறித்ヴ விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டヴ. 

Rனடயாளம் காணப்பட்ட சிக்கல்கள் மற்ும் பரிந்ヴனரகனள பின் fனணப்பு 19 பட்ザயலிズகிறヴ. Rந்த 

வயாசனனகள் மற்ும் ூர்வாங்க Sய்ூகளின் Rザப்பனடயில், fந்த பlதிக்கான வமம்பாட்ズத் திட்டத்னத ヂﾑவாக்க 

வவண்ザயதன் Rவசியம் Rனடயாளம் காணப்பட்ズ பின்வﾑமாு பlப்பாய்ூ வசய்யப்பட்டヴ.   

3.1 fடத்தின் ヂணர்ூ lனறதல் (களனி மத, கலாச்சார மற்ும் 
வரலாற்ு Rனடயாளத்னத ヂﾑவாக்lதல்)/ (Declining of the sense of 

the place) 

திட்டமிடல் மற்ும் தர Yழலில் lறிப்பிடப்பட்ズள்ள வரலாற்ு வசயல்xனறயின்பザ, பழங்கால நகரங்களான 

Rﾂராதபுரம் மற்ும் வபாலன்னுனவனய தாண்ザய வரலாற்னறக் வகாண்ட ஒﾑ Sரிய lザவயற்றம் களனி Slம். 

புத்தரின் fலங்னகக்l yன்றாவヴ வﾑனகூடன், fヴ வரலாற்ு, மத மற்ும் கலாச்சார xக்கியத்ヴவம் வாய்ந்த 

fடமாlம். Sண்ズவதாும் களனி விகானரயில் நனடவபும் ヴﾑヴ வபரவஹர, Rதன் கலாச்சார Rனடயாளத்னத 

பிரதிபலிக்lம் ஒﾑ xக்கிய கலாச்சார நிகழ்வாlம். வザவனமப்பு கண்வணாட்டத்தில், fடம் fனணப்புக் lறியீズ 

Rல்லヴ (‘fட fனணப்பு’/ ‘fட Rனடயாளம்’/ ‘fடத்தின் ヂணர்ூ’) ஒﾑ fடத்தின் தரத்னத விவரிக்கிறヴ மற்ும் 

Rந்த fடத்ヴடன் தனிப்பட்ட ヂறனவப் வபுகிறヴ. fலங்னகயில் கண்ザ, Rﾂராதபுரம், கதிர்காமம், மஹியங்கனன, 

நாகதீபம் மற்ும் படம் 3.1, 3.2 வபான்ற fடங்களின் வரலாற்ு, மத மற்ும் கலாச்சார மதிப்னபக் கﾑத்தில் 

வகாள்rம்வபாヴ, fந்த  



23 

 

படம்: 3.1 களனி விகாபர                                                            படம்: 3.2 களனி வபவரவஹர 

fடங்கள் ஒவ்வவான்ும் Rதன் தனித்ヴவமான ヂறூகrடன் ガய்னமனயக் வகாண்ズள்ளன. Sனால் நீங்கள் 

களனியின் புனிதப் பlதிக்lள் ｷனழூம்வபாヴ, fந்த புனித fடத்திற்l மற்ற வழிபாட்ズத் தலங்கrடன் 

ஒப்பிズம்வபாヴ ガய Rர்த்தம் fல்னல. Rதாவヴ, fலங்னக xuவதிoம் களனி ஒﾑ xக்கிய மத, மத மற்ும் 

வரலாற்ு fடமாக  

fﾑந்தாoம், நகரமயமாக்கலின் சிக்கலான தன்னமூம், fப்பlதியின் fயற்பியல் கட்டனமப்பில் ヂள்ள 

`ற்றத்தாழ்ூம் ஒﾑ புனித நகரமாக மாுவதற்l தனடயாக ヂள்ளヴ.                    

புத்தரின் வﾑனகூடன் களனி புனிதப் பlதி ஒﾑ புனிதமான fடமாக fﾑந்தாoம் கண்ザ, Rﾂராதபுரம் மற்ும் 

கதிர்காமம் வபான்ற வழிபாட்ズத் தலங்கrக்lச் வசல்oம் புனிதமான ヂணர்னவ ヂணர fப்பlதியின் `ற்பாズ 

வபாதாヴ. கீவழ ヂள்ள படம் 3.3 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, ஒﾑ lறிப்பிட்ட fடத்தின் fயற்பியல் தளவனமப்பு (Visual 

performance) காட்சி வசயல்திறன் (Permeability),  ヅズﾑவக்mザய தன்னம, mுகள (Components), 

Rலங்காரங்கள்/ வண்ணங்கள (Decorations/ Colours), Rனமப்பு (Texture, Imageability,Legibility), Sகியவற்றின் 

பண்புகளால் பாதிக்கப்பズகிறヴ. Sனால், களனி பlதி தற்வபாヴ திட்டமிடப்படாத மற்ும் Rடர்த்தியான 

மக்கள்வதானக வகாண்டதாக fﾑப்பதால், களனி புனித பlதி வசனவ வசய்ூம் fடத்தின் ヂணர்னவ வoப்பズத்த 

ヂதூம் வபௌதீக பண்புகள் lனறந்ヴ வﾑகின்றன. Yமார் 1 கி.மீ பரப்பளவில் ヂள்ள களனி புனிதப் பlதியின் 

பரப்பளனவக் கﾑத்தில் வகாள்rம்வபாヴ fヴ வதௌpவாகிறヴ. Yற்றிூள்ள பlதியில் நில பயன்பாட்ザல் 10% 

தாழ்வான பlதிகளில் பரவி, வதாழில்கள், கிடங்lகள் மற்ும் நீர் Sதாரங்கனள ヂள்ளடக்கியヴ. வமoம், 

சரணாலயத்திற்l Rﾑகிoள்ள வதﾑக்களில் வதான்ும் வபயர்ப்பலனககள் மற்ும் வண்ணங்கள் மற்ும் 

வザவியல் வザவங்கள் புனிதப் பlதியின் புனிதத்தன்னம மற்ும் Rனமதி Sகியவற்றில் தாக்கத்னத 

`ற்பズத்ヴகின்றன. 
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படம் 3.3 ஒுங்கிபணந்த புவியியல் புப்பாய்ூ (Typological Analysis) 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2020 

 

As express in the literature,  

“In cities, factors such as rapid de┣elopwent and gentrification, wobility, wigration, and blurred boundaries 
bet┤een the natural and built en┣ironwent cowplicate sense of place”.                                                                                      

 

 Sதாரம்: the nature of cities, fனணயத்தளம்  -     
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fலங்னகயிoம் வவளிநாズகளிoம், புனிதப் பlதிகள் கலாச்சார ரீதியாக சில நீர் Sதாரங்கrடன் 

வதாடர்புனடயனவ. ヂதாரணமாக, fலங்னகயின் வமனிக் கங்னகயால் Zழப்பட்ட கதிர்காமம், கண்ザ lளத்தால் 

Zழப்பட்ட கண்ザ புனிதப் பlதி மற்ும் கo கங்னகயின் _ல்னலயில் ヂள்ள கrத்ヴனற Sகியனவ Rனடயாளம் 

காணப்பட்ட புனிதப் பlதி;கள் Slம். களனி புனிதப் பlதி களனி நதினய ஒட்ザூள்ள ஒﾑ மதிப்புமிக்க நீர் 

Sதாரமாக fﾑந்தாoம், களனி நதிக்lம் களனி புனிதப் பlதிக்lம் fனடவய கலாச்சார மற்ும் Sன்மீக வதாடர்பு 

fல்னல. தற்வபாヴ, களனி Sற்றங்கனரயிoள்ள வசரிகrம் புனிதப் பlதி மற்ும் களன நதிூடனான வபௌதீக 

மற்ும் கலாச்சார ヂறூகனள சினதக்கின்றன. 

fந்த தற்வபானதய வபாﾑளாதார வமம்பாட்ズ வபாக்lகள் yலம், களனி புனித பlதியின் பாரம்பரியத்னதூம் 

வரலாற்ு மதிப்னபூம் பாヴகாக்க ஒﾑ திட்டமிட்ட தனலயீட்ザன் வதனவ கズனமயானதாகிவிட்டヴ. 

 

3.2 Yற்ுச்Yழல் `ற்றத்தாழ்ூகளால் `ற்பズம் திジர் வவள்ளம் மற்ும் 
நகர்ப்புற வவப்பமயமாதoடன் ヂகந்ததற்ற Yழலாக ヂﾑவாlதல். 

தற்வபானதய வவள்ள பாதிப்பு மற்ும் Rதிக நகர்புற வவப்பமானヴ நகரவாசிகள் மற்ும் 

வவளியிடங்கள்pல் fﾑந்ヴ நகரத்திற்l வﾑபவர்கள் _ன fﾑதரப்பினﾑக்lம் Rவசௌகரிய Zழ்நினல 

`ற்பட்ズள்ளヴ. 

2000 Sம் Sண்ザல் கணக்வகズப்புத் தினணக்களம் நடத்திய ஒﾑ கணக்வகズப்பின்பザ, fப்பlதியின் நிலப்பரப்பில் 

28% gரநிலமாlம். Sனால் fப்பlதியின் வினரவான வளர்ச்சி மற்ும் வதாழிற்சானல 2017 fல் 

விரிவாக்கப்பட்டதன் yலம்f வமாத்த gரநிலத்தின் 46% 17 Sண்ズகளில் lனறந்ヴவிட்டヴ. நிலப்பரப்பில் 15% 

மட்ズவம gரநிலம் மற்ும் தாவரங்களால் yடப்பட்ズள்ளヴ. படம் 3.4 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ Arc GIS ஐப் 

பயன்பズத்தி NDVI பlப்பாய்ூ பச்னச பlதி lறியீட்னடக் காட்ズகிறヴ, fヴ 1992, 2004, 2010 மற்ும் 2017 fல் 

_ズக்கப்பட்ட வான்வழி புனகப்படங்கனளப் பயன்பズத்தி 1992 xதல் 2017 வனரயிலான நான்l சராசரிகளிலிﾑந்ヴ 

வவுபட்டヴ. Rந்த வநரத்தில் fﾑந்த பச்னச மண்டலங்களின் Rளூம், சிவப்பு மற்ும் மஞ்சள் நிற பlதிகrம் 

வவகமாக Rதிகரித்ヴ வﾑகின்றன. 

fப்பlதியின் நில மதிப்னபக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, fனணப்பு 20, fப்பlதியில் தாழ்வான நிலங்கள் ஒப்பீட்டளவில் 

lனறந்த மதிப்புனடயனவ _ன்பனதக் காட்ズகிறヴ. Rபிவிﾑத்தி நடவザக்னககrடன் fனணந்ヴ Rபிவிﾑத்தி 

Rல்லヴ Rபிவிﾑத்தி நடவザக்னககrக்காக ஒப்பீட்டளவில் தாழ்வான, தாழ்வான பlதிகனளப் பயன்பズத்ヴவヴ 

பணக்கார நீர் நீர்ப்பிザப்பு பlதிகrக்l கズனமயான Rச்Yுத்தனல `ற்பズத்திூள்ளヴ, Rனவ தாவரங்கள் 

மற்ும் fப்பlதியின் fயற்பியல் கட்டனமப்னபத் தாங்lம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. fந்த திジர் வவள்ளம் 

மற்ும் நகர்ப்புற வவப்பத்தின் வினளவாக, நகரம் lザயிﾑப்பாளர்கrக்lம் நகரத்திற்lம் Sவராக்கியமற்ற 

Zழனல ヂﾑவாக்கிூள்ளヴ. 
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படம் 3.4 தாவரப்புதிகள் ுபறவபடதல் (NDVI புப்பாய்ூ) 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2021 

 

ுறிப்பு: Rடர் பச்னச நிறத்தில் ヂள்ள பlதிகள் தாவரப்பlதினயக் lறிக்கின்றன, Rவத வநரத்தில் மஞ்சள் மற்ும் 

சிவப்பு பlதிகள் கட்ズமானத்தின் பlதிகனளக் lறிக்கின்றன. 
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வினரவான வவள்ளம்:  

fதன் வினளவாக, சிறிய மனழயின் வபாヴ mட சில பlதிகள் நீரில் yழ்கிூள்ளன. வザவனமப்பு வனலயம் களனி 

நதி பズனகயின் வகாவலான்னாவ வவள்ள வலயத்திற்l வசாந்தமானヴ மற்ும் fヴ களனி நதி பズனகயின் 

வமாத்த நிலப்பரப்பில் 20% Slம். 100 மி. மீ மனழயில் mட 2-3 Rザ நீரில் yழ்lம். fனணப்பு 21 fன் 

பlப்பாய்வின்பザ, வனவாசல, xヴன் _ல, வகாவஹால்வில, மாவவல்ல மற்ும் களனி நதி வசரிகள் வபான்ற பlதிகள் 

Rザக்கザ களனி Sற்றின் lுக்வக திジர் வவள்ளம் மற்ும் வவள்ளத்திற்l Sளாகின்றன. கீவழூள்ள வபரிடர் 

வமலாண்னம னமய Rறிக்னகயின்பザ, 2008 xதல் 2017 வனர வவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கனளக் கﾑத்தில் 

வகாள்rம்வபாヴ, fヴ Sண்ズக்l சராசரியாக 20,000 மக்கனளக் வகாண்ズள்ளヴ. 

படம் 3. 5 களனி வவள்ள தாக்கத்தின் Rளூ (2008-2017) களனி பிரமதச வசயலாளர் பிரிூ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sதாரம்: desinventar வனலத்தளம், 2017/ திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2021 

நகர்ப்புற வவப்பமயமாதல்:  

fப்பlதியில் தாவரப்பlதி lனறவனடதல், கட்ザட Rடர்த்தி Rதிகரித்தல் மற்ும் மக்கள் Rடர்த்தி Rதிகரித்தல் 

Sகியவற்ுடன் நகர்ப்புற வவப்பமயமாதoக்கான Sபத்ヴ ヂள்ளヴ. ﾑஹீﾂ பல்கனலக்கழகத்தால் 2016 ல் 

வமற்வகாள்ளப்பட்ட பlப்பாய்வின் Rザப்பனடயில் Rட்டவனண 3.1 fல் காட்டப்பட்டズள்ள கணக்வகズப்பின்பザ 

2009 மற்ும் 2014 க்l fனடயில் களனி பlதியில் நகர்ப்புற வவப்பம் கணிசமாக Rதிகரித்ヴள்ளヴ. 

Rட்டவபண 3.1 நகர வவப்ப புதி விரிவாக்கம் (2006-2014) களனி பிரமதச வசயலகம 

 

Sதாரம்: Development of thermal risk map case study- ﾑுஹனா பல்கனலக்கழகம், 2016/ திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட 
Roவலகம், 2020 

Sண்ズ 2006 2009 2014 

வவப்ப பlதி விநிவயாகம் (கி.மீ.) 0.76 4.61 13.69 

வவப்ப பlதி விநிவயாகம் (%) 3.7 22.17 65.82 

2008 2010 2011 2013 2014 2016 
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படம் 3. 6 நகர்ப்புற வவப்ப பரவல் மற்ும் fடர் வபலயங்கள் (களனி பிரமதச வசயலகம்) 

 

Sதாரம்: Development of thermal risk map case study – ﾑுஹﾂ பல்கனலக்கழகம், 2016 

 

வமற்கண்ட வனரபடத்தின்பザ, களனி பிரவதச வசயலக பிரிவின் பザ 2006 Sம் Sண்ザல் வபலியவகாட பlதிக்l 

Rﾑகில் fﾑந்த நகர்ப்புற வவப்ப வனலயங்கள் 2014 க்lள் களனியின் பல பlதிகrக்lம் 

விரிூபズத்தப்பட்ズள்ளன. Rதன்பザ, தலவヴவஹங்பிட்ザ, கிரிபத்வகாட, வாரவகாட, ｷங்கxவகாட, தoகம, 

தoகம்வகாட மற்ும் ுஹﾂபிட்ザ Sகியனவ Rதிக Sபத்ヴ நினறந்த பlதிகளாக Rனடயாளம் 

காணப்பட்ズள்ளன. Rதன்பザ, வமாத்த நிலப்பரப்பில் 65% வவப்ப வனலயங்களாlம். வவப்ப வவளிப்பாズ 

காரணமாக, கிரிபத்வகாட நகரத்தில் வசிப்பவர்கrம், கிரிபத்வகாடவில் ヂள்ள வபாヴ மக்கrம் நகர்ப்புற Yழலால் 

பாதிக்கப்பட்ズள்ளனர். fந்த சமநினலயற்ற Yற்ுச்Yழல் நினலனமகளின் கீழ், lザயிﾑப்பாளர்கள் மற்ும் தினசரி 

lザவயுபவர்கள் மற்ும் Rதிக Rடர்த்தி வகாண்ட பlதியான fவ் Yற்ுச்Yழனல வசதியான பlதியாக ヂﾑவாக்க 

வவண்ズம் _ன்பヴ Rவசியமாlம். 

3.3 வபாக்lவரத்ヴ வநரிசல் Rதிகரித்தல் 

fலங்னகயின் வடக்l, கிழக்l மற்ும் மத்திய பlதிகனள பிரதான வணிக மற்ும் நிர்வாக நகரமான வகாuம்பு-

கண்ザ (` 1) சானலூடன் fனணக்lம் பிரதான சானலயான வகாuம்புக்l Yமார் 12 கி.மீ வதானலவில் 

Rனமந்ヴள்ளヴடன் வபாக்lவரத்ヴ வநரிசல்கள் தினசரி பிரச்சினனயாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. fந்த 

பlதியிலிﾑந்ヴ வகாuம்புக்l சராசரியாக தினசரி வபாக்lவரத்ヴ 150,000 Slம். கீவழ ヂள்ள Rட்டவனண 3.2 

fன் பザ, வகாuம்பு-கண்ザ சானலயில் சராசரி மணிவநர வபாக்lவரத்னத விட Rதிகபட்ச மணிவநர வபாக்lவரத்ヴ 

Rளூ 4400 Slம். வகாuம்பு-கண்ザ சானல வகாuம்பின் பிரதான சானலகளின் மிக ヂயர்ந்த திறன் கடக்lம் _ன 

Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. 
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Rட்டவபண 3.2 சராசரி மணிமநர மபாக்ுவரத்ு மற்ும் Rதிகபட்ச மணிமநர மபாக்ுவரத்ு வதாுதிகள் 

Sதாரம்: Com-Trans Sய்ூ Rறிக்னக, 2014/ திட்டக் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2020 

 

ஒﾑ மணி வநரத்திற்lள் Rதிகபட்ச வபﾑந்ヴகள் fயக்கப்பズவனதூம், பல்வவு வழிகளில் Rதிகபட்ச 

பயணிகளின் _ண்ணிக்னகனயூம் வகாண்ズ வகாuம்பு-கண்ザ வபாக்lவரத்ヴ வநズவரினசனய fனணப்பு 22 

பlப்பாய்ூ வசய்கிறヴ. வபாக்lவரத்ヴ வநரிசலின் தாக்கத்தின் வினளவாக, வザவனமப்பு வனலயத்தில் வநரザயாக 

fﾑக்lம் xக்கிய வணிக மற்ும் வசனவ நகரமான கிரிபத்வகாடவின் வபாக்lவரத்ヴ Ruத்தத்னத Rட்டவனண 

3.3ன் yலம் காணலாம். கிரியபத்வகாட நகரத்திற்l Rﾑகிoள்ள வகாuம்பு-கண்ザ சானலயின் சராசரி வவகம் 

மணிக்l 100 கி.மீ Slம் _ன்ு வபலியவகாட வபாக்lவரத்ヴ வபாலீஸ் தகவல்கள் வதரிவிக்கின்றன Rヴ Yமார் 

ஒ.கி.மீ ற்l 10-15 வனர Slம். 

Rட்டவபண 3.3 கிரிபத்மகாடா புதியில் Rதிகபட்ச மணிமநர பயண மநரம  

 

Sதாரம்: Com-Trans Sய்ூ Rறிக்னக, 2014 மற்ும் mlள் வனரபடம்/ திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2020 

 

fதன்பザ சாதாரணமாக கி.மீ 8 ஐ கடப்பதற்l lனறந்தヴ 40 நிமிடங்கள் வசலவாகின்றன.வமல்வﾑம் படம் 3.7 

வகாuம்பு-கண்ザ சானலயில் கானல மற்ும் மானல வநரங்களில் Rதிகபட்ச வபாக்lவரத்ヴ வநரிசனலக் 

காட்ズகிறヴ. 

Rதிகபட்ச மணிவநர 
வபாக்lவரத்ヴ Rளூ (pcu) 

Rதிகபட்ச மணிவநர 
வபாக்lவரத்ヴ Rளூ (pcu) 

Rதிகபட்ச மணிவநர வபாக்lவரத்ヴ 
Rளூ (pcu) 

கண்ザ நனடபானத 4400 3300 

கீழ் ஹன்வவல்ல நனடபானத 2900 2200 

மலவப நனடபானத 5100 4400 

காலி தாழ்வாரம் 2900 2300 

வஹாரன நனடபானத 2200 2300 

நீர் வகாuம்பு நனடபானத 4000 4400 

சானல 

 

பயண ガரம் 

 

சாதாரண பயண வநர நிமிடங்கள் 

வகாuம்பு-கண்ザ சானல 
(வபலியவகாடவிலிﾑந்ヴ மகரா 
வனர) 

கி. மீ    8  கி. மீ  10-20   40 

வகாuம்பு-பியாகம சானல 
(வபலியவகாட -களனி விகானர) 

கி. மீ    5   கி. மீ  20-30   15 

வாரவகாட சானல கி. மீ  3   கி. மீ  10 க்l lனறூ 30 

மாவகாலா - ுஹﾃபிட்ザ சானல கி. மீ  5   கி. மீ  .20- 30   15 
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படம் 3.7 Rதிகபட்ச மணிமநர மபாக்ுவரத்ு - கிரிபத்வகாட (காபல 8 மணி/ மாபல 6) 

 

Sதாரம்: mlள் வனரபடம் 

 

பியகம வர்த்தக வலயத்னத fனணக்lம் மாவகால சானல, வத்தல பlதினய fனணக்lம் ுஹﾂபிட்ザ-வத்தல 

சானல மற்ும் கிரிபத்வகாடவிலிﾑந்ヴ வகாuம்பு-கண்ザ சானல Sகியனவ டயர் சந்தி மற்ும் கிரிபத்வகாட Rﾑவக 

வபாக்lவரத்ヴ வநரிசoக்l மற்வறாﾑ காரணம். வமவல ヂள்ள படம் 3.8 fல் காட்டப்பட்ズள்ள பlதியில் சானல 

fனணப்பு பlப்பாய்ூ yலம் fனத விளக்கலாம். 

Monday 8 am Monday 8 pm 
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படம் 3. 8 களனி புதியில் சாபல fபணப்பின் ஒுங்கிபணப்பு (Spetial Integration) 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2021 

 

வகாuம்பு-கண்ザ நனடபானதயில் ヂள்ள ஒﾑ xக்கிய நகர னமயமான கிரிபத்வகாட, lザயிﾑப்பு மற்ும் வணிகப் 

பlதிகளில் வபாக்lவரத்ヴ வநரிசல் காரணமாக மிகூம் பாதிக்கப்பட்ட பlதிகளில் ஒன்றாக Rனடயாளம் 

காணப்பட்ズள்ளヴ. 

பங்lதாரர்களிடமிﾑந்ヴ வபறப்பட்ட வயாசனனகள் மற்ும் பரிந்ヴனரகளின் Rザப்பனடயில், ஒﾑ Rபிவிﾑத்தித் 

திட்டத்தின் Rவசியத்னத விஞ்ஞான பlப்பாய்வின் Rザப்பனடயில் yன்ு xக்கிய சிக்கல்களில் பரவலாகக் 

கவனிக்க xザூம், வமoம் yன்ு xக்கிய பிரச்சினனகள் கணினி வசாற்களால் வசால் பlப்பாய்ூ (Word Cloud 

Analysis)  yலம் வமoம் Sதரிக்கப்பズகின்றன. fヴ fனணப்பு 23 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. fந்தப் பின்னணியில், 

களனி பlதினய திறனமயான நகரமாக மாற்ற Rபிவிﾑத்தித் திட்டம் Rவசியமாக ヂள்ளத. 
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Rத்தியாயம் 04 

Rபிவிுத்தி திட்டமிடல் கட்டபமப்பு 
 

4.1. பார்பவ  

“வதய்வீகத்தின் நகர்ப்புற fடம்"  

“The Urban Locus of Divinity”  

 

 
படம் 4.1களனி 2030 க்கான குத்தியல் பார்பவ  

 
Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2021 
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4.2 பார்பவ Rறிக்பக 

 ‘A Ca┣alcade of Urban E┣ents in the Descending intensities of congestion to┤ards a pinnacle of 

Tranquillity…’ 

 “களனி நகரின் பாரம்பரியத்னத பாヴகாக்lம் Rவத வவனளயில் ヂயர் நகரமயமாக்கலின் Rザப்பனடயில் களனி 

புனித நகரத்தில் தற்வபானதய வளர்ச்சி திறனமயான வபாக்lவரத்ヴ மற்ும் சரியான வபாக்lவரத்ヴடன் 

வபாக்lவரத்ヴ சார்ந்த lザயிﾑப்புகனளக் வகாண்ட ஒﾑ பYனமயான நகரமாக மாற்ுவதாlம்” 

“ (Urban Locus)”   

வகாuம்பிலிﾑந்ヴ Yமார் 10 கி. மீ ガரத்தில் ヂள்ள களனி `ற்கனவவ Rதிக Rடர்த்தி வகாண்ட பlதியாக 

மாறிவிட்டヴ. fヴ வகாuம்பு-கண்ザ பlதியில் ヂள்ள ஒﾑ xக்கிய வணிக மற்ும் வசனவ னமயமாகூம், 

பல்கனலக்கழகத்னத னமயமாகக் வகாண்ட ヂயர்கல்வி னமயமாகூம், பல நகர்ப்புற Rம்சங்கனளக் வகாண்ட ஒﾑ 

வதாழில்ヴனற பlதியாகூம் Rனடயாளம் காணப்படズள்ளヴ. fந்த வசனவகனள கினடக்கச் வசய்வதற்காக 

திறனமயான சானல மற்ும் வபாக்lவரத்ヴ வனலயனமப்னபக் வகாண்ட வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான 

lザவயற்றப் பlதியாக 2030 Sம் Sண்டளவில் திட்டமிடப்பட்ட நகரமயமாக்கனல Rனடய fヴ 

திட்டமிடப்பட்ズள்ளヴ. தற்வபாヴள்ள மற்ும் நவீன ரயில் பானதகள் மற்ும் xன்வமாழியப்பட்ட fலlவான ரயில் 

பானதகனள ஒﾑங்கினணப்பதன் yலம் fந்த பlதி மற்ும் xu பிராந்திய மக்கrக்lம் வபாக்lவரத்ヴ, வணிக 

மற்ும் நகர்ப்புற வசனவகனள வழங்க திட்டமிடப்பட்ズள்ளヴ. 

“ (Divinity)”   

களனி Rபிவிﾑத்தித் திட்த்தின் 2030 வநாக்கமானヴf களனியின் தற்வபாヴள்ள நகர வநரிசலிலிﾑந்ヴ களனி 

Sற்ுடன் கலக்lம் வனகயிலான ஒﾑ புனித Sசீர்வதிக்கப்பட்ட னமயத்தினன ヂﾑவாக்lவவத Slம். lளனி 

வகாவில் மற்ும் களனி பிரவதச சனபயானヴ களனி Sற்றில் ஒன்றினணகின்றヴ வமoம் fヴ களனி பிரவதச 

சனபக்l ヂட்பட்ட சமனல மனலயின் ヂச்சியினன வநாக்கியுள்ளヴ. fヴ fப்பlதியின் தனித்ヴவ தன்னமயாlம். 

fத்தனித்ヴவத்தினன பாヴகாப்பதற்காகf Rனனத்ヴ நகர்புற நிகழ்வுகனளயும் fப்பிரவதசத்தனன வநாக்கி 

Rனமப்பதற்காக ヂட்கட்டனமப்பு மற்ும் வபாﾑயாதாரத்தினன வமம்பズத்ヴதல் Yற்றாடலினன பாヴகாத்தல் 

வபான்றவற்னற நிுவுவதன் yலமாக Rனனத்ヴ யாத்ரீகர்கrக்lம் Sசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒﾑ னமயத்தினன 

ヂﾑவாக்க mザய வனகயில் Rனமயப்வபும். fதன் yலமாக ヂள்rர் மற்ும் வவளிூர் யாத்ரீகrக்l 

Rடர்த்தியான நகர Zழலினன ヂﾑவாக்lவவதாズ களனி நதியினன ஒﾑங்கினணத்ヴ Rனமதியான Zழலினன 

ஒﾑ கட்டனமக்கப்பட்ட பlதியிﾂள் ヂﾑவாக்lவதாlம். ヅயர் நகரமயமாக்கல் ヂட்பட Rனனத்ヴ நகர்புற 

நடவザக்னககrம் நகர னமயத்திற்l `ற்பズத்ヴவதன் காரணமாக வடக்கிலிﾑந்ヴ புனித fடத்தினன வநாக்கி 

பலவீனமனடகின்றヴ.    
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4.3. Rபிவிுத்தி திட்டத்தின் fலக்ுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Rபிவிுத்தி திட்டத்தின் ுறிக்மகாள்கள் 
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Rத்தியாயம் 05 

ுுுவு புப்பாய்வு 
 

5.1 Yுக்கம் SWOT புப்பாய்ூ 
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5.2 விரிவான SWOT புப்பாய்ூ 

 

 

 

 

 

 

1. வரலாற்ு, மத மற்ும் கலாச்சார மதிப்பின் xக்கிய மத னமயமாக களனி விஹானரனய 

நிுூதல். 

வமல் மாகாணத்திறlம் fலங்னகக்lம் ஒﾑ xக்கிய மத னமயமாக புத்தர் fலங்னகக்l yன்றாவヴ மற்ும் 

fுதி விஜயம் வமற்வகாண்டதன் காரணமாக வரலாற்ு, மத மற்ும் கலாச்சார மதிப்புள்ள fடமாக களனி 

Rறியப்பズகிறヴ. 1952 Sம் Sண்ザல் fலங்னக நாடாrமன்றத்தால் களனி புனிதப் பlதி புனித நகரமாக 

Rறிவிக்கப்பட்டதிலிﾑந்ヴ, சட்டரீதியான தனலயீズகளால் புனிதப் பlதினய நிுவ xயற்சிகள் 

வமற்வகாள்ளப்பட்ズள்ளன. 

2. `ராளமான ヂள்rhர் மற்ும் வவளிநாட்ズ யாத்ரீகர்கrக்l புனித யாத்தினர வசய்ூம் 

fடமாக மாற்ுதல்.   

வகாயிலில் fﾑந்ヴ கினடத்த தகவல்களின் பザ, தினசரி Yமார் 10,000-20,000 ヂள்rhர் மற்ும் வவளிநாட்ズ 

யாத்ரீகர்கள் களனி வகாயிoக்l வﾑகிறார்கள். வபாயா நாட்களில் Yமார் 75,000 xதல் 100,000 யாத்ரீகர்கள் 

மற்ும் ஜனவரி மாதம் 200,000 பக்தர்கள் களனி ヴﾑத்ヴ வபரவஹராவிற்l வﾑனக தﾑகின்றனர். fヴ 

புள்ளிவிவரங்கள் படம் 5.1 மற்ும் 5.2 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. fலங்னக Yற்ுலா வமம்பாட்ズ Sனணயxம் 

(_ஸ்._ல்.ザ.ザ.`) காலனி வபரவஹரா ஜனவரியில் வதாடங்கப்பズம் _ன்ு Rறிவித்ヴள்ளヴ. 
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fவ்வாு, வகாயிoடன் fﾑக்lம் ヂள்rhர் மற்ும் வவளிநாட்ズ ヂறூகள் fங்l புனிதமான ヂணர்னவ 

நிுூவதில் வபﾑம் xக்கியத்ヴவம் வாய்ந்தனவ. 

3. fந்த பlதியில் வதால்வபாﾑள் ヴனறயால் Rனடயாளம் காணப்பட்ட 18 வதால்வபாﾑள் 

fடங்கள் களனி விஹானரூடன் ヂள்ளன. 

வதால்வபாﾑள் தினணக்களத்தின்பザ, களனி பிரவதச சனப பlதியில் 18 வதால்வபாﾑள் fடங்கள் Rனடயாளம் 

காணப்பட்ズள்ளன. fந்த ஒவ்வவாﾑ புனகப்படத்தின் fﾑப்பிடங்கrம் fடங்கrம் fனணப்பு 24 fல் 

காட்டப்பட்ズள்ளன. வமாத்த நிலப்பரப்பில் Yமார் 1% fல் ஒﾑ சிறிய Rளூ மத தளங்கள் பரவியிﾑந்தாoம், 

Rவற்றின் ヂயர்ந்த வதால்வபாﾑள் மதிப்பு காரணமாக, ஒﾑ வதால்வபாﾑள் பினணப்பு ヂள்ளヴ, fヴ xu 

பிராந்தியத்திற்lம் ஒﾑ வரலாற்ு மற்ும் கலாச்சார fடமாக மாற்றப்பட்ズள்ளヴ. 

4. பாரம்பரிய களிமண் வதாழில் மற்ும் பாம்பு மﾑத்ヴவமனன, களனியின் புனித பlதிக்l 

Rﾑகில் Rனமந்ヴள்ளヴ. 

களனி கல்வபாவரல்லவில் 1925 Sம் Sண்ザல் நிுவப்பட்ட மட்பாண்டத் வதாழில் fப்பlதியின் பண்னடய 

Rனடயாளத்னத நிுூவதில் பலமாக கﾑதப்பズகிறヴ. கடந்த காலத்தில் ஒﾑ மட்பாண்ட கிராமமாக fﾑந்த fந்த 

பlதி, களிமண் வதாழிற்ヴனறனய fன்ும் நிலூகின்ற புனிதப் பlதிூடன் fனணப்பதன் yலம் ஒﾑ 

தனித்ヴவமான புனித நகரமாக நிுவப்பズம் திறனனக் வகாண்ズள்ளヴ. வமoம், கீழான புனிதப் பlதிக்l Rﾑகில் 

Rனமந்ヴள்ள மﾑத்ヴவக் கல்pரியில் கீவழூள்ள படம் 5.3 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ களனி புனிதப் பlதியின் 

ூர்வீக மﾑத்ヴவம் வபாﾑத்தப்பட்ズள்ளヴ. 

படம் 5.3 களனி விஷ முத்ுவமபன 

 

 

Sதாரம்: mகிள் வமப் புனகப்படங்கள்/ சヴரங்க ரணヴங்க, 2018 
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5. Yமார் 6 கி.மீ ガரத்தில் ヂள்ள களனி Sற்றின் நதி xகம் பlதிக்l வசாந்தமான 

திட்டமிடல் பlதி. 

fனணப்பு 25 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, களனி பlதியில் நீர் Sதாரங்களின் விநிவயாகத்னதப் பரிசீலிக்lம்வபாヴ, 

களனி நதினய xக்கிய நீர் Sதாரமாக Rனடயாளம் காணலாம் மற்ும் Rヴ களனி விகானரக்l மிக Rﾑகில் 

ヂள்ளヴ. வமoம் Sற்றின் பரப்பளூ Yமார் 6 கி.மீ நீளமாக fﾑப்பதால், புனித பlதினய fனணக்lம் புனிதப் 

பlதியாக களனி திட்டமிடல் வலயம் Rபிவிﾑத்தி வசய்யப்படக்mザய சாத்தியம் ヂள்ளヴ. fந்த களனி நதி 

xகத்தின் தற்வபானதய நினல படம் 5.4 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. 

படம் 5.4 களனி நதி 
 

 

Sதாரம்: Google street view,2015   

 

 

6. களனி Sற்றின் வடக்l Yவர் வழியாக புனித பlதியில் `ற்பズம் வவள்ளத்னத 
கட்ズப்பズத்தல். 

புனித பlதிக்l வவள்ள Rபாயம் lனறவாக ヂள்ளヴ, `வனனில் களனி Sற்றின் வடக்l Yவர் வவள்ளத்னதத் 

தズக்க ஒﾑ கட்டனமப்பு நடவザக்னகயாக வசயல்பズகிறヴ. fந்த பlதி களனி நதிப் பズனகயின் ஒﾑ பlதியாக 

வகாவலானாவ வவள்ள மண்டலத்திற்l வசாந்தமானヴ _ன்பனத fனணப்பு 26 Yட்ザக்காட்ズகிறヴ, Sனால் வடக்l 

கனரயின் fﾑப்பிடம் காரணமாக, களனி விஹானர பlதி வவள்ளத்தால் பாதிக்கப்படவில்னல. fヴ புனித 

பlதிக்l வﾑனக தﾑம் பக்தர்கrக்l பாヴகாப்பான Y+ழனல ヂﾑவாக்lகிறヴ. 
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1. புனிதப் பlதினயச் Yற்றிூள்ள 10% பlதியில் வதாழில்கள் மற்ும் கிடங்lகனள 

விரிூபズத்ヴதல். 

புனிதப் பlதியின் கி.மீ. 1 சヴர மீட்டர் பரப்பளவில் நில பயன்பாட்னடக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, தற்வபாヴ 10% 

வதாழில்கள் மற்ும் கிடங்lகrக்l பயன்பズத்தப்பズகிறヴ. mズதலாக, பlதி 3 - Rத்தியாயம் 3 fல் படம் 3.3 fன் 

கீழ் பlப்பாய்ூ வசய்யப்பட்ட கலப்பு விளக்கப்படம் Yற்றிூள்ள கட்ザடங்களின் கட்டனமப்பு, வザவம் மற்ும் நிறம் 

Sகியவற்னறக் காட்ズகிறヴ. வபயர் பலனககள் புனித பlதிக்l ஒத்ヴப்வபாகவில்னல. களனி வகாயிoக்l வசல்oம் 

வகாuம்பு - பியகம சானலயில் பியகம வதாழில்ヴனற மண்டலத்தில் 1/3 க்lம் வமற்பட்ட வாகனங்கள் 

fயக்கப்பズவதால் `ற்பズம் வநரிசல் மற்ும் பதற்றம். 

2. பியகம வதாழில்ヴனற வலயத்ヴடன் fனணக்கப்பட்ட வாகனங்களில் Yமார் 1/3 வாகனங்கள் 

ヴனறxக நகரத்ヴடன் பியகம - வகாuம்பு சானல வழியாக fனணக்கப்பட்ズள்ளன.  

xதல் பிரிூ - Rத்தியாயம் 3 fல் படம் 3.8 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ - வகாuம்பு - பியகம சானலயில் lறிப்பிடத்தக்க 

சானல fனணப்னபக் வகாண்ズள்ளヴ. Rதன்பザ, பியானகம - வகாuம்பு சானல களனி வகாயில் _ல்னலூடன் 

fனணக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

3. களனி Sற்றின் lுக்வக 1200 தற்காலிக lザனசகள் பரவிூள்ளன. 
 

படம் 5.5 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, களனி Sற்றின் வடக்lக் கனரயில் lザனச lザயிﾑப்புகள் Rதிகமாக 

fﾑப்பதால், புனித பlதி களனி Sற்றின் Rழகியoக்l தனடயாக மாறிூள்ளヴ. தற்வபாヴ களனி திட்டமிடல் 

பlதியின் களனி நதி பlதியில் Yமார் 1200 lザனசகள் ヂள்ளன. கீவழ ヂள்ள Rட்டவனண 5.4 fல் 

வகாズக்கப்பட்ズள்ள புள்ளிவிவரங்களின்பザ, புனித பlதிக்l Rﾑகில் 62 lザனசகள் ヂள்ளன.  

Rட்டவபண 5.1 களனி Sற்றின் வடக்ு கபரக்ு Rுகிுள்ள கிராம மசவகர் பிரிூகளில் மசரி வீுகள்  

Sதாரம்: மக்கள் வதானக கணக்வகズப்பு மற்ும் புள்ளிவிவரத் ヴனற (GIS) தரூ, 2014/ திட்டக் lu - கம்பஹா மாவட்ட 
Roவலகம், 2020 

 

கிராம ヂத்திமயாகஸ்தர்  பிரிூ  வரிபச  வீுகள்  

களனி  6 11 831 

மாவவல்ல  72 46 1064 

பிலபிザய  5 1 566 

சிங்காரxல்ல  85 4 721 
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 படம் 5.5 களனி நதி வடக்ு Yவரில் Rங்கீகரிக்கப்படாத வீுகள ; 

Sதாரம்: mlள் வசட்ザனலட் புனகப்படங்கள், 2017/ திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

 

 

 

 

1. புனித பlதிக்கான ヂத்வதச வதசிய fயற்பியல் திட்டமிடல் ヴனற திட்டத்தில் களனி 

Sற்றங்கனரயில் திட்டங்கனள fனணத்தல். 

புனிதப் பlதினயச் Yற்றிூள்ள வபாﾑத்தமற்ற கட்ザடங்கனள Rகற்றூம், _வகாடா களனி மற்ும் வமவகாட களனி 

பாலங்கனள படl, ஜザ மற்ும் வதாங்lம் பாலத்ヴடன் fனணக்கூம் வதசிய fயற்பியல் திட்டமிடல் ヴனற 

பரிந்ヴனரத்ヴள்ளヴ. fந்த திட்டமிடப்பட்ட தனலயீズகள் களனி நதிூடன் புனிதப் பlதியின் தள மதிப்னப 

வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்னப விரிவாக்lம். 

வமoம், ヂத்வதச புதிய பார்க்கிங் பlதிகள் மற்ும் ஓய்ூ வநரங்கள் யாத்ரீகர்கrக்l வசதியாக fﾑக்lம். fந்த 

Rனனத்ヴ திட்டங்கrடﾂம், வத.வபௌ.தி. தினணக்களத்தால் xன்வமாழியப்பட்ட களனி புனித பlதி திட்டம் 

fனணப்பு 27 fன் கீழ் வகாズக்கப்பட்ズள்ளヴ.
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2. வமல் மாகாண கட்டனமப்பு திட்டம் - 2030 fன் பザ களனி Sற்னற ஒட்ザூள்ள பlதி Yற்ுச்Yழல் 
பாヴகாப்பு வலயமாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. 

fனணப்பு 08 fல் வகாザட்ズக் காட்டப்பட்ズள்ள வமல் மாகாண கட்டனமப்பு திட்டத்தின் வனரவின் பザ, களனி 

Sற்றின் fﾑபுறxம் 100% பாヴகாக்கப்பட்ட வலயமாக Yற்ுச்Zழனலப் பாヴகாக்க xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ. 

புனித பlதினய களனி நதி மற்ும் Rதﾂடன் வதாடர்புனடய நிலப்பரப்புடன் ஒﾑங்கினணப்பதற்கான வாய்ப்பு 

fヴ. 

  

 

 

1. வகாuம்பு நகராட்சித் திட்டத்தின் வழிகாட்ズதல்களின்பザ வபலியவகாடாவிலிﾑந்ヴ ராகம 

வனரயிலான பlதினய ஒﾑ லாஜிஸ்ザக் தாழ்வாரமாக Rனடயாளம் கண்டதன் வினளவாக, 

புனிதப் பlதிக்l வதாழில்கள் விரிவாக்கப்பズவதற்கான வாய்ப்பு Rதிகரித்ヴள்ளヴ.  

வகாuம்பு வபﾑநகரத் திட்டத்தின்பザ, படம் 5.9 வகாuம்பு ヴனறxகத்திலிﾑந்ヴ கலியானவக, வபலியாவகாட, களனி 

பlதி வழியாக ரயில்வவ மற்ும் Rதிவவக வநズஞ்சானலனய Rザப்பனடயாகக் வகாண்ட ஒﾑ தளவாட 

நனடபானதயாக ヂயர்த்தப்பட ヂள்ளヴ. வகாள்கலன் வசதிகள், கிடங்lகள், ヂள்rhர் Rளவிலான வபாﾑட்கள் 

விநிவயாகம் Sகியவற்றிற்காக fந்த பlதி சிறப்பாக ヂﾑவாக்கப்பズம். fந்த yவலாபாய fﾑப்பிடத்தின் 

Rザப்பனடயில், பிராந்தியவமங்lம் கிடங்lகளின் விரிவாக்கம் மற்ும் கிடங்l பlதினய புனிதப் பlதிக்l 

விரிூபズத்ヴவヴ புனிதப் பlதிக்l வபாﾑந்தாத நிலப் பயன்பாズகனள வமoம் விரிவாக்lவதற்l Rச்Yுத்தலாக 

fﾑக்lம். 
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படம் 5. 6 வகாும்பு நகராட்சி திட்டத்தின் தாக்கம் 

Sதாரம்: வபவஹலியவகாட வமம்பாட்ズத் திட்டம் விளக்கக்காட்சி வனரூ, 2020 
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fப்பlதியில் வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வமம்பாட்ズ mுகள் fﾑப்பヴ திறனமயான 

மற்ும் ヂற்பத்தி நகரத்னத ヂﾑவாக்lவதற்கான பலமாlம். 

1. Rுகல் மற்ும் fனணப்பு 

களனி திட்டமிடல் பlதி வகாuம்பு மற்ும் Rதன் புறநகர்ப் பlதிகளில், பணியிடங்கள் மற்ும் கல்வி னமயங்கனள 

_ளிதில் வசன்றனடய வசதியாக Rனமந்ヴள்ளヴ. fヴ படம் 5. 10 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. வபﾑம்பாலான வவனல 

தளங்கrக்l பயணிக்க Rதிகபட்ச வநரம் 40 நிமிடங்கள் Slம். _னவவ, fந்த பlதினய வகாuம்பு சார்ந்த 

வவனலவாய்ப்பு Rザப்பனடயிலான மக்கrக்l ஒﾑ lザயிﾑப்பு பlதியாக Rனடயாளம் காணலாம். 

படம் 5. 7 சாபல fபணப்புகள் மற்ும் Rுகல 

- களனி பல்கனலக்கழக வளாகத்தில் 

Rனமந்ヴள்ளனவ 

- வகாuம்பு ヴனறxகம் மற்ும் வணிக நகரம் - 14 

கி.மீ. 

- ீ வஜயவர்தனபுர நிர்வாக நகரம் - 8 கி.மீ. 

- பியகம வர்த்தக வலயம் - 13 கி.மீ. 

- சபுகாஸ்கண்த _ண்வணய் Yத்திகரிப்பு நினலயம் 

- 5.5 கி.மீ. 

- காட்ズநாயக்க வர்த்தக மண்டலம் - 30 கி.மீ 

(Rதிவவக வநズஞ்சானலயில் 20 நிமிடங்கள்)                                             

- வகரவலபிட்ザ வதாழில்ヴனற வலயம் - 10 கி.மீ 

(வநズஞ்சானல வழியாக 7 நிமிடங்கள்) 

 

 

 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம், 2021 
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fந்த பிராந்திய fனணப்பின் பザ, கிரிபத்வகாடனவ 1ம் வனக நகரம் _ன்ும், சானல fனணப்பின் Rザப்பனடயில் 

ுஹﾂபிட்ザ மற்ும் களனி fரண்டாம் வனக நகரங்களாகூம் வனகப்பズத்தலாம். fந்த fﾑப்பிடத்னதப் 

பயன்பズத்தி, fந்த பlதினய வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வமம்பாட்ズப் பlதியாக ヂﾑவாக்க xザூம். 

2. வபாக்lவரத்ヴ fனடxகங்கrடன் பிரதான வபாக்lவரத்ヴ நனடபானதயில் 

Rனமந்திﾑக்க வவண்ズம் (வபாக்lவரத்ヴ fனடxகங்கrடன் வபாக்lவரத்ヴ 

தாழ்வாரங்கள்) 

xக்கியமாக வザவனமப்பு மண்டலம் வழியாக வசல்oம் வகாuம்பு-கண்ザ (` 1) சானலூடன் வநரザயாக 

fனணக்கப்பட்ட பlதி. வதசிய சானல வனலயனமப்பிற்l Rதிக Rுகல் ヂள்ளヴ. கண்ザயின் பிரதான ரயில் 

பானத ுஹﾂபிட்ザ, வனவாசலா மற்ும் களனிக்l Rﾑகானமயில் Rனமந்திﾑப்பதால், பழங்காலத்திலிﾑந்வத 

fலங்னகயின் பல பlதிகனள வதசிய Rளவில் Rனடய xザூம். தற்வபானதய வளர்ச்சித் திறனனப் 

வபாﾑத்தவனர, களனி பlதியின் Rﾑகிoள்ள மற்ும் வடகிழக்l பlதிகள் xனறவய fப்பlதியில் fﾑப்பதாக 

fனணப்பு 03 lறிக்கிறヴ. கடவத பரிமாற்றத்திலிﾑந்ヴ 3 கி.மீ ガரத்திoம், வபலியாவகாட பரிமாற்றத்திலிﾑந்ヴ 2 

கி.மீ ガரத்திoம் Rனமந்ヴள்ள பல்வவு வபாக்lவரத்ヴ வனலயனமப்புகrக்l _ளிதான fனணப்பு ヂள்ளヴ. 

fந்த வனகயின் பல ヅடக வபாக்lவரத்ヴ fனடxகங்கள் fப்பlதியில் வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான 

வளர்ச்சிக்l பங்களிக்கின்றன. 

3. Rடர்த்தி 

வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வமம்பாட்ズக் வகாட்பாズ (TOD) பザ, lனறந்தபட்ச மக்கள் Rடர்த்தி ஒﾑ 

வஹக்வடﾑக்l 40 நபர்களாக fﾑக்க வவண்ズம். Rத்தியாயம் 2 fன் படம் 2. 3 fல் பlப்பாய்ூ 

வசய்யப்பட்ズள்ளபザ, களனி பிரவதச சனப பlதியில் மக்கள் Rடர்த்தி ஒﾑ வஹக்வடﾑக்l 61 நபர்கள். வமoம், 

fனணப்பு 05 fன் பザ, fப்பlதியில் வமாத்த நில பயன்பாட்ザல் 58% lザயிﾑப்பு பயன்பாட்ザற்கானヴ. _னவவ, 

தற்வபானதய மக்கள்வதானக Rடர்த்தி வザவனமப்பு வனலயத்னத ஒﾑ வபாக்lவரத்ヴ னமயமாக ヂﾑவாக்க 

வதனவயான lனறந்தபட்சத்னத விட Rதிகமாக ヂள்ளヴ. fங்வக fனணப்பு 28 fல் காட்டப்பட்ズள்ள lザவயற்ற 

பlதி பlப்பாய்வின்பザ, வமாத்த நிலப்பரப்பில் Yமார் 50% Rதிக Rடர்த்தி வகாண்ட lザயிﾑப்புகனள விநிவயாகிக்க 

`ற்றヴ. பlப்பாய்ூ fப்பlதியின் வடக்l பlதி Rதிக Rடர்த்தி வகாண்ட Rதிக Rடர்த்தி வகாண்ட பlதி 

_ன்பனதக் lறிக்கிறヴ. 

4. கலப்பு பயன்பாズ 

வசனவகள், வணிக வளாகங்கள், கல்வி, வீட்ズவசதி மற்ும் பணியிடங்கள் வபான்ற பயன்பாズகள் வザவனமப்பு 

பlதியில் Rதிகமாக ヂள்ளன. கிரிபத்வகாட ஒﾑ xக்கிய வணிக  னமயம், தoகம _ன்பヴ களனி 

பல்கனலக்கழகத்னத Rザப்பனடயாகக் வகாண்ட ஒﾑ xக்கிய கல்வி னமயமாlம், வபலியவகாட பlதிக்l 

Rﾑகிoள்ள பlதி வணிக மற்ும் வபாக்lவரத்ヴ வநாக்கங்கrக்காகூம், களனி விஹானர பlதி ஒﾑ xக்கிய 

மத னமயமாகூம் வபﾑம்பாoம் lザயிﾑப்பு பயன்பாட்ザற்காகூம் ヂள்ளヴ. பிரதான சானல 500 மீட்டர் பரப்பளவில் 

நில பயன்பாட்னடக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, நில பயன்பாட்னட படம் 5. 11 fன் கீவழ Rனடயாளம் காணலாம். 
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படம் 5.8 கிரிபத்மகாடா ` 1 சாபலயின் fுபுறxம் 500 மீட்டர் நில பயன்பாு 

 

 

 
Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2020 

 

fந்த கலப்பு பயன்பாட்ザன் காரணமாக, fப்பlதியில் Yமார் 100,000 மக்கள் ヂள்ளனர், Rவர்கள் பல்வவு 

வதனவகனள ூர்த்தி வசய்ய தினxம் வﾑகிறார்கள். படம் 5.12 fல் காட்டப்பட்ズள்ள தினசரி வﾑனக தﾑம் 

மக்கள்வதானகயின் தீவிரத்தில் fனத Rனடயாளம் காண xザூம். 
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படம் 5. 9 தினசரி கிரிபத்வகாடூக்ு நகும் மக்கள் வதாபக 

 

Sதாரம்: வபவஹலியவகாட வமம்பாட்ズத் திட்டம் விளக்கக்காட்சி வனரூ, 2017 

 

5. சிறிய வளர்ச்சி 

வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வளர்ச்சிக்l (TOD) வபﾑநிுவன வளர்ச்சி Rவசியம். fனணப்பு 17 fல் 

காட்டப்பட்ズள்ளபザ fப்பlதியில் ヂள்ள வளர்ச்சி Ruத்தத்னதக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, கிரிபத்வகாட வகந்திர 

ுஹﾂபிட்ザ மற்ும் மாவகால வநாக்கி ヂயர் வளர்ச்சி Ruத்தம் விரிவனடவனதக் காணலாம். வபாக்lவரத்ヴ 

னமயங்களில் ஒﾑ ヂுதியான வளர்ச்சினய ヂﾑவாக்க fந்த சிறிய வளர்ச்சி ヂகந்தヴ. 
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1. பிரதான சானலயில் Rதிக வபாக்lவரத்ヴ வநரிசல் (Rதிகபட்ச வநரங்களில் Rதிகபட்ச வவகம் 10 

– 15 கிமீ/ மணி). 

கிரிபத்வகாடா Rﾑவக வகாuம்பு-கண்ザ சானலயில் கズம் வபாக்lவரத்ヴ வநரிசல் fந்த பlதி வழியாக பயணிக்lம் 

மக்கrக்l வபﾑம் தனடயாக Rனமந்ヴள்ளヴ. வபலியவகாட மற்ும் மஹாராூக்கான வபாக்lவரத்ヴ Rதிகபட்ச 

வநரங்களில் 15 கி.மீ/ மணி fﾑக்lம். Rட்டவனண 5.5 fன் பザ, கிரிபத்வகாடா xuவヴம் வமாத்த கி.மீ. Yமார் 8 

வபர் பயணம் வசய்ய 45 நிமிடங்கrக்l வமல் Slம். 

Rட்டவபண 5.2 கிரிபத்வகாட புதியில் Rதிகபட்ச மணிமநர பயண மநரம்  

Sதாரம்: காம்-ザரான்ஸ் Sய்ூ Rறிக்னக, 2014 மற்ும் mlள் வனரபடம்/ திட்டமிடல் lu – கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

2. சரியான fனணப்பு fல்லானம மற்ும் பாதசாரி சார்ந்த வசதிகள், பல மாதிரி வபாக்lவரத்ヴ 

fனடxகங்களில் பாதசாரி வசதிகள் fல்லானம. 

வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வளர்ச்சிக்l பல xனற வபாக்lவரத்ヴ xனறகrக்l fனடவய சரியான 

fனணப்பு வதனவப்பズகிறヴ. Rப்பlதியில் ヂள்ள பஸ் மற்ும் ரயில் நினலயங்கள் xனறயாக 

fனணக்கப்படவில்னல. Rட்டவனண 5.6 மற்ும் படம் 5.13 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, Rவற்ுக்l fனடவயயான 

ガரம் ஒﾑ நபர் நடக்கக்mザய ガரத்னத விட Rதிகமாக ヂள்ளヴ (500 – 800 மீ). 

Rட்டவபண 5. 3 களனி மல்ிமாடல் மபாக்ுவரத்ு fபணப்புகள் 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu – கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம், 2020 

 

சானல ガரம் வீதம்   சராசரி பயண காலம் நிமிடங்கள 

வகாuம்பு-கண்ザ சானல 
(வபலியவகாடாவிலிﾑந்ヴ மகாரா வனர) 
8 கி.மீ. கி.மீ. 10-20 கி.மீ. 

8 கி.மீ. 10-20 கி.மீ. 40 

 ுஹﾃபிட்ザ ரயில் 
நினலயம் 

வனவாசல ரயில் 
நினலயம் 

களனி ரயில் நினலயம் 

கிரிபத்வகாட வபﾑந்ヴ நினலயம் 4.6 km  5 km  4.8 km  

களனி வபﾑந்ヴ நினலயம் 6 km  5 km  4 km  
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படம் 5. 10 களனி மல்ி-மமாட் மபாக்ுவரத்ு fபணப்புகளின் பலவீனம் 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

 

வமoம், படம் 5.14 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, கிரிபத்வகாட நகரில் ヂள்ள வகாuம்பு-கண்ザ சானலயில் நனடபானத 

பானதகளின் Rகலம், fヴ ஒﾑ நானளக்l Yமார் 100,000 வபர். Yமார் 1. fப்பlதியின் xக்கிய வணிக னமயமாக 

நகரத்னதப் பயன்பズத்ヴம் மக்களின் வசதிக்காக ஓய்ூ வபும் fடங்கள் fல்னல. fヴ ஒﾑ தினசரி Rதிக 

மக்கள்வதானகயாக ヂள்ள fடம் Slம். 
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படம் 5. 11 கிரிபத்வகாட ுுகிய நபடபாபத பாபதகள்  

 

புனகப்படம்: வக.சி. _ல் வஜயரத்ன வபவரரா 

 

 

படம் 5. 12 கிரிபத்வகாட பிரதான சாபலயில் மபாக்ுவரத்ு நிுத்தம் 

புனகப்படம்: வக.சி. _ல் வஜயரத்ன வபவரரா 
 

வமoம், படம் 5.15 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, நகர வபாக்lவரத்ヴக்l வபாヴ வாகன நிுத்தங்கள் fல்லாததால் 

பிரதான சானலயில் நினறய நிுத்தங்கள் ヂள்ளヴ. fヴ வபாக்lவரத்ヴ வநரிசனலூம் `ற்பズத்ヴம்.  
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வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வளர்ச்சினய (TOD) வமம்பズத்ヴவதற்l ヂதூம் வதசிய மற்ும் பிராந்திய 

திட்டமிடல் தனலயீズகள் வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான lザவயற்றங்கனள lறினவத்ヴ திறனமயான மற்ும் 

ヂற்பத்தி நகரத்னத ヂﾑவாக்lவதில் வநரザ மற்ும் மனறxக நன்னமகனளக் வகாண்ズள்ளன. 

1. வதசிய ヂடல் திட்டம் 2018-2050 fன் பザ திட்டமிடல் பlதி கிழக்l-வமற்l வபாﾑளாதார 

வலயனமப்பிற்l வசாந்தமானヴ. 

2050 வதசிய fயற்பியல் திட்டத்தால் xன்வமாழியப்பட்டபザ, களனி கிழக்l மற்ும் வமற்l வபாﾑளாதார 

வலயங்கனளச் வசர்ந்தヴ. fந்த வபரிய வபாﾑளாதார தாழ்வாரத்தின் மக்கள் வதானக 20% -30% Rதிகரிக்lம் 

_ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. fனணப்பு 07 fல் mறப்பட்ズள்ளபザ, 2050 Sம் Sண்ズக்lள் களனி பிரவதச 

வசயலகம் நிுவப்பズம். பிரிவில் மக்கள் வதானக மக்களின் _ண்ணிக்னகனய 6000 – 10,000 Sக ヂயர்த்த 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. _னவவ, fந்த பlதினய வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான lザயிﾑப்பு பlதியாக வளர்க்க 

வாய்ப்பு ヂள்ளヴ. 

2. xன்வமாழியப்பட்ட வபாヴ வபாக்lவரத்ヴ வசனவகளின் தாக்கத்தின் வநரザ பlதி. (வவளிப்புற 

வட்ட வநズஞ்சானல/ கண்ザ Rதிவவக வநズஞ்சானல கட்ズமானத்தில் ヂள்ளヴ/ fலl ரயில் 

வசனவ மற்ும் ரயில் நவீனமயமாக்கல்) 

கடவத Rதிவவக வநズஞ்சானல ヂள் பரிமாற்ற னமயம் Yமார் 3 கி.மீ பரப்பளவில், கடவதயிலிﾑந்ヴ வகரவலபிட்ザய 

வனர தற்வபாヴள்ள வவளி வட்ட வநズஞ்சானல மற்ும் கடாவதத்திலிﾑந்ヴ கண்ザ வனர கண்ザ Rதிவவக 

வநズஞ்சானல Sகியனவ _திர்கால வளர்ச்சி வபாக்lகrக்l வநரザயாக Rுlம். ヂத்வதச ரயில்வவ 

நவீனமயமாக்கலின் கீழ் பனாヴராவிலிﾑந்ヴ வவயங்வகாட வனரயிலான பிரதான ரயில் பானதனய நவீனப்பズத்த 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fந்த திட்டம் ヂடனザயாக வசயல்பズத்தப்பட வவண்ザய திட்டமாக Rனடயாளம் 

காணப்பட்ズள்ளヴ, வமoம் fந்த பlதி வநரザயாக பாதிக்கப்பズம். வザவனமப்பு பlதியில் yன்ு ரயில் 

நினலயங்கள் ヂள்ளன, Rதாவヴ ுஹﾂபிட்ザ மற்ும் வனவாசலா ரயில் நினலயங்கள் மற்ும் Rﾑகிoள்ள 

களனி ரயில் நினலயம் Sகியனவ வபாக்lவரத்ヴக்l பங்களிக்கின்றன. 

xன்வமாழியப்பட்ட புதிய பியகம - வகாஸ்கம ரயில் பானத களனிூடன் நீண்ட கால திட்டமாக fனணக்கப்பズம். 

Rதன்பザ, fந்த பlதியிoம் புதிய ரயில் நினலயம் வதனவ. 

ரயில் வபாக்lவரத்திற்l mズதலாக, xன்வமாழியப்பட்ட னலட் ரயில் பானதகrம் திட்டத்தால் வநரザயாக 

பாதிக்கப்பズம். Rதன்பザ, ヂத்வதச ராகம - நரஹன்பிட னலட் ரயில் பானத மற்ும் ுஹﾂபிட்ザ - வகாட்டாவ னலட் 

ரயில் பானத fந்த பlதி வழியாக fனணக்கப்பズம். Rதன்பザ, ுஹﾂபிட்ザ, மாவனல்கம, டயர் சந்தி, 

கிரிபத்வகாட மற்ும் வபால்வஹன Sகியனவ fலlவான ரயில் நினலயங்களாக திட்டமிடப்பட்ズள்ளன. வமoம், 
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வதற்வக கலினிxல்லா மற்ும் வடகிழக்கில் மகரா வபான்ற fலl ரயில் நினலயங்கனள வதற்வக னவக்க 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fனணப்பு 29 xன்வமாழியப்பட்ட fலl ரயில், ரயில் வமம்பாズகள் மற்ும் புதிய ரயில் 

நினலயங்கனளக் காட்ズகிறヴ. xன்வமாழியப்பட்ட வபாヴ வபாக்lவரத்ヴ வசனவகளின் வினளவாக, கீவழ ヂள்ள 

படம் 5.16 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, வகாuம்பு நகர Rபிவிﾑத்தி திட்டத்தில் வபலியவகாட பல வபாக்lவரத்ヴ 

னமயமாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. 

படம் 5. 13 xன்வமாழியப்பட்ட வகாும்பு நகர திட்டத்தின் பி நகராட்சி பமய வரிபசxபற – 2030 

Sதாரம்: வகாuம்பு நகர Rபிவிﾑத்தி திட்டம் – 2030 

 

fந்த திட்டத்தின் பザ, கிரிபத்வகாடவின் xக்கிய நகர னமயத்திற்l mズதலாக ுஹﾂபிட்ザ மற்ும் டயர் சந்தி 

பlதிகள் ヴனண னமயங்களாக ヂﾑவாக்கப்பズம்.  
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3. வபவஹலியவகாட வமம்பாட்ズத் திட்டம்- 2030 வநரிசனலக் lனறக்க நிர்வாக நகரங்கனள 

திட்டமிடல் பlதி வழியாக fனணக்lம் சானலனய xன்வமாழிந்தヴ. 

கீவழ ヂள்ள படம் 5.17 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, ஒﾑ பザநினல சானல வனலயனமப்னப நிுூவதன் yலம் 

வபாக்lவரத்ヴ வநரிசனலக் lனறக்க வபவஹலியவகாட வமம்பாட்ズத் திட்டம் பரிந்ヴனரத்ヴள்ளヴ. வபாﾑட்களின் 

வபாக்lவரத்திற்காக பனழய களனி பாலத்னத வமம்பズத்தூம், களனி நதி வழியாக வகாuம்புக்கான Rுகனல 

வபவஹலியவகாட - களனி வழியாக விரிூபズத்தூம் xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ. xன்வமாழியப்பட்ட பザநினல 

சானல வலயனமப்பின் டயர் சந்திப்பில் fﾑந்ヴ களனி விஹானரனய fனணக்lம் சானலூம் Rடங்lம். ヂத்வதச 

புதிய ரயில் பானதயின் Rザப்பனடயில் ｷங்கxவகாடவில் ஒﾑ ரயில் நினலயத்னத நிுவூம் 

xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ. Rதன்பザ, fந்த yவலாபாயம் fப்பlதியில் வபாக்lவரத்ヴ வநரிசoக்l ஒﾑ தீர்வாக 

fﾑக்கக்mズம், வமoம் வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான மற்ும் திறனமயான நகரத்னத ヂﾑவாக்க 

பங்களிக்lம். 

படம் 5.14  xன்வமாழியப்பட்ட சாபல மற்ும் மபாக்ுவரத்ு மமம்பாட்ு ヂத்தி (வபவஹலியவகாட Rபிவிுத்தி திட்ட வபரூ)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sதாரம்: வபவஹலியவகாட வளர்ச்சித் திட்ட வனரூ – 2020 
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1. Sண்ズ வவள்ளத்தால் கிட்டத்தட்ட 20,000 வபர் பாதிக்கப்பட்ズள்ளனர். 

களனி பlதினயப் பாதிக்lம் நதி வவள்ளம் மற்ும்/ ヂடனザ வவள்ளம் Sகியனவ Rத்தியாயம் 03 fன் Rத்தியாயம் 

3.2 fன் ヴனணத் தனலப்பின் கீழ் விரிவாக விவாதிக்கப்பズகின்றன. படம் 3 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ 5. 

Sண்ズவதாும் கிட்டத்தட்ட 20000 வபர் வவள்ள Rபாயத்தில் ヂள்ளனர். fதனால் fனணப்பு 21 fல் 

காட்டப்பட்ズள்ள பlதி மி.மீ. 150 னமல் வவகத்தில் வபய்த மனழயில் வவள்ளப்வபﾑக்l `ற்பட்ザﾑப்பヴ Rப்பlதியில் 

வசிப்பவர்கrக்lம் பள்ளி lழந்னதகrக்lம் வபﾑம் சிரமத்னத `ற்பズத்திூள்ளヴ. 

 

 

 

 

 

 

 

1. fந்த பlதி கீழ் வகலானி Sற்றின் ヴனணப் பズனகனயச் வசர்ந்தヴ, ஒﾑ கால்வாய் Rனமப்பு 

களனி நதிக்கான xக்கிய நீர் Sதாரமாக ヂள்ளヴ. 

fனணப்பு 30 fன் பザ, xu களனி நதிப் பズனகூம் கணக்வகズப்புத் ヴனறயின்பザ 20 ヴனணப் பズனககளாகப் 

பிரிக்கப்பட்ズள்ளヴ மற்ும் நியமிக்கப்பட்ட பlதி கீழ் களனி நதி ヴனணப் பズனகனயச் வசர்ந்தヴ. களனி நதி 

fப்பlதியின் வமாத்த நிலப்பரப்பில் Yமார் 2% நீர் Sதாரமாக ヂள்ளヴ. வட்டலானவ கo கால்வாூடன் 

fனணக்lம் கால்வாய் Rனமப்பு _வ்வாு பlதி xuவヴம் பரவிூள்ளヴ _ன்பனத fனணப்பு 25 காட்ズகிறヴ. 

Rதன்பザ, lம்பல் ஓயா, நாத கால்வாய், _ரி கால்வாய், ஹபுகஹா Rனண, xゼன் _ல மற்ும் மகாரா xヴன் 

கால்வாய் வபான்ற பிற கால்வாய்கள் நகர்ப்புறத்தில் ヂள்ள நீர்வாழ் Rனமப்புக்l ஒﾑங்கினணந்தனவ. 
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2. பச்னச gரநிலத்தின் வமாத்த பரப்பளவில் 15% ヂள்ளヴ 

வகாuம்பின் புறநகர்ப் பlதியான mட்ட வநரிசல் மற்ும் தாழ்வான பlதிகளின் Rச்Yுத்தல் காரணமாக வமாத்த 

நிலப்பரப்பில் Yமார் 15% fன்ﾂம் பYனமயாக fﾑப்பதாக fனணப்பு 15 காட்ズகிறヴ. வவள்ள Rபாயங்கள் 

மற்ும் நகர்ப்புற வவப்பத்னத _திர்வகாள்rம் வபாヴ Yற்ுச்Yழல் பிரச்சினனகனளத் தணிப்பதற்கான பலமாக 

fヴ Rனடயாளம் காணப்பズகிறヴ. 

 

3. ஒﾑ பYனம நகரத்னத நிுூதல். (_.கா. களனி பல்கனலக்கழகம்/ களனி வகாயில்/ களனி நதி 

வடக்l Yவர் பாヴகாப்பு பlதி) 

ஒﾑ பYனம நகரத்தின் வதாற்ுவிப்பாளர்களாகக் கﾑதக்mザய வபாヴவான பlதிகள் 13 வஹக்வடர் பரப்பளவில் 

ヂள்ள களனி வகாயில் Slம். களனி பல்கனலக்கழகம், 15 கி.மீ. fப்பlதியில் 53 `க்கர் நிலத்னத ヂள்ளடக்கிய 

களனி நதி, வடக்l Yவர் பாヴகாப்பு பlதினய பYனம நகரமாக Rபிவிﾑத்தி வசய்ய `ற்றヴ. 

 

 

 

 களனி நதி மற்ும் ரயில்வவ பாヴகாப்பு பlதிகளில் lザனசகள் பரவி காணப்பズதல்.  

களனி பிரவதச சனப பlதியில் 743 lザனசகrம் வீズகrம் ヂள்ளன. படம் 5.18 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, fனவ 

வபﾑம்பாoம் களனி நதி ரிசர்வ், ரயில்வவ ரிசர்வ் மற்ும் தாழ்நிலப்பlதிகளில் விநிவயாகிக்கப்பズகின்றன, வமoம் 

Rனவ fனணப்பு 31 Sல் பlப்பாய்ூ வசய்யப்பズகின்றன. fனணப்பு 32 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, 43% வசரிகrம் 

வசரி lザயிﾑப்புகrம் களனி Sற்றின் வடக்lக் கனரயில் சிதறிக்கிடக்கின்றன. mズதலாக, வமாத்த 

வீட்ズவசதிகளில் 21% ரயில் பானதக்l Rﾑகிoள்ள பlதிகளான ுஹﾃபிட்ザ வடக்l/ வதற்l, வனவாசல 

மற்ும் வவவலவகாட வபான்ற fடங்களில் காணப்பズகிறヴ. பிற வசரிகrம் வசரிகrம் தாழ்வான பlதிகனளச் 

Yற்றி Rனமந்ヴள்ளன. 
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படம் 5. 15 களனி Sற்றின் வட கபர மற்ும் gரியாவிய gரநிலங்கள 

 
Sதாரம்: googlesteetview, 2015 / `._ம்.சி சமந்திலக 

  

 fப்பlதியில் ヂள்ள ஒவ்வவாﾑ கால்வாூம் 500 மீட்டﾑக்l வமல் தズக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

fனணப்பு 33 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, fப்பlதியின் fயற்னகயான ஓட்டம்f ஒவ்வவாﾑ கால்வாய்களின் 

நீளxம் மீட்டர் 500 க்l வமல் தズக்கப்பட்ズள்ளヴ. கால்வாய்கள் மற்ும் Rனடப்பின் Rளூ Rட்டவனண 5.7 fல் 

காட்டப்பட்ズள்ளヴ மற்ும் Rதﾂடன் வதாடர்புனடய புனகப்படங்கள் படம் 5.19 fல் காட்டப்பட்ズள்ளன. fந்த 

நினலனம/ ヂடனザ வவள்ளம் வபான்ற Yற்ுச்Zழல் பிரச்சினனகனள `ற்பズத்திூள்ளヴ. 

Rட்டவபண 5. 4 களனி புதியில் கால்வாய் துப்பு புதி 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017/ (GIS): பlப்பாய்ூ - fயற்னக நீர்வழி வザவனமப்பு மற்ும் 

fﾑக்lம் கால்வாய்கள் 

 

கால்வாயின் வபயர் நீளம் 

நாத கால்வாய் (வகானாவிலிﾑந்ヴ கﾑப்பு கால்வாய் வனர) கி.மீ. 3 

_ரி கால்வாய் (_ரியாவட்ザலிﾑந்ヴ கo கால்வாய் வனர) கி.மீ. 3.4 

ஹபுகாஹா Rனண (கிரிபத்வகாடா xதல் மகாரா xヴன் _ல) கி.மீ. 1.5 

வமல் கால்வாய் _ம் 800 

lம்புல் ஓயா (வபத்தியவகாடா xதல் வகலானி நதி வனர) கி.மீ.  6 



 

66 

 

படம் 5. 16 Rப்பlதியில் கால்வாய் _வ்வாு தズக்கப்பズகிறヴ 

புனகப்படம்: `. _ம் சி சமந்திலக 

 

 திடக்கழிூ வமலாண்னமக்l xனறயான நனடxனறகள் fல்லானம.  

களனி பிரவதச சனபயின்பザ, தினசரி ヂﾑவாlம் திடக்கழிூகளின் Rளூ 110 - 120 டன் வனர fﾑக்lம். 

fவற்றில் 80% mザயிﾑந்தாoம், வவளியீட்ズ புள்ளிகளில் fன்ﾂம் சிக்கல்கள் ヂள்ளன. கீவழ ヂள்ள படம் 5.20 

fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, மாவனல்கம lப்னபக் கிடங்கின் திறன் `ற்கனவவ _ல்னலனய மீறிவிட்டヴ. 

படம் 5. 17 மாமனல்கமா ுப்பபக் ுப்பப மற்ும் ヂரத் திட்டம 

புனகப்படம்: `. _ம். சி சமன்திலக 

 

 

 

1. xன்வமாழியப்பட்ட வமல்மாகாண கட்டனமப்பு திட்டம் – 2030, fヴ களனி Sற்றின் lுக்வக 

Yற்ுச்Yழல் பாヴகாப்பு பlதியாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. 

fனணப்பு 08 fல் xன்வமாழியப்பட்டபザ, xன்வமாழியப்பட்ட வமல்மாகாண கட்டனமப்பு திட்டம் 2030, களனி 

Sற்றங்கனரவயாரம் Yற்ுச்Zழல் பாヴகாப்பு வலயமாக நியமிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 100 பாヴகாப்பு வலயம் 

xன்வமாழியப்பட்டヴ. fヴ Rங்கீகரிக்கப்படாத மற்ும் Rங்கீகரிக்கப்படாத lザயிﾑப்புகனள மீண்ズம் 
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நிுூவதற்lம், நீர்xனன திறந்த பlதிகனள ヂﾑவாக்lவதற்lம் ஒﾑ வாய்ப்னப வழங்lகிறヴ. fヴ ஒﾑ 

பYனமயான நகரத்னத ヂﾑவாக்lவதற்l `ற்றதாக Rனமகிறヴ. 

2. களனி பல்கனலக்கழகம் நாட்ザன் xதல் பYனம பல்கனலக்கழகமாக 

Rங்கீகரிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

2014ம் Sண்ザல், களனி பல்கனலக்கழகம் நாட்ザன் xதல் பYனம பல்கனலக்கழகமாக வபயரிடப்பட்டヴ. வமற்mறிய 

பத்திரினக Rறிக்னககளால் fヴ வமoம் ヂுதிப்பズத்தப்பズகிறヴ. fヴ வளாகத்திற்l வவளிவய சிதறிூள்ள ஒﾑ 

பYனமயான நகரத்னத ヂﾑவாக்க பங்களிக்lம். 

படம் 5. 18 களனி பYபம பல்கபலக்கழகம் 

Sதாரம்: களனி பல்கனலக்கழக வனலத்தளம், 2014 

 

 

3. fலங்னக நில மீட்பு மற்ும் வமம்பாட்ズக் கழகத்தின் Yற்ுச்Zழல் பாヴகாப்பு விதிxனறகள் 
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2010 Sம் Sண்ザன் 14 Sம் fலக்க fலங்னக நில மீட்பு மற்ும் வமம்பாட்ズக் கழகம் (_ஸ். _ல்.Sர்.ザ.சி) fனணப்பு 

34, 1662/17 வர்த்தமானி. 1968 Sம் Sண்ザன் 15 Sம் _ண் (1976 Sம் Sண்ザன் திﾑத்தச் சட்டம் _ண் 27)/ fலங்னக 

நில மீட்பு மற்ும் வமம்பாட்ズக் கழகம் (திﾑத்தம்) சட்டம் 1982 Sம் Sண்ザன் 52 Sம் fலக்கத்தின் பザ திறந்த மற்ும் 

yザய கால்வாய்களின் Rகலத்தின் Rザப்பனடயில் xன்வமாழியப்பட்ட பாヴகாப்பு மண்டலம் fﾑந்ヴள்ளヴ. fヴ 

Rட்டவனண 5.8 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. நீர்வாழ் Yற்ுச்Zழல் மற்ும் Rதﾂடன் வதாடர்புனடய gரநிலங்கனள 

பாヴகாப்பதற்கான சட்ட நடவザக்னகயாக fヴ xக்கியமானヴ. 

Rட்டவபண 5. 5 தற்மபாுள்ள கால்வாய் காப்பு விதிxபறகள் 

 

Sதாரம்: fலங்னக நில மீட்பு மற்ும் வமம்பாட்ズக் கழகம் (திﾑத்தம்) சட்டம் 2006 Sம் Sண்ザன் 35 Sம் _ண்/ திட்டக் lu - 
கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

தற்வபாヴள்ள கால்வாய் xன்பதிூ விதிxனறகrக்l fணங்க வபாヴமான fﾑப்புக்கனள பராமரிப்பதன் 

yலxம், Rங்கீகரிக்கப்படாத னகயகப்பズத்ヴதல்கனளக் lனறப்பதன் yலxம் வவள்ள Rபாயத்னதக் 

lனறப்பதற்கான வாய்ப்னப fヴ வழங்lம். 

 

 

1. 65% நிலப்பரப்பு Rதிக Sபத்ヴள்ள நகர்ப்புற வவப்ப விநிவயாக பlதிகளாக Rனடயாளம் 

காணப்பட்ズள்ளヴ. 

ﾑுஹனா பல்கனலக்கழகம் நடத்திய கணக்வகズப்பின்பザ, 2006 xதல் 2014 வனர, களனி பிரவதச சனபயில் 

நகர்ப்புற வவப்ப விநிவயாக பlதிகள் 35% xதல் 65% வனர Rதிகரித்ヴள்ளன. Rதன்பザ, வザவனமப்பு பlதியில் 

ヂள்ள கிரிபத்வகாட, ｷங்கxவகாட, தoகம, ுஹﾂபிட்ザ மற்ும் தலவத்ヴ-வஹன்பிட பlதிகள் Rதிக 

Sபத்ヴள்ள வவப்ப விநிவயாக பlதிகளாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளன. 

 

 

 

கால்வாய் 

கால்வாயின் 
வமற்பரப்பு 
Rகலம் 

(மீ.) 

 

வவுப்பズத்தப்பட்ட கால்வாயின் வமற்பரப்பு Rகலம் 

திறந்த கால்வாய் (மீ.)   yடப்பட்ட கால்வாய் 
(மீ.).  

1.0- 1.2  1.0 0.3  
1.3 - 3.0  2.0 1.0  
3.1 - 4.5  2.75  1.0  
4.6 - 6.0  3.5  1.5 

ஹபுகஹ வவல்ல, மஹர xヴன் 
கால்வாய் 

6.1 - 9.0  4.5  1.5 

gரி கால்வாய், நாத கால்வாய், xヴன் 
கால்வாய், lம்பல் ஓயா, கu ஓய 

9 க்l 
வமற்பட்டனவ 

6.5 2.0 
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2. gரநில Yற்ுச்Yழல் Rனமப்பின் சீரழிவின் Rச்Yுத்தல் 

Rங்கீகரிக்கப்படாத முசீரனமப்பு மற்ும் பிற வளர்ச்சி நடவザக்னககள் காரணமாக கணிசமான Rளூ 

gரநிலங்கள் மீட்கப்பズகின்றன. கீவழ ヂள்ள Rட்டவனண 5.9 மற்ும் fனணப்பு 35 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, 

ヴனறxக நகரமாக fப்பlதியின் தாழ்வான பlதிகளில் வதாழில்கள் மற்ும் கிடங்lகrக்l Rதிக வதனவ 

ヂள்ளヴ. கணக்வகズப்புத் ヴனறயின் கணக்வகズப்பின்பザ, 2000 Sம் Sண்ザல் 28y பரப்பளூ gரநிலமாக 

fﾑந்தヴ. Sனால் 2017 நில பயன்பாட்ザன் பザ, gரநிலப்பlதி Yமார் 15% Slம். பYனம பlதிகளில் fந்த 

lனறப்பின் பlதி 3 - பlதி 3 fல் NDVI பlப்பாய்னவ படம் 3.4 காட்ズகிறヴ. fヴ வவள்ளம் மற்ும் நகர்ப்புற 

வவப்பத்திற்l Rதிக Sபத்னத `ற்பズத்திூள்ளヴ.     

Rட்டவபண 5.6 களனி புதிக்கான fறக்ுமதி மற்ும் `ற்ுமதி மபாக்ுவரத்ு மற்ும் மசமிப்பு வசதிகள்    

Sதாரம்: வபலியவகாட Rபிவிﾑத்தி திட்டமிடல் வனரூ – 2017/ திட்டக் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

வபலியவகாட பlதினயச் Yற்றிூள்ள வதாழில்களின் வளர்ச்சிூடன், வதாழில்ヴனறயின் விரிவாக்கம் ஒﾑ 

தாழ்வான பlதியாக வதாடங்கியヴ. `ற்ுமதி மற்ும் `ற்ுமதி கிடங்lகrக்l xக்கிய பங்களிப்புகளில் களனி 

ஒﾑவர். fதன் வினளவாக, fனணப்பு 20 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, fப்பlதியின் தாழ்வான நிலங்களில் 

வதாழில்கள் மற்ும் கிடங்lகள் பரவி வﾑகின்றன. fヴ நீர் மற்ும் தாவர Yற்ுச்Yழல் Rனமப்னப வநரザயாக 

பாதிக்கிறヴ. 

 

 

 

 

 

 

 

`ற்ுமதி வகாள்கலன்கள் fறக்lமதி வகாள்கலன்கள் 

 சதவீதம்  சதவீதம் 

களனி  21.6 களனி 24.7 

வகாuம்பு 17.0 திﾑவகாணமனல 14.2 

வத்தனள 7.7  11.6 

வதஹிவனள/ மூண்ட் 6.0 வத்தனள 9.5 

ஜா-_ல  

5.1 

வகாuம்பு 7.4 

ஜா-_ல 6.6 

lﾑநாகல் 4.2 வகாவலான்னானவ 3.2 

பியகம 3.3 lﾑநாகல் 2.9 

கズவவல 3.2 நீர்வகாuம்பு 2.8 
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Rத்தியாயம் 06 

திட்டம் 

6.1 கﾑத்தியல் திட்டம் 

கﾑத்தியல் திட்டத்தின் yலம், களனி திட்ட பlதி 2030 Sம் Sண்ズ _திர்பார்க்கப்பズம் ஒட்ズவமாத்த வதௌpவான 

வளர்ச்சினய வனரயுக்கிறヴ. கீவழ lறிப்பிடப்பட்ズள்ள 6.1 கﾑத்ヴத் திட்டத்தின்பザ, fந்த பlதியின் xக்கிய 

Rனடயாளமாக களனி புனித நகரம் மற்ும் கிரிபத்வகாடவில் ヂள்ள ヂயர் Rடர்த்தி வணிக நகர னமயம் Sகியனவ 

`1 சானலயில் ヂள்ள xக்கிய வபாﾑளாதார மற்ும் வசனவ வமம்பாட்ズப் பlதியாக, களனி பYனம பல்கனலக்கழக 

fடம், வபலியவகாடா ஒﾑ வதாழில்ヴனற மற்ும் வசமிப்புப் பlதியாக xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ. கிரிபத்வகாட 

பிரதான வணிக நகர்ப்புற னமயத்தில் வநரிசனலக் lனறப்பதற்காக ுஹﾂபிட்ザயின் புறநகராக 

xன்வமாழியப்பட்ட fலl வரயில் வசனவ மற்ும் பிரதான fரயில் பானதனய மின்மயமாக்lவனத ヂள்ளடக்கிய 

வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான lザயிﾑப்பு, fந்த பlதி தற்வபாヴ வகாuம்பு மற்ும் Rதன் புறநகர்ப்பlதிகளில் 

பணியாற்ும் மக்கrக்கான lザயிﾑப்பு பlதியாக ヂள்ளヴடன் மக்கrக்கான வபாக்lவரத்ヴ வசதிூனடய 

நகரமாக fﾑக்lம் _ன _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 

படம் 6.1 குத்தியல் விவபமப்ப 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2021
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வமல் மாகாணத்திற்lம், fலங்னக xuவதற்lம் ஒﾑ xக்கிய கலாச்சார, வரலாற்ு மற்ும் புனிதமான பlதியான 

களனி Rதன் வரலாற்ு மதிப்பின் நகரமயமாக்கoடன் Rரிக்கப்பட்ズ வﾑகிறヴ. தரிசனத்தின்பザ, நகர்ப்புறத்தில் 

கலாச்சார, வரலாற்ு மற்ும் புனித ヂணர்னவ வமம்பズத்ヴம் வபாﾑட்ズ 'வதய்வீக நகரம்' _ன்ு வபாﾑள்பズம் 

“Urban Locus of Di┣inity” _ன்பヴ களனி ரஜ மகா விஹானரயில் fﾑந்ヴ வடக்l வநாக்கி lனறந்த சனத்வதானக 

Rடர்த்தியிலிﾑந்ヴ Rதிக சனத்வதானக Rடர்த்திக்l சீரனமக்க fヴ கﾑத்தியல் வசய்யப்பட்ズள்ளヴ. 

தற்வபாヴ வகாuம்பு-பியாகம சானலூடன் வநரザயாக fனணக்lம் களனி புனித பlதி, கிரிபத்வகாட வணிக 

நகரத்தின் xக்கிய னமயங்கள், களனி ヂயர் கல்வி பlதி மற்ும் வபலியாவகாட  வதாழில்ヴனற பlதி வழியாக 

2030 க்lள் வகாuம்பு-கண்ザ சானலனய fனணக்lம் வீதிகள் yலம் வநரザயாக fனணக்கப்பズம். 

நிகழ்காலத்தின்பザ களனி விஹானர புனித பlதிக்l மட்ズம் மட்ズப்பズத்தப்பட்ズள்ள  வரலாற்ு xக்கியத்ヴவம் 

வாய்ந்த பிரவதசத்னத விரிூபズத்த ヂத்வதசித்ヴள்ளヴ.  

"நகர்ப்புறம்" _ன்ற கﾑத்தின்பザ, `1 பிரதான சானலயிoள்ள கிரிபத்வகாட பிரதான நகர்ப்புற வர்த்தகம் மற்ும் 

வசனவ னமயம் ヂயர் வளர்ச்சி Ruத்தங்கனளக் வகாண்ட பிராந்திய வர்த்தக ヅக்lவிப்பு நகரமாகத் வதாடﾑம் 

_ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ, வமoம் வளர்ச்சி Ruத்தத்னத சமாளிக்lம் வபாக்l ヂள்ளヴ. ுஹﾂபிட்ザனய 

ヴனண நகரமாக நிுூவヴ Rவசியம். களனி பல்கனலக்கழகம் பYனம பல்கனலக்கழக கﾑத்தாக்கத்ヴடன் 

ヂயர்கல்வி னமயமாக நிுவப்பட வவண்ズம். fவதவபால், ுஹﾂபிட்ザ மற்ும் வனவாசல பlதிகள் lザயிﾑப்பு 

பlதிகளிoம், புனிதப் பlதியிoம் வவகமாக விரிவனடந்ヴ வﾑம் வதாழில்கள் மற்ும் கிடங்lகனள xனறயாக 

னவப்பதற்கான தனி fடமாக வசதி வசய்யப்பட வவண்ズம், fப்பlதி xuவヴம் lனறந்த நிலங்கனள ஒuங்கற்ற 

xனறயில் மீட்வடズக்க வவண்ズம். 

வகாuம்பு மற்ும் Rதன் புறநகர்ப் பlதிகளில் lザயிﾑப்பு வலயத்தில் பணிபுரிூம் மக்கrக்l fヴ lザயிﾑப்பு 

வசதிகனள வழங்lகிறヴ, fヴ தற்வபாヴ வமாத்த நிலப்பரப்பில் 58% Rடங்lம். வபாக்lவரத்ヴ வநரிசனலக் 

lனறப்பதற்காக தற்வபாヴள்ள மற்ும் xன்வமாழியப்பட்ட ரயில் நவீனமயமாக்கல் மற்ும் னலட் வரயில் 

(_ல்.Sர்.ザ) பானதகளின் Rザப்பனடயில், ுஹﾂபிட்ザ, வனவாசல மற்ும் ｷங்கxவகாட, கிரிபத்வகாட, டயர் சந்தி 

மற்ும் வபால்வஹனா ரயில் மற்ும் fலl ரயில் நினலயங்கள் Rザப்பனடயாகக் வகாண்ザﾑக்lம். 

lザயிﾑப்பாளர்கrக்l வசதியாக ஒﾑ வமம்பாட்ズ னமயமாக (TOD) நிுவப்பட ヂள்ளヴ. 

fயற்னக Zழனலப் வபாுத்தவனர, gரநிலம் மற்ும் நீர்வாழ் Yற்ுச்Y+ழல் Rனமப்புகனள xனறயாக 

நிர்வகிப்பதன் yலxம், வவள்ளம் மற்ும் நகர்ப்புற வவப்பமயமாதல் Rபாயங்கனளக் lனறப்பதன் yலxம் நீர் 

மற்ும் தாவரங்கனள வகாண்ட நகரத்னத ヂﾑவாக்lவவத fதன் வநாக்கம். Rதன்பザ, மஹர xடங்கா கால்வாய், 

வனவாசல xヴன் கால்வாயின் Yற்றிூள்ள பlதி மற்ும் களனி நதி கனரவயார பாヴகாப்பு வலயம் Sகியனவ 

கலனி புனித பlதிக்l வசல்oம் சானலகளில் வவள்ளத்னத கட்ズப்பズத்ヴதல் மற்ும் fயற்னக Yற்ுச்Zழனலப் 

பாヴகாக்lம் வபாヴ நகர்ப்புற வவப்பத்தின் Rதிகரிப்னபக் lனறத்தல் Sகிய வநாக்கங்கrடன் Rபிவிﾑத்தி 

வசய்யப்பズகின்றன. கால்வாய் fﾑப்புக்கனள பச்னச வநズவரினசகளாக ヂﾑவாக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 
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களனி பிரவதச சனப பlதிக்கான கﾑத்தியல் கட்டனமப்னபக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, களனி புனித நகரம் xu 

பிராந்தியத்திற்lம் ஒﾑ Sசீர்வாத fடமாக ヂள்ளヴ, வகாuம்பு-கண்ザ பிரதான சானலயில் பல்வவு நகர்ப்புற 

நடவザக்னககள் தனி வணிக, ヂயர் கல்வி மற்ும் வதாழில்ヴனற னமயங்களாக ヂள்ளன. ヴனண னமயங்கள் 

வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான Yற்ுப்புற நகராட்சி வசனவ நினலயங்கள் fヴ ஒﾑ (Naigbourhood Nodes) 

xனனகளாக ヂﾑவாக்கப்பズம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 

6.2 xன்வமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்ズ திட்டம் 

களனி மிகூம் Rடர்த்தியான நகர்ப்புறங்களில் ஒன்றாlம். கம்பஹா மாவட்டத்தில் Rதிக மக்கள் வதானக 

வகாண்ட பி.வச.பிரிவாக களனி Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. தற்வபாヴ xன்வமாழியப்பட்ズள்ள களனியின் 

மக்கள் Rடர்த்தி ஒﾑ ச.கி.மீ 7878 நபர்கள் Slம். வகாuம்பு-கண்ザ சானல மற்ும் வதசிய சானல வனலயனமப்புடன் 

பழங்காலத்தில் fﾑந்ヴ fனணக்கப்பட்ட fந்த பlதி சமீபத்தில் கட்ゼநாயக்க மற்ும் வவளி வட்ட 

வநズஞ்சானலகள் மற்ும் கட்ズமானத்தில் ヂள்ள மத்திய Rதிவவக வநズஞ்சானல Sகியவற்னற Rுகிூள்ளヴ. 

சிக்கலான தீவிரம் மற்ும் ｷட்பமான தன்னம நாrக்l நாள் Rதிகரித்ヴ வﾑவதால், fந்த பlதி fப்வபாヴ 

வகாuம்பு னமய வலயத்திற்lள் ヂள்ள ஒﾑ பlதியாக Rனடயாளம் காணப்பズகிறヴ. 

fந்த Zழ்நினலகள் Rனனத்னதூம் மீறி, பண்னடய காலங்களிலிﾑந்ヴ புனித நகரத்ヴடன் வதாடர்புனடய 

வரலாற்ு களனி _ன்கின்ற lறியீズ பuதனடந்த நினலயில் ヂள்ளヴ. fﾑப்பிடத்தின் வினளவாக வதாழில் 

மற்ும் வதாடர்புனடய நடவザக்னககள் Rதிகமாக fﾑப்பதால், புனித நகரத்தின் நிலப்பரப்பில் Yமார் ஒﾑ கி.மீ க்l 

பரப்பளூ Yமார் 10% வதாழில் ヴனறக்l பயன்பズத்தப்பட்ズள்ளヴ. தாழ்வான பlதிகள் fப்பlதி xuவヴம் 

xனறயற்ற பயன்பாட்ザற்l பயன்பズத்தப்பズகின்றன _ன்ு பlப்பாய்ூ lறிப்பிズகிறヴ. வகாuம்பு-கண்ザ 

சானலயில் கズனமயான வபாக்lவரத்ヴ வநரிசல்கrக்l மத்தியில் 2030 Sம் Sண்ザற்கான பார்னவனய Rனடய 

ヂத்வதச நில பயன்பாட்ズ திட்டம் தயாரிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

வﾑங்கால நகர்ப்புற fடத்தின் fயற்பியல் Rனமப்னப ஒட்ズவமாத்தமாக fப்பlதிக்l `ற்ப மாற்றியனமக்க 

வவண்ズம், fヴ தற்வபாヴ களனி வரலாற்ு ヂணர்னவப் பாヴகாத்ヴ வﾑம் வளர்ச்சித் திறனில் fﾑந்ヴ 

பயனனடகிறヴ. கீவழ ヂள்ள படம் 6.2 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, களனி வசக்ரட் டூன் பlதியின் தனலனமயகம் 

வடக்l வநாக்கி நகﾑம்வபாヴ கட்ザடங்களின் ヂயரம், Rடர்த்தி, வザவம் மற்ும் வண்ணத்திற்l பザப்பザயாக மாற 

வவண்ズம். 
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படம் 6.2 xன்வமாழியப்பட்ட fடஞ்சார்ந்த வபௌதீக `ற்பாட்ின் ுுக்ு வவட்ு 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2021 
 

fந்த fடஞ்சார்ந்த திட்டத்னத நிுவ, புனிதப் பlதி வமoம் விரிூபズத்தப்பட்ズ, lனறந்த Rடர்த்தியில் விரிவாக்க 

Rﾂமதிக்கப்பズகிறヴ, Rந்த பlதிக்கான வலய திட்டத்தில் lறிப்பிடப்பட்ズள்ளபザ வபாﾑத்தமான 

Rங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாズகrக்l மட்ズவமயாlம். 

வநரிசல் மற்ும் கிரிபத்வகாட நகரத்திoம், வகாuம்பு-கண்ザ சானலயிoம் வநரிசல் மற்ும் ヂத்வதச வபாヴ 

வபாக்lவரத்ヴ வசனவகனள _ளிதாக்க வபாヴ வபாக்lவரத்ヴ னமயங்களில் Rﾑகானமயிoள்ள நகர வமம்பாズம் 

கவனம் வசoத்ヴம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. Rதன்பザ, கிரிபத்வகாட fப்பlதியில் xக்கிய வணிக நகரமாகத் 

வதாடர்கிறヴ, வங்கிகள், சிறிய மற்ும் வபரிய கனடகள் மற்ும் Rனனத்ヴ நிதி நடவザக்னககrடﾂம் ヂயரமான 

கட்ザடங்கனள விரிூபズத்ヴவனத Sதரிக்கிறヴ, கட்ズமானத்திற்கான நிலப்பரப்பு விகிதங்கனள மாற்ுகிறヴ. 

கிரிபத்வகாட xதல் ுஹﾂபிட்ザ – வத்தல சானல வனர ுஹﾂபிட்ザயானவ வநாக்கிய வளர்ச்சி வபாக்னகக் 

கﾑத்தில் வகாண்ズ, ுஹﾃபிட்ザ fரண்டாவヴ நகரமாக நிுவப்பズம். Rதன்பザ, xன்வமாழியப்பட்ட ரயில் 

நவீனமயமாக்கல் மற்ும் fலl ரயில் வசனவகனள கﾑத்தில் வகாண்ズ, ுஹﾂபிட்ザ நகர னமயம் 

வபாக்lவரத்தின் Rザப்பனடயில் நズத்தர Rளவிலான வசனவ னமயமாக ヂﾑவாக்கப்பズம். வமoம், வனவாசல, டயர் 

சந்தி, ｷங்கxவகாட மற்ும் வபால்வஹனாவில் தற்வபாヴள்ள மற்ும் xன்வமாழியப்பட்ட ரயில் நினலயங்களில் 

சிறிய நகர னமயங்கள் ヂﾑவாக்கப்பズம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. fப்பlதியில் ヂள்ள வணிக மற்ும் 

வசனவ நடவザக்னககனள ヂள் நகரமான கிரிபத்வகாடூக்l நகர்த்த திட்டங்கள் ヂள்ளன. fவதவபால், fந்த சிறிய 

நகரங்களில் வீட்ズத் திட்டங்கள் lザயிﾑப்பு விரிவாக்கத்திற்காக திறக்கப்பズம். 

புனிதப் பlதினயச் Yற்றிூள்ள நில பயன்பாட்ザல் ヂள்ள `ற்றத்தாழ்ூகனளக் lனறக்க நிலப் பயன்பாズ `ற்பாズ 

வசய்யப்பட்ズ, fப்பlதியின் வடக்lப் பlதியில் நில பயன்பாட்னட சிக்கலாக்lகிறヴ. Rதிக Rடர்த்தியான 

lザயிﾑப்பு பlதிகளில் நில பயன்பாட்ズ மாற்றம் வசயல்பズத்தப்பズம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ, 

வகாவஹால்வில, வபால்வஹனா, gரியாவவட்ザய மற்ும் நவஹனா Sகியவற்றின் ヂள்கட்டனமப்னப Rதிக Rடர்த்தி 

வகாண்ட lザயிﾑப்பு பlதிகளாக வமம்பズத்ヴகிறヴ. 
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lனறந்த Rடர்த்தி வகாண்ட lザயிﾑப்பு நிலப் பயன்பாズ கல்வபாவரல்ல பlதியில் Rனமந்ヴள்ள களனி தாகாபா 

வளாகத்தின் வதரிூநினலனயப் பாヴகாக்க கட்ザட ヂயரங்கனள கட்ズப்பズத்ヴம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ, 

fヴ புனிதப் பlதினயச் Yற்றி வமoம் வதாழில்ヴனற விரிவாக்கத்னதத் தズக்கிறヴ. mズதலாக, புனிதப் பlதியின் 

நிலப் பயன்பாズ வகாuம்பு-கண்ザ சானலூடன் நான்l xக்கிய சானலகள் வழியாக மரக் வகாズகrடன்  

வநரザயாக fனணக்கப்பட்ズள்ளヴ மற்ும் fப்பlதியின் வரலாற்ு தன்னமனய தீவிரப்பズத்ヴம் நிலத்னதப் 

பயன்பズத்ヴகிறヴ. 

தற்வபாヴ களனி நதி வடக்lக் கனரனய ஒட்ザூள்ள Rங்கீகரிக்கப்படாத மற்ும் lனறந்த வﾑமானம் வகாண்ட 

வீズகளில் Rザக்கザ வவள்ளப்வபﾑக்l `ற்பட்ズள்ள பlதி, வதசிய வபௌதீக திட்டமிடல் ヴனறயால் தயாரிக்கப்பட்ட 

களனி புனித பlதி வமம்பாட்ズத் திட்டத்ヴடன் fனணக்கப்பズம்வபாヴ சyக-கலாச்சார நதி _ல்னல வமம்பாட்ズடன் 

ஒﾑ வபாuヴவபாக்l பlதியாக ヂﾑவாக்கப்படலாம். _வகாட களனி மற்ும் வமவகாட களனினய களனி நதி 

வழியாக fனணக்க xன்வமாழியப்பட்டヴ. களனி புனித நகரத்தின் ヂணர்னவ Rதிகரிக்lம் Rவத வவனளயில் 

யாத்ரீகர்கனளூம் Yற்ுலாப் பயணிகனளூம் gர்க்lம் வநாக்கத்திற்காக களனி நதி வடக்l கனரவயாரப் 

பlதினயத் திறக்க fヴ ヂதவக்mズம். _னவவ, fヴ களனி ரஜ மகா விகானரூடன் ஒத்ヴனழக்lம் Rவத 

வவனளயில், களனி நதி வடக்lக் கனரயில் ஒﾑ சyக-கலாச்சார (Socio-cultural river scape improvement projects) 

வமம்பாட்னட ヂﾑவாக்lம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 

ヂடனザ வவள்ளத்னத xனறயாக நிர்வகிப்பதற்காக பYனம Y+ழனலப் பாヴகாப்பதற்lம், பிராந்தியத்தில் lனறந்ヴ 

வﾑம் பச்னச நிழல் வகாண்ட Yற்ுச்Y+ழல் Rனமப்புகனளப் பாヴகாக்lம் Rவத வவனளயில் Rதிக வவப்பநினல 

மண்டலங்கள் ヂﾑவாகாமல் தズப்பதற்lம் கவனம் வசoத்தப்பズம். fヴ களனி பல்கனலக்கழகம் மற்ும் Rனதச் 

Yற்றிூள்ள பlதிகனள Rザப்பனடயாகக் வகாண்ட பYனம நகரக் கﾑத்தாக்கத்திற்கான Sதரவாக, பYனம நகரக் 

கﾑத்தாக்கத்ヴடன் Rதிக Rடர்த்தி வகாண்ட ヂயர் கல்வி நில பயன்பாட்ザற்கான ஒﾑ பlதியாக ヂﾑவாக்கப்பட்ズ 

வﾑகிறヴ. 

2030 Sம் Sண்டளவில் 'வதய்வீகத்தின் நகர்ப்புற fடம்” (The Urban Locus of Divinity) _ன்ற பார்னவனய 

Rனடவதற்கான வநாக்கத்திற்காக xன்வமாழியப்பட்ட நில பயன்பாズ, fப்பlதியின் Rடர்த்தி மற்ும் நில 

பயன்பாட்ズ வரம்புகனள xனறயாக நிர்வகிப்பதன் yலம் பザப்பザயாக புனிதப் பlதியிலிﾑந்ヴ ヂﾑவானヴ. புனித 

நகரத்னத fப்பlதியின் xக்கிய வரலாற்ு மற்ும் Sன்மீக னமயமாக நிுூம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 

வமoம், xன்வமாழியப்பட்ட மற்ும் fﾑக்lம் வபாヴ வபாக்lவரத்ヴ வசனவகளின் திறனன நிவர்த்தி வசய்வதற்காக 

நில பயன்பாட்ズ ヅக்கத்வதானககனள ヅக்lவிப்பதன் yலம் நகர னமயத்தில் வநாக்கி நிலூம் வபாக்lவரத்ヴ 

வநரிசனலக் lனறக்lம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 
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வபரபடம் 6.1 xன்வமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்ு திட்டம் 
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6.3 ヂள்கட்டனமப்பு வமம்பாட்ズக்கான yவலாபாய திட்டம் 

6.3.1. வசனவ வமலாண்னம திட்டம் 

xன்வமாழியப்பட்ட வசனவ விநிவயாக திட்டத்தின் கீழ், lザயிﾑப்பு, விズதி, நகர்ப்புற வசனவ னமயங்கள், கல்வி, 

Yகாதாரம், வர்த்தகம் மற்ும் வபாヴ ஓய்ூ மற்ும் வபாuヴவபாக்l வதனவகள் Sகியனவ தீர்க்கப்பズம். 

xன்வமாழியப்பட்ட வசனவ வழங்கல் திட்டம், வபௌதீக மற்ும் சyக ヂள்கட்டனமப்பு திட்டத்தின் கீழ் வமற்கண்ட 

பlதிகனள வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான lザயிﾑப்புகனள fலக்காகக் வகாண்ட ஒﾑ திறனமயான மற்ும் 

ヂற்பத்தி நகரத்னத ヂﾑவாக்lம் வநாக்கத்ヴடன் ヂள்ளடக்lம், fヴ 2030 க்lள் களனினய 'வதய்வீக நகரமாக' 

மாற்ுவதற்கான xக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்றாlம். . fந்த வசதிகளின் Rளூ மற்ும் தரத்னத Sராய்ந்ヴ, 

கணிக்கப்பட்ட 141,000 lザயிﾑப்பாளர்கrக்lம், 500,000 க்lம் Rதிகமான புலம்வபயர்ந்த மக்கrக்lம் 

வதனவயான வசதிகள் மற்ும் வசனவகனள வழங்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

 

6.3.1.1 xன்வமாழியப்பட்ட வீட்ズ Rடர்த்தி மற்ும் விநிவயாகம் 

வதசிய fயற்பியல் திட்டத்தின் பザ, வகலானியா பிரவதச வசயலக பlதி xன்வமாழியப்பட்ட கிழக்l-வமற்l 

வபாﾑளாதார தாழ்வாரத்திற்l வசாந்தமானヴ. Rதன்பザ, fந்த பlதி xuவヴம் மக்கள் வதானக 20% - 25% Sக 

Rதிகரிக்lம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. Rதன் மக்கள்வதானக Rடர்த்தி வகலனியா பிரவதச வசயலக பிரிவில் 

சヴர கி.மீ.க்l 6,000 -10,000 நபர்களாக fﾑக்lம், fதன் yலம் 1% Rதிகரிப்பு Rザப்பனடயில் 2030 Sம் Sண்ザல் 

திட்டமிடப்பட்ட மக்கள் வதானக 141,000 நபர்களாக fﾑக்lம், சராசரி நズத்தர வளர்ச்சி விகிதம் 1.41% Sக 

fﾑக்lம். மக்கள் வதானக Rடர்த்தி 7,878 நபர்கள். fヴ Rட்டவனண 6.1 fல் வதௌpவாகக் lறிப்பிடப்பட்ズள்ளヴ. 

தற்வபாヴள்ள 111,300 மக்கள் வதானக வமாத்தம் 29,700 Sக Rதிகரிக்lம், fヴ 2030 Sம் Sண்ザல் வகலானியா 

பி._ஸ் பlதியில் 141,000 மக்கள் வதானகனய _ட்ズம். 15% சヴப்பு நிலங்களின் சதவீதத்னதத் தவிர, நிகர Rடர்த்தி 

சヴர கி.மீ. க்l 9,271 Sக fﾑக்lம்.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Rட்டவபண 6.1 மக்கள் Rடர்த்தி கணிப்பு 

Sதாரம்: திட்டமிடல் ுு - கம்பஹா மாவட்ட Rுவலகம், 2021 

 

xன்னறிவிக்கப்பட்ட மக்கள்வதானக கﾑத்ヴﾑவாக்க திட்டம், வளர்ச்சி Ruத்தம் மற்ும் Sற்றலின் Rザப்பனடயில், 

Yற்ுச்Yழல் பlப்பாய்ூ கீவழ ヂள்ள Rட்டவனண 6.2 fன் பザ பlதிகளாக பிரிக்கப்பட்ズள்ளヴ.  

Rட்டவபண 6.2 பிராந்தியத்தின் Rிப்பபடயில் xன்வமாழியப்பட்ட மக்கள் Rடர்த்தி 
 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2021 

 

 

மக்கள்வதானக வளர்ச்சி Rﾂமானங்கள்  

வளர்ச்சி 

      Sண்ズ 2030 க்lள் 
_திர்பார்க்கப்பズ
ம் Rடர்த்தி  

2050 க்lள் 
_திர்பார்க்கப்
பズம் Rடர்த்தி 2011 2017 2030 

fயல்பான fயற்னக வளர்ச்சி 
0.45 107853 111300 117463 6562 

6001 - 10000  

 

 

ஜி._ன் பிரிூகளினடவய வநர்மனறயான 

மக்கள் வதானக வளர்ச்சி விகிதங்களின் 

மிதமான வளர்ச்சி 
0.71 107853 111300 123519 6900 

மக்கள்வதானக வளர்ச்சி விகிதம் 1% க்lம் 

Rதிகமான மக்கள்வதானக வளர்ச்சி 

விகிதங்களின் மிதமான வளர்ச்சி விகிதம் 
1.41 107853 111300 141020 7878 

கிராம நிலதாரி பிரிூகளின் Rதிகபட்ச 

வளர்ச்சி விகிதம் 
2.22 107853 111300 157522 8800 

வலயம் xன்வமாழியப்பட்ட வபயர் Rளூ 
(வஹக்
வடர்) 

2030 க்l 
xன்வமாழியப்பட்
ட மக்கள் 
வதானக 
(வஹக்வடர்) 

xன்வமாழியப்
பட்ட  மக்கள்  
Rடர்த்தி 
(வஹக்வடர்) 

xன்வமாழி
யப்பட்ட 
வீட்ズ 
Rலlகள் 

xன்
வமாழி
யப்பட்
ட 
வீட்ズ 
Rடர்த்
தி 
(வஹ
க்வடர்) 

வலயம் I 

 

ヂயர் Rடர்த்தி வணிக ヅக்lவிப்பு 
வலயம் 

264.2 15778 60 3945 15 

வலயம் II ヂயர் Rடர்த்தி கல்வி ヅக்lவிப்பு 
வலயம் 

209.36 15170 72 3793 18 

வலயம் III ヂயர் Rடர்த்தி வதாழில்கள் மற்ும் 
வகாள்கலன் ヅக்lவிப்பு வலயம் 

460.22 40218 87 10055 22 

வலயம் 

IV 

ヂயர் Rடர்த்தி ヂயர் கல்வி 
ヅக்lவிப்பு வலயம் 

141.02 19633 139 4908 35 

வலயம் V நズத்தர Rடர்த்தி lザயிﾑப்பு 
வலயம் 

335.57 26229 78 6557 20 

வலயம் 

VI 

lனறந்த Rடர்த்தி வகாண்ட 
lザயிﾑப்பு மண்டலம் 

177.08 

 

12639 7 3160 18 

வலயம் 

VII 

புனித பlதி மற்ும் 
வதால்வபாﾑள் பாヴகாப்பு பlதி 

148.59 11353 76 2838 19 

வலயம் 

VIII 

விலங்கியல் சிறப்பு Yற்ுச்Y+ழல் 
பாヴகாப்பு மண்டலம் 

53.49 0 0 0 0 

வமாத்தம் 1789.53 141020 79 35255 20 
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தற்வபானதய வீட்ズவசதி பங்lகளின் _ண்ணிக்னக 26,855 Rலlகள் Slம்.  மக்கள்வதானக Rதிகரிப்பதன் yலம், 

2030 Sம் Sண்ザல் திட்டமிடப்பட்ட பங்lகளின் _ண்ணிக்னக 35,255 Rலlகளாக fﾑக்lம். lザனசகள் மற்ும் 

வரினச வீズகளினன 904  Rலlகள் _ன்பヴடன் Rனவ 9,304 Sக Rதிகரிக்க வவண்ズம். xன்வமாழியப்பட்ட வீட்ズ 

Rடர்த்தி _ன்பヴ ヂயரமான நிலங்கள், தாழ்வான பlதிகள், கால்வாய்கள், வதால்வபாﾑள் fடங்கள், மக்கள் 

Sவராக்கியமாக வாழ்வதற்lம் fயற்னக வபரழிூகனளத் தவிர்ப்பதற்lம் `ற்றヴ, fヴவபான்ற விநிவயாகிக்கப்பட்ட 

மக்கrக்l _திர்கால வீட்ズத் வதனவகrக்l `ற்ப. திட்டத்தால் பரிந்ヴனரக்கப்பズகிறヴ. 2030 Sம் Sண்ザற்கான 

பார்னவனய Rனடவதற்l, xன்வமாழியப்பட்ட ரயில் நவீனமயமாக்கல் மற்ும் fலl ரயில் வசனவகளின் 

Rザப்பனடயில் Sு வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வமம்பாட்ズ னமயங்கனள நிுூதல் மற்ும் வபாக்lவரத்ヴ 

Rザப்பனடயிலான வமம்பாட்ズ னமயங்களில் 60% மக்கrக்l வசதி வசய்தல், வபால்வஹனா, கல்வபாவரல்ல, 

ｷங்கxவகாட, வவதxல்ல, gரியாவザய, வகாவஹால்வில, வவலிவகாட மற்ும் ザக்பித Sகிய பிரவதசங்களில் 

lザயிﾑப்பு பlதிகனள Rபிவிﾑத்தி வசய்ய xன்வமாழியப்பட்டヴ. xன்வமாழியப்பட்ட மக்கள் Rடர்த்தி மற்ும் வீட்ズ 

Rடர்த்தி வனரபடங்கள் 6.2 மற்ும் 6.3 fல் காட்டப்பட்ズள்ளன. 



81 

 

வபரபடம் 6.2 பிராந்தியத்தின் Rிப்பபடயில் 2030 க்ு xன்வமாழியப்பட்ட மக்கள் Rடர்த்தி 
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வபரபடம் 6.3 பிராந்தியத்தின் Rிப்பபடயில் 2030 க்ு xன்வமாழியப்பட்ட வீட்ு Rடர்த்தி 
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6.3.1.2 வசனவ னமய xன்ﾂரினம திட்டம் 

நகர்ப்புற வசனவனய வழங்lம் வமல் மாகாணத்தின் xக்கிய நகர னமயங்களில் ஒன்றாக கிரிபத்வகாட 

Rனடயாளம் காணப்பズகிறヴ. களனி மற்ும் ுஹﾂபிட்ザ Sகியனவ வசனவ னமயங்களாக Rனடயாளம் 

காணப்பட்டாoம் Rத்தனகய பlதிகள் திﾑப்திகரமான மட்டத்தில் fல்னல, _னவவ lザயிﾑப்பாளர்கள் மற்ும் 

பயணிகளின் வசதிக்காக வசதிகனள வழங்lம் வநாக்கத்திற்காக ヂள் நகரங்களின் வளர்ச்சிக்l கவனம் 

வசoத்தப்பズகிறヴ. fனணப்பு 36 fன் பザ Rபிவிﾑத்தி Ruத்தம், ヂணர்திறன், lザயிﾑப்பு நிலம் வபாﾑந்தக்mザய 

தன்னம, சாத்தியமான மற்ும் xன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கனள கﾑத்தில் வகாண்ズ தற்வபாヴள்ள நகர னமயங்கள் 

மற்ும் (neighborhood nodes) Sகியனவ Rவற்றின் _திர்பார்க்கப்பட்ட Rளூகளின் Rザப்பனடயில் xன்ﾂரினம 

Rளித்ヴள்ளன. நகர னமயங்களின் xன்ﾂரினம நினலகளின் Yﾑக்கம் Rட்டவனண 6.3 fல் 

lறிப்பிடப்பட்ズள்ளヴ. 

Rட்டவபண 6.3. xன்வமாழியப்பட்ட நகர வரிபசxபற 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பாஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

கிரிபத்வகாட தற்வபாヴ வமல் மாகாணத்தின் நான்காவヴ வனக நகரமாlம். தற்வபாヴள்ள வசனவகளின்பザ, ஒﾑ 

வபாヴ மﾑத்ヴவமனன, ஒﾑ வபாヴ சந்னத மற்ும் பஸ் நினலயம் வபான்ற வபﾑம்பாலான வபாヴ வசனவகள் 

கிரிபத்வகாட நகர னமயத்தில் lவிந்ヴள்ளヴ. தவிர, கிரிபத்வகாட நகரில் xன்வமாழியப்பட்ட னலட் ரயில் நினலயம் 

ヂﾑவாக்கப்பズம். fந்த Rனனத்ヴ சாத்தியக்mுகளின் Rザப்பனடயிoம் 2030 Sம் Sண்ザல் 220,000 க்lம் 

வமற்பட்ட பயணிகrக்l வசதியாக fﾑக்lம் xதல் xன்ﾂரினம நகரமாக Rபிவிﾑத்தி வசய்ய 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

xன்வமாழியப்பட்ட ரயில்வவ நவீனமயமாக்கல் மற்ும் fலlவான ரயில் வசனவகளின் Rザப்பனடயில் 

xன்வமாழியப்பட்ட நகர னமய திட்டங்கள் yலம் ுஹﾂபிட்ザ ஒﾑ வபாக்lவரத்ヴ னமயமாக Rபிவிﾑத்தி வசய்ய 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. mズதலாக, xன்வமாழியப்பட்ட னலட் வரயில் பானத, டயர் சந்தி, fப்பlதியில் 

fரண்டாவヴ xன்ﾂரினம நகரமாக ヂﾑவாக்கப்பズம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 2030 Sம் Sண்ザற்கான 

xன்ுரிபம  நகரங்கள் நகர பமயம் 

xதல் xன்ﾂரினம  நகரங்கள் கிரிபத்வகாட 

fரண்டாவヴ xன்ﾂரினம நகரம் ுஹﾃபிட்ザ 

டயர் சந்தி 

yன்றாவヴ xன்ﾂரினம நகரம் ｷங்கxவகாட 

 

 

நான்காவヴ xன்ﾂரினம நகரம் 

பந்தல் சந்தி 

தrகம 

வபால்வஹன 

வனவாசல 

கல்வபாரல்ல 

 

 

5 வヴ xன்ﾂரினம நகரங்கள் 

சிங்காரxல்ல 

களனி 

வவவவல்ヴவ 

திப்பிザவகாட 

திoகம்வகாட 
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xன்வமாழியப்பட்ட fடம்வபயர்ூ மக்கள் வதானக 800,000 - 150000 நகராட்சிகrக்l fனடயில் fரண்டாவヴ 

xன்ﾂரினம டூன்ஷிப்பாக Rனடயாளம் காணப்பズகிறヴ. 

50,000 க்lம் lனறவான புலம்வபயர்ந்த மக்கrக்l fடமளிக்lம் வனகயில், lனறந்த Rடர்த்தி வலயம் மற்ும் 

நズத்தர Rடர்த்தி வலயத்னத ヂள்ளடக்கிய, yன்றாவヴ xன்ﾂரினம நகரமாக ｷங்கxவகாட ヂﾑவாக்கப்பズம் 

_ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. Rதன் xன்வமாழியப்பட்ட பியாகம-வகாஸ்கம ரயில் பானத மற்ும் ஒவர வநரத்தில் 

வபாக்lவரத்ヴ yலம் ஒﾑ ரயில் நினலயம் கட்டப்பズம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 

வதாரான சந்தி, தoகம, வபால்வஹன, வனவாசல மற்ும் கல்வபாவரல்ல சானலகனள நான்காவヴ xன்ﾂரினம 

நகரமாக ヂﾑவாக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fனவ 200,000 க்lம் lனறவான lザயிﾑப்பு மற்ும் புலம்வபயர்ந்த 

மக்கrக்l fடமளிக்lம் வனகயில் Rபிவிﾑத்தி வசய்யப்பட வவண்ザய நகரங்கள் Slம்.  வபாக்lவரத்ヴ 

வசதிகளின் Rன்றாட வதனவகனளப் ூர்த்தி வசய்ய வசனவகனளத் திரட்ズவதாக _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 

xன்வமாழியப்பட்ட lனறந்த Rடர்த்தி மண்டலத்னத ヂள்ளடக்கிய ஐந்தாவヴ xன்ﾂரினம நகரங்களாக 

சிங்காரxல்ல, களனி மற்ும் வதாரண சந்தி, தாoகம்வகாட, திப்பிザவகாட மற்ும் வவவவல்ヴவ சந்திப்புகனள 

ヂﾑவாக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 5,000 க்lம் lனறவான lザயிﾑப்பாளர்கrக்l fடமளிக்lம் வனகயில் 

Yகாதார பராமரிப்பு மற்ும் சில்லனற வசதிகனள fனணக்lம் சிு நகரங்களாக fனவ ヂﾑவாக்கப்பட ヂள்ளன. 

fவ்வாு கிரிபத்வகாட fப்பlதியின் xக்கிய நகர னமயமாகூம், ுஹﾂபிட்ザ மற்ும் டயர் சந்தி ヴனண 

நகரங்களாக ヂﾑவாக்கப்பட வவண்ズம். வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வமம்பாட்ズக் வகாத்ヴகள், வதாரன சந்தி, 

தoகாம, வபால்வஹன, வனவாசல மற்ும் கல்வபாவரல்ல Sகியவற்றில் நான்காவヴ xன்ﾂரினம நகரங்களில் 

பணியாற்ும் yன்றாவヴ xன்ﾂரினம நகரமாக ｷங்கxவகாடனவ ヂﾑவாக்க xன்வமாழியப்பட்டヴ. 

மீதxள்ளவற்னற நகர னமயமாக ヂﾑவாக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. ஐந்தாவヴ xன்ﾂரினம நகரமாக, 

சிங்காரxல்ல, களனி, வவவவல்ヴவ, ザக்பிザவகாட மற்ும் தoகம்வகாட சிு நகர னமயங்கனளூம், புனித பlதி 

யாத்ரீகர்கrக்l பணியாற்ும் வணிக னமயங்கனளூம் ヂﾑவாக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. வனரபடம் 6.4 

xன்வமாழியப்பட்ட நகர வரினசxனறயின் fﾑப்பிடத்னதக் காட்ズகிறヴ.
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வபரபடம் 6.4 xன்வமாழியப்பட்ட நகராட்சி மசபவ பமயங்களின் வரிபசxபற  
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6.3.1.3. கல்வி வசதிகள் திட்டம் 

களனி கல்வி வலயம், களனி பிரவதச சனப பlதியில் கல்வி கற்lம் xக்கிய ヴனறகளில் ஒன்றாlம். கீவழூள்ள 

Rட்டவனணயில் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, 3 வதசிய பள்ளிகள் ヂட்பட 25 பள்ளிகள் களனி பlதியில் ヂள்ளன. fந்த 25 

பள்ளிகளில் தற்வபாヴ 29,169 மாணவர்கள் பザக்கின்றனர். 

Rட்டவபண 6.4 களனி பிரமதச வசயலகத்தில் ヂள்ள பள்ளிகள 

 

Sதாரம்: புள்ளிவிவர னகவயズ – 2016, மக்கள் வதானக கணக்வகズப்பு மற்ும் புள்ளிவிவரத் ヴனற 

 

fவற்றில், fரண்ズ நズநினலப்பள்ளிகள் மற்ும் 11 ヂயர்நினலப்பள்ளிகள் ヂட்பட 21 பள்ளிகனள களனி 

பி.வச.பிரிவின் வザவனமப்பு Rதிகார வரம்பில் ヂள்ளヴ. களனி பி.வச.பிரிவின் 2016 Sண்ザன் மக்கள் வதானக 

கணக்வகズப்பின்பザ, fனணப்பு 37, 2017 Sம் Sண்டளவில், களனி பlதியில் வாuம் மக்கள் வதானகயில் 22% 

பள்ளி வயヴனடய மக்களாக Rனடயாளம் காணப்படலாம் _ன்பனதக் காட்ズகிறヴ. Rதன்பザ, பள்ளி வயヴ மக்கள் 

வதானக 24,300 மற்ும் களனியா பி.வச.பிரிவின் fப்பlதியில் ヂள்ள 21 பள்ளிகளில் வமாத்தம் 24,902 

மாணவர்கள் பザத்ヴ வﾑகின்றனர். xன்னறிவிக்கப்பட்ட மக்கள்வதானக பザ, 2030 Sம் Sண்டளவில் 

fப்பlதியில் பள்ளி வயヴக் luவின் மக்கள் வதானக Yமார் 27,192 Sக fﾑக்lம். 

fப்பlதியில் `u வதாடக்கப் பள்ளிகள் ヂள்ளன. வமாத்தம் 1 கி.மீ பரப்பளனவக் வகாண்ட வசனவ வலயங்கனளக் 

கﾑத்தில் வகாண்ズ, Sரம்பப் கல்வி நிுவனங்கள் xu பிராந்தியத்திoம் சிதறிக்கிடக்கின்றன. fப்பlதியில் 

Sரம்பகால lழந்னத பﾑவ வளர்ச்சி னமயத்னத பரிசீலிக்lம்வபாヴ, 1500 xன்பள்ளி lழந்னதகrடன் களனி 

பிரவதச வசயலக பlதியில் Yமார் 84 பாலர் பள்ளிகள் ヂள்ளன. mズதலாக, பிராந்தியவமங்lம் சர்வவதச 

பள்ளிகளில் வபﾑம் Rதிகரிப்பு ヂள்ளヴ. fனடநினலக் கல்வினயப் வபாﾑத்தவனர, fரண்ズ நズநினலப் 

பள்ளிகrம் 11 ヂயர்நினலப் பள்ளிகrம் ヂள்ளன. வமாத்தம் 3 Yற்ுகனள ヂள்ளடக்கிய Rதன் நினலயான 

fயக்க வரம்னபக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, fனடநினலக் கல்வி நிுவனங்கள் xuப் பlதியிoம் பரவிூள்ளன. 

Rதன்பザ, வனரபடம் 6.5 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, 2030 Sம் Sண்ズ கணிக்கப்பட்ட பザத்த மக்கrக்l வசனவ 

வசய்ய வபாヴமான Sரம்ப மற்ும் fனடநினலக் கல்வி பரப்பளவில் ヂள்ளヴ. ுஹﾂபிட்ザ ஜாஹிரா கல்pரி, 

ுஹﾂபிட்ザ வதாடக்கப்பள்ளி, ுஹﾃபிட்ザ பண்டாரநாயக்க கல்pரி. ீ Yமங்கல வதாடக்கப்பள்ளி, 

நாகவசன கல்pரி, திக்பிザவகாட வதாடக்கப்பள்ளி Sகியனவ வமoம் Rபிவிﾑத்தி வசய்யப்பட ヂள்ளன.  

 

lறிப்பாக, ヂயர்கல்வித் ヴனறயில் வதசிய மற்ும் சர்வவதச ரீதியில் பிரசித்தமான களனி பல்கனலக்கழகம் களனி 

பி.வச.பிரிவில் Rனமநヴள்ளヴ. 1875 Sம் Sண்ザல் வதாடங்கப்பட்ட Sு பீடங்கனளக் வகாண்ட களனி 

பல்கனலக்கழகத்தின் 2014/2015 Sண்ズ Rறிக்னகயின்பザ, பல்கனலக்கழகத்தில் Yமார் 16,000 ヂள் மாணவர்கள் 

 வதசிய 
பள்ளிகள் 

1 AB 

பள்ளிகள் 

1C பள்ளிகள் தரம் 2 fல் 
ヂள்ள 

பள்ளிகள் 

தரம் 3 fல் 
ヂள்ள 

பள்ளிகள் 

வசகரி
ப்பு 

களனி 
பிரவதச 
வசயலகம் 

3 

 

2 9 5 6 25 
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பザக்கின்றனர். 2015 மாணவர் பதிூ Rறிக்னகயின்பザ, 41,100 வவளி மாணவர்கள் ヂள்ளனர். வதசிய மற்ும் 

சர்வவதச Rளவில் xக்கியமான களனி பல்கனலக்கழகத்தில் Sு பீடங்கள் ヂள்ளன, Sனால் ஒﾑ வபாறியியல் 

பீடத்தின் வதனவ ヂள்ளヴ. Rதன்பザ, 2030 Sம் Sண்டளவில் 20,000 ヂள் மாணவர் மக்கள் வதானகக்l 

fடமளிக்க ஒﾑ புதிய வபாறியியல் பீடத்தின் வதனவனயூம் களனி பல்கனலக்கழகம் Rனடயாளம் கண்ズள்ளヴ, 

வமoம் Rヴ xன்வமாழியப்பட்ட Rதிக Rடர்த்தினய வகாண்ட ヂயர் கல்வி வலயத்திﾂள் ヂயர் பYனம 

விதிxனறகrக்lள் நிுவப்பட வவண்ズம். 
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வபரபடம் 6.5 கல்வி வசதிகளின் விரிவாக்கம் 
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6.3.1.4. Yகாதார திட்டம் 

கிரிபத்வகாட Rザப்பனட மﾑத்ヴவமனன 2017 Sம் Sண்ザல் 111,300 நபர்கனளக் வகாண்ட 17.9 சヴர கி.மீ 

பரப்பளவில் ヂள்ள Yகாதார வசதினயக் கﾑத்தில் வகாள்வதில் xக்கியத்ヴவம் வாய்ந்தヴ. தற்வபாヴ கம்பஹா 

மாவட்டத்தில் ヂள்ள 3 னவத்தியசானலகளில், Rதாவヴ வヴபிட்ザவாலாவில் ヂள்ள “`” தர Rザப்பனட 

மﾑத்ヴவமனன, மீரிகனமனில் “பி” தர Rザப்பனட மﾑத்ヴவமனன மற்ும் கிரிபத்வகாடவில் ヂள்ள “பி” தர 

Rザப்பனட மﾑத்ヴவமனன, கிரிபத்வகாட Rザப்பனட மﾑத்ヴவமனன Sகியனவ திட்டமிடல் பlதியில் ヂள்ளன. 

fヴ 5 வார்ズகனளக் வகாண்டヴ மற்ும் 81 பズக்னககனளக் வகாண்ズள்ளヴ. மக்கள்வதானக கணக்வகズப்பு 2016 

fன் மாவட்ட Rறிக்னகயின்பザ, கிரிபத்வகாட Rザப்பனட மﾑத்ヴவமனனயில் fந்த Sண்ザல் 16,508 ヂட்புற மற்ும் 

149,423 வவளிப்புற வநாயாளிகள் தங்கிூள்ளனர். ஒﾑ Rザப்பனடயிலான மﾑத்ヴவமனனயின் நினலயான வசனவ 

பாヴகாப்பு பlதினய 5 கி.மீ Yற்றளவில் கﾑヴம்வபாヴ, Rヴ xu திட்டமிடல் பlதினயூம் ヂள்ளடக்கியヴ. 

Rரசாங்கத்னத கﾑத்தில் வகாண்ズ. மத்திய மﾑந்தகங்கள், களனி மற்ும் சிங்காரxல்ல மத்திய மﾑந்தகங்கள் 

மற்ும் தனியார் மﾑந்தகங்களின் வனலயனமப்பு Sகியனவ fப்பlதியில் ヂள்ள xu Yகாதார வசதிகனளூம் 

ヂள்ளடக்கியヴ. 

Sூர்வவத மﾑத்ヴவத்னதப் வபாுத்தவனர, கிரிபத்வகாடவில் ヂள்ள Sூர்வவத மﾑந்தகxம், களனியில் ヂள்ள 

Sூர்வவத மﾑந்தகxம் மிக xக்கியமானனவ. fヴ ஒﾑ வதசிய மற்ும் சர்வவதச Rளவில் புகழ்வபற்ற விஷ 

கிளினிக் Slம். fヴ ヂள்rhர் பாரம்பரியத்னத பாヴகாக்lம் வநாக்கத்ヴடன் 1964 Sம் Sண்ザல் களனியின் 

வபால்வஹனவில் நிுவப்பட்டヴ. fலங்னகயில் தற்வபாヴள்ள ஒவர நச்Yயியல் மﾑத்ヴவமனன fヴவாlம், வமoம் 

ஒﾑ நச்Yயியல் கல்pரிூம் Rடங்lம். fந்த Sண்ズ Yமார் 200-250 மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க வவண்ズம், 

Sனால் 20-25 மாணவர்கள் மட்ズவம Rﾂமதிக்கப்பズகிறார்கள். _னவவ, _திர்காலத் வதனவகனளப் ூர்த்தி 

வசய்வதற்காக fந்த நச்Yயியல் மﾑத்ヴவமனனனய நவீனமயமாக்க வமம்பாட்ズத் திட்டம் 

xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ.  

fப்பlதியில் Yகாதார வசதிகளின் தற்வபானதய நினல ஓரளூ நம்பிக்னகூடன் fﾑந்தாoம், கிரிபத்வகாட 

Rザப்பனட மﾑத்ヴவமனன தற்வபாヴ 141,000 மக்கள் வதானகயில் 200 பズக்னககள் வகாண்ட பி வனக 

மﾑத்ヴவமனனயாlம், வமoம் வளர்ந்ヴ வﾑம் புலம்வபயர்ந்வதாﾑக்l வசனவ வசய்ூம் _ன்ு 

_திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 2.7 `க்கர் நிலத்னத விரிூபズத்த ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fப்பlதியில் மகப்வபு 

வசனவகளின் பரவனலக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, xuப் பlதினயூம் ヂள்ளடக்கிய ஒﾑ மகப்வபு fல்லம் களனி 

கிராம வசவகர் பிரிவில் Rனமந்ヴள்ளヴ, வமoம் 2030 Sம் Sண்ザற்கான கணிப்புகளின்பザ வமoம் Rபிவிﾑத்தி 

வசய்யப்பட வவண்ズம். வமoம், வபால்ஹீனாவில் ヂள்ள பாரம்பரிய விஷம் மﾑத்ヴவமனன மற்ும் Rதன் 

Rﾑகிoள்ள நச்Yயியல் மﾑத்ヴவமனன நவீனமயமாக்கப்பட வவண்ズம். வனரபடம் 6.6 2030 Sம் Sண்ザற்கான 

Yகாதார வசனவனய வமம்பズத்ヴவதற்கான திட்டங்கனளக் காட்ズகிறヴ. 
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91 

 

6.3.1.5. வபாு விற்பபன வசதிகபள வழங்ுதல் 

களனி பிரவதச சனபயின் Rதிகார _ல்னலக்lள் கினடக்lம் தினசரி வர்த்தக வசனவகனளப் பார்க்lம்வபாヴ, 

வர்த்தகத் வதனவகனள ஒﾑ lザயிﾑப்புப் பlதியாகூம், வணிக மற்ும் வசனவ வநாக்கங்கrக்காக ஒﾑ வபரிய 

புலம்வபயர்ந்த மக்கள் வதானக வகாண்ட பlதியாகூம் கﾑத வவண்ザயヴ Rவசியம். 

கிரிபத்வகாட வபாヴ Rங்காザ மற்ும் கிரிபத்வகாட வாராந்திர கண்காட்சி Sகியனவ 2017 Sம் Sண்ザல் 111,300 

lザயிﾑப்பு மக்கrக்lம், Rன்றாட வசனவ வதனவகrக்காக lザவயும் கிட்டத்தட்ட 200,000 மக்கrக்lம் வசனவ 

வசய்ய fப்பlதியில் கினடக்கின்றன. 3 கி. மீ வசனவ பlதினயக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, வசனவ பlதி வதற்வக 

மாவவல்ல, சிங்காரxல்ல மற்ும் பிலாபிட்ザ வனர பரவிூள்ளヴ. ுஹﾂபிட்ザ பlதியில் ヂள்ளவர்கrம் வத்தல 

வபாヴ கனடகனள பயன்பズத்ヴகின்றனர். mズதலாக, தற்வபாヴள்ள தனியார் சந்னத வளாகங்கள் yலம் xu 

பlதினயூம் ヂள்ளடக்கிய பல வசனவ பlதிகனள Rனடயாளம் காண xザூம். கிரிபத்வகாட வபாヴச் சந்னத 

மற்ும் வாராந்த சந்னத Sகியனவ xu பிராந்தியத்திற்lம் வசனவ வசய்ூம் வபாヴவான வணிக னமயங்களாக 

fﾑந்தாoம், 2030 Sம் Sண்ザற்கான கணிக்கப்பட்ட 141,000 மக்கனள ூர்த்தி வசய்ய fந்த வசதிகள் 

வபாヴமானதாக fல்னல. கிரிபத்வகாட வபாヴச் சந்னத வளாகத்தின் வமல் மாザ நவீன வசதிகrடன் 

பuヴபார்க்கப்பட வவண்ズம், fヴ கனடயின் xன்புறத்தின் பாழனடந்த நினல காரணமாக Rதிக Rடர்த்தி 

வகாண்ட வணிக வலயமாக Rபிவிﾑத்தி வசய்யப்பட ヂள்ளヴ. 

Rதிக Rடர்த்தி வலயமாக Rபிவிﾑத்தி வசய்யப்பズம் ヂத்வதச ுஹﾂபிட்ザ பlதிக்l வபாヴவான வர்த்தக 

வசதிகனள ヅக்lவிக்lம் _ன்ும் _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. தற்வபாヴ ஒuங்கற்ற வர்த்தக fடங்கrக்l 

ுஹﾃபிட்ザயாவின் பிரதான சானலயில் வபாﾑத்தமான fடத்னத ヂﾑவாக்lவதற்lம் புதிய வபாヴ சந்னத 

வளாகத்னத ヂﾑவாக்lவதற்lம் வபﾑம் வதனவ ヂள்ளヴ. வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான lザவயற்றங்கனள 

_ளிதாக்lவதன் yலம் fந்த வபாヴவான வணிகத் வதனவகனளூம் திட்டங்கள் ூர்த்தி வசய்ூம். வனரபடம் 6.7 

fந்த திட்டங்கனளக் காட்ズகிறヴ. 
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வபரபடம் 6.7 வபாு வர்த்தக மசபவகளின் விரிவாக்கம் 
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6.3.1.6. தற்காலிக வதிவிட மதபவகபள ூர்த்தி வசய்தல் 

2017 Sம் Sண்ズக்lள் களனி பல்கனலக்கழகத்தில் பザக்lம் 16,120 ヂள் மாணவர்கrக்l fப்பlதியில் 

தற்வபாヴ கினடக்கக்mザய lザயிﾑப்பு வசதிகளின் Rளனவக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, Rட்டவனண 6.5 ன் பザ 3,958 

Sண் மற்ும் வபண் மாணவர்கrக்l தங்lமிட வசதி Rளிக்கிறヴ. 

Rட்டவபண 6.5 நிரந்தர விுதிகள் - களனி பல்கபலக்கழகம் 

Sதாரம்: Sண்ு Sவணம் – 2014/2015 - களனி பல்கபலக்கழகம்/ திட்டக் ுு - கம்பஹ மாவட்ட Rுவலகம், 2017 

தற்வபாヴ, வமாத்த மாணவர் வதானகயில் 80% வபﾑக்l தங்lமிட வசதிகனள வழங்கினால், வமல் மாகாணத்திற்l 

வவளியில் fﾑந்ヴ வﾑம் மாணவர்கனளக் கﾑத்தில் வகாண்ズ 12,896 மாணவர்கrக்l வதிவிட வதனவகனள 

வழங்க வவண்ズம். Sனால் தங்lமிடங்களின் தற்வபானதய திறன் 3,958 மாணவர்கrக்l மட்ズவம. Sயிﾂம் 

பல்கனலக்கழக வளாகத்திற்l வவளிவய வசிக்lம் வமாத்த மாணவர்களின் _ண்ணிக்னக Yமார் 8,900 Slம். 2030 

Sம் Sண்ザல் xன்வமாழியப்பட்ட வபாறியியல் பீடத்ヴடன் வமாத்த மாணவர் _ண்ணிக்னகனய கணக்கிズம்வபாヴ 

Rヴ 20,000 Sக fﾑக்lம், Rதில் 80% ヂள் தங்lமிடம் வசதி ூர்த்தி வசய்யப்பட ヂள்ளヴ. _னவவ Yமார் 16,000 

மாணவர்கrக்l தங்lமிடம் வழங்கப்பズம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. _னவவ ヂயர்கல்வி ヅக்lவிப்பு 

வலயத்திற்lள்  Yமார் 12,000 mズதல் புதிய தங்lமிட வசதிகனள `ற்பズத்த fヴ xன்வமாழியப்பட்டヴ. fந்த 

திட்டங்கள் மற்ும் வசனவ பlதிகள் Rனனத்ヴம் வனரபடம் 6.8 fல் காட்டப்பட்ズள்ளன. 

வபயர் ுவங்கப்பட்டSண்ு  வகாள்ளளூ வபண்/ Sண் 

பண்டாரநாயக்க 1965 538 வபண  
விஹாரமஹாவதவி 1997 212 வபண  
வஹமச்சந்திர ராய் 2000 200 வபண  
_திரவீர சரச்சந்திர 1993 108 வபண  
Rதிகாரம 2000 140 வபண  
சங்கமித்தா 1997 212 வபண  
lணபால மலலவசகர 1996 153 வபண  
சர் ザ.பி.வஜயதிலவக 2015 495 வபண  
யக்கズவாவில் பரன்யக்காズவ 2009 295 Sண்கள் 

Yp. டபிள்ூ டபிள்ூ கன்னங்கரா 2005 738 வபண  
வசாமா lணமஹால்  315 வபண  
புoகஹ சந்தி  200 வபண  
சீவலி மாவத  100 வபண  
மகர சந்தி  100 வபண  
சீவலி மாவத- Sண்  80 Sண்கள் 

வகதவக _ஸ்வடட்  72 வபண்/ Sண 

 3958 
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வபரபடம் 6.8 தற்காலிக ுியிுப்பு வசதிகளின் விரிவாக்கம 
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6.3.2. சாபல மற்ும் மபாக்ுவரத்ு திட்டம் 

fலங்னகயின் வடக்l, கிழக்l மற்ும் மத்திய பlதிகனள தனலநகﾑடன் fனணக்lம் ` 1 சானல, வகாuம்பு-

கண்ザ பிரதான சானலயில் Rனமந்ヴள்ள நகரங்களில் ஒன்றாlம். கிரிபத்வகாட நகரம் Yமார் 12 கி.மீ ガரத்தில் 

ヂள்ளヴ. தற்வபாヴ மிகூம் வநரிசலான வகாuம்பு-கண்ザ சானலயில் வபாக்lவரத்ヴ வநரிசல் தினசரி 150,000 

வாகனங்கனள தாண்ザூள்ளヴ. வகாuம்பு நகﾑக்l Rﾑகிoள்ள நன்l Rறியப்பட்ட வணிக மற்ும் வசனவ 

னமயமான கிரிபத்வகாட மற்ும் களனி பல்கனலக்கழகத்திற்l Rﾑகிoள்ள தoகம மற்ும் டயர் சந்தி Sகியனவ 

கズனமயாக பாதிக்கப்பட்ズள்ளன. 

தற்வபானதய Rரசாங்க Rறிக்னகயின் பத்ヴ கட்டனளகளின் `ழாவヴ வகாள்னகயின்பザf வட்டவザனமப்பிலான 

fலl ரயிலினன (ズYவு) வகாuம்பிற்l தினசரி பயணிக்lம் பிரயாணிகளின் வசதிக்காக Rனமக்கப்பズம். fヴ 

xக்கிய lுக்lவவட்ズகளில் `ற்பズம் வபாக்lவரத்ヴ வநரிசனல lனறக்கவும் xக்கிய நகரங்கrக்l வமம்பாலம் 

மற்ும் fலத்திரனியல் வசங்lத்ヴ வாகன தரிப்பிடxம் Rனமக்கப்பズம். fதனザப்பனடயில் புதிய பானதனய 

வநாக்கியதான வபௌதிக fடத்தினன Rனமப்பதன் yலமாக களனி Rபிவிﾑத்தி திட்டம் Rனமக்கப்பズம்.  

திறனமயான மற்ும் ヂற்பத்தி நகரத்னத ヂﾑவாக்lவதற்கான பல வநாக்கங்கள் fந்த நகர்ப்புற பிரச்சினனகனள 

சமாளிப்பதற்lம் 2030 Sம் Sண்ザற்கான பார்னவ மற்ும் வநாக்கங்கனள Rனடவதற்l வபாக்lவரத்னத 

Rザப்பனடயாகக் வகாண்ズ நிர்மாணிக்கப்பட்ズள்ளヴ. Rதன்பザ, 2030 Sம் Sண்டளவில், களனி புனிதப் பlதி 

வநரザ Rுகல் fடமாக fﾑக்lம், வமoம் 2030 Sம் Sண்ザல் திறனமயான வபாக்lவரத்ヴ Yழற்சிூடன் புதிய 

சானல வரினசxனற நிுவப்பズம். xன்வமாழியப்பட்ட சானல மற்ும் வபாக்lவரத்ヴ திட்டத்தின் yலம் Rனடய 

வவண்ザய வநாக்கங்கள் மற்ும் Rவ்வாு வசய்ய 3 lறிப்பிட்ட yவலாபாயங்கனள திட்டமிடப்பட்ズ வﾑகிறヴ.   

6.3.2.1. தற்வபாヴள்ள வபாக்lவரத்ヴ வநரிசனல சமாளிக்க வகாuம்பு - கண்ザ பிரதான 
வநズஞ்சானலனய fனணக்lம் மாற்ு வழி சானலனய பயன்பズத்தல்   

பிரதான சானல fப்பlதியின் xதல் வனக பானதயாக வதாடர்ந்ヴ னவத்திﾑப்பヴடன், Rதﾂடன் 

ஒன்வறௌவடான்ு fனணக்கப்பட்ட சானலகனள Rகலப்பズத்ヴதல் மற்ும் lனறந்த சம்பந்தம் ヂள்ள 

பிரவதசங்களினன Rனடவதற்l மாற்ு வழிகனள பயன்பズத்த ヂத்வதசித்ヴள்ளヴ.   

Rதன்பザf வகாuம்பு-கண்ザ சானலக்l மாற்றாக கிரிபத்வகாட நகரத்னத கடந்ヴ வசல்oம் சானலனய Rனமக்க 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fヴ fரண்டாம் xன்ﾂரினம சானலயாக fﾑப்பவதாズ வபலியவகாடவிலிﾑந்ヴ 

மகரூக்l ザப்பிザவகாடf வவவவல்ヴவ மற்ும் gரியாவザய வழியாக மாற்ு சானலயாக ヂﾑவாக்கப்பட்ズ 

வﾑகிறヴ.  

ுஹﾂபிட்ザ சானலனய வசனவ  பானதகrடன் நான்l பானதகளாக விரிூபズத்தூம் 

xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ. ヂத்வதச ரயில்வவ நவீனமயமாக்கல் மற்ும் fலlவான ரயில் வசனவகனள னமயமாகக் 

வகாண்ズ வபாக்lவரத்ヴ வசனவகனளக் வகாண்ட புறநகர் நகரமாக ுஹﾂபிட்ザ நகர னமயம் ヂﾑவாக்கப்பட 

ヂள்ளヴ. xன்வமாழியப்பட்ட வலயத் திட்டத்திற்l ̀ ற்ப, ுஹﾂபிட்ザ மற்ும் வனவாசல பlதிகள் வதாழில் மற்ும் 

வகாள்கலன் வமம்பாட்ズக்கான ヅக்lவிக்lம் வலயமாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளன. _னவவ, fந்த 
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பlதியின் வதர்ந்வதズக்கப்பட்ட ヴனணப்பானதகனள fரண்ズ வழிகள் வனர வசனவ பானதகrடன் yன்றாவヴ 

வனகயாக விரிூபズத்த ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

Rட்டவபண 6.6 xன்வமாழியப்பட்ட சாபல வரிபசxபற 

சானல வரினசxனற சானல தற்வபாヴள்
ள 

Rகலம் (மீ) 

xன்வமாழியப்பட்ட Rகலம் (மீ) ガரம் 
(கி.மீ) 

1 வヴ வரினச வழி வகாuம்பு-கண்ザ சானல 
(வபலியவகாடவிலிﾑந்ヴ மகர வனர 
6 கி.மீ) 

 30 பானதகள் (4 பானதகள்/ நズத்தர 
fலl ரயில்)  
• வாகன பானதகள் - மீ 14 

• வாகனம் நிுத்ヴம் 
பானதகள் - 5 

• மத்திய பானத/ fலl 
ரயில் பானத 6 

 

2 வヴ 
வரினச 
வழி 

வ
னக 

A 

  

வகாuம்பு-பியகம சானல 
(வபலியவகாடாவிலிﾑந்ヴ களனி 
சிவப்பு மZதி வனர 5 கி.மீ) 

 மீ 22 (4 பானதகள்/ வசனவ 
சானலயுடன்)     

 

xன்வமாழியப்பட்ட புதிய களனி 
விஹானர சானல 

புதிய  

ஹﾃபிட்ザ – வத்தல சானல 9 மீ 9 கி.மீ 
4.1 

கிரிபத்வகாட - மாவகால சானல   

வ
னக 

B 

xன்வமாழியப்பட்ட புதிய மாற்ு 
பானத (வபலியவகாட xதல் 
மகரவுக்l வவவவல்ヴவ - 
gரியாவதிய வழியாக) 

புதிய  மீ 22 (4 பானதகள்/ வசனவ 
சானலயுடன்)    

கி.மீ 
4.75  

3 வヴ 
வரினச 
வழி 

வ
னக 

A  

கிரிபத்வகாட மﾑத்ヴவமனன 
மாவதா, 

6.6  13 (2 பானதகள்/ வசனவ 
பானதகrடன்) 
• வபாக்lவரத்ヴ பானதகள் - 7 

• நனடபானத பானதகள், 

fயற்னக காட்சிகள் மற்ும் 
வザகால்கள் - மீ. 6 

 

gரியாவவட்ザய சானல 6  

வவவவல்ヴவ சானல 7  

ザப்பிザவகாட சானல 6  

வனவாசல – வத்தல சானல 6  

மாவனல்கம சானல 6 

வ
னக 

B 

வதாரண சந்தி - களனி விஹாiர் 
சானல 

9 14 (2 பானதகள்/ வசனவ சானலயுடன்) 
• வபாக்lவரத்ヴ பானதகள் -மீ 
7 

• நனடபானத பானதகள், 

fயற்னக காட்சிகள் மற்ும் 
வザகால்கள் - மீ. 6 

• னமய ヴண்ズ - மீ. 1 

 

டயர் சந்தி களனி விஹானர 
சானல 

9  

கிரிபத்வகாடவின் வகாவஹால்வில 
வழியாக களனி விஹானர சானல 

6.6   

4 வヴ 
வரினச 
வழி 

xன்வமாழியப்பட்ட 1-3 சானலகள் தவிர சானலகள் ヂட்பட மற்ற Rனனத்ヴ சானலகளின் Rகலxம் 
lனறந்தヴ 7 மீ fﾑக்க வவண்ズம். 

Sதாரம்: திட்டமிடல் ுு - கம்பஹா மாவட்ட Rுவலகம், 2020 

 

களனி விஹானர மற்ும் வகாuம்பு-கண்ザ சானலக்கான Rுகனல Rதிகரிப்பதற்காக வகாuம்பு-பியாகம 

சானல fப்பlதியில் fரண்டாவヴ வனக சானலயாக வதாடர்கிறヴ. mズதலாக, வதாரான சந்திப்பில் fﾑந்ヴ 

களனி விஹானர, டயர் சந்திப்பிலிﾑந்ヴ களனி விஹானர மற்ும் கிரிபத்வகாடவிலிﾑந்ヴ களனி விஹானர 

Sகியவற்னற Rுlவதற்கான yன்றாவヴ வழி Rனமப்பாக நிுவப்பட்ズள்ளヴ. தற்வபாヴள்ள சானலகனள 
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Rகலப்பズத்ヴவヴ fரண்ズ வநாக்கங்கrடன் வசய்யப்பズகிறヴ. fヴ களனி புனிதப் பlதிக்lம் வகாuம்பு-கண்ザ 

பிரதான சானலக்lம் fனடவய Rதிக வதாடர்னப ヂﾑவாக்lம், fதனால் வகாவலான்னவானவ பத்தரxல்;ல 

மற்ும் வகாuம்புடன் fனணக்கிறヴ. 

fந்த திட்டத்தின் வநாக்கம், களனி விஹானரக்l Rﾑகிoள்ள வநரிசனல நீக்lவヴம், தற்வபாヴ களனி விஹானர 

Rﾑவக Rனமந்ヴள்ள வகாuம்பு - பியகம சானலயில் ヂள்ள பியகம வதாழில்ヴனற வலயத்திற்lள் 1/3 க்lம் 

வமற்பட்ட வாகனங்கள் ｷனழந்ヴ வவளிவயுவதால் புனித பlதிக்l `ற்பズம் தனடகனள நீக்lவヴம் Slம். 

விஹானரக்l Rﾑகில் ヂள்ள பிரதான சானலூடன் பிரிபズம் 4 வழிச்சானலகள் பிலப்பிட்ザய வகாவஹால்வில 

மற்ும் பியகம-வகாuம்பு சானல வதாடர்பான ஒﾑ புதிய வழி நிுவ xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ.  

fந்த பザநினல பானதகள் Rட்டவனண 6.6. மற்ும் வனரபடம் 6.9 காட்ズகிறヴ. xன்வமாழியப்பட்ட சானல 

வரினசக்l காட்டப்பட்ズள்ள xன்ﾂரினம நினலகrடன் வதாடர்புனடய lுக்l வவட்ズ கட்டனமப்புகள் 

ஒவ்வவான்ும் புள்ளிவிவரங்கள் 6.3 xதல் 6.8 வனர காட்டப்பட்ズள்ளன. 

படம் 6.3 xதல் வரிபச பாபதகுக்ு xன்வமாழியப்பட்ட ுுக்ு வவட்ு  

 
Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

 படம் 6.4 fரண்டாவு வரிபச ` வபக  பாபதகுக்ு xன்வமாழியப்பட்ட ுுக்ுவவட்ு  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

படம் 6.5 fரண்டாவヴ வரினச பி வனக சானலகrக்l xன்வமாழியப்பட்ட lுக்l வவட்ズ 
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Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

படம் 6.6 yன்றாம் வரிபச சாபலகுக்ு xன்வமாழியப்பட்ட ுுக்ுவவட்ு  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

படம் 6.7 yன்றாம் வரினச பி வனக சானலகrக்l xன்வமாழியப்பட்ட lுக்l வவட்ズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 
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படம் 6.8 நான்காவு வரிபச சாபலக்ு xன்வமாழியப்பட்ட ுுக்ு வவட்ு    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

6.3.2.2. களனி Sற்றின் ுுக்மக பஹல ஹன்வவல்ல சாபலயின் Rுகபல மமம்புத்ுதல்  

தற்வபாヴ பஹல ஹன்வவல்ல சானலயுடன் fனணக்கப்பட்ズள்ள சிரிவமவன் களனி பாலத்தில் கானல மற்ும் 

மானல வநரங்களில் கズனமயான வபாக்lவரத்ヴ வநரிசல் ヂள்ளヴ. fﾑப்பிﾂம், களனி Sற்றின் lுக்வக ヂள்ள 

வகாட்ザகாவத்த - xல்வலரியாவ பlதினய fந்த பlதிக்l fனணக்lம் வாய்ப்னப Rதிகரிப்பヴ வகாuம்பு கண்ザ 

பிரதான சானல மற்ும் வபஸ்னலன் சானலயில் ヂள்ள வநரிசனலக் lனறக்lம். fதன் வினளவாக, 

பிலபிட்ザயாவின் சிங்காரxல்ல பlதியிலிﾑந்ヴ களனி Sற்றின் lுக்வக ஒﾑ புதிய பாலம் களனி நதி வழியாக 

வகாவலான்னாவ நதிக்கான Rுகனல Rதிகரிக்க xன்வமாழியப்பட்டヴ. வமற்mறியவற்றின் பザ, களனி 

விஹானர சானலனய fனணக்lம் வகாuம்பு-கண்ザ சானல வழியாக பஹல ஹன்வவல்ல சானலயின் Rுகல் 

fனணப்புகனள விரிவுபズத்த ஒﾑ பザநினல சானல வனலயனமப்பு Rனமக்கப்பズம். 

6.3.2.3. xன்வமாழியப்பட்ட ரயில்மவ நவீனமயமாக்கல் மற்ும் fலுவான ரயில் மசபவகபள 

ヂள்ளடக்கிய வபாு மபாக்ுவரத்பத ヅக்ுவித்தல்.  

yன்றாவヴ yவலாபாயமாக, வபாヴ வபாக்lவரத்தின் ヅக்கத்தின் கீழ் xன்வமாழியப்பட்ட ரயில் மாற்றங்கள் மற்ும் 

fலl ரயில் வசனவகனள fனணக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. Rதன்பザ, xன்வமாழியப்பட்ட ரயில் 

நவீனமயமாக்கலின் கீழ், திட்டமிடல் வலயத்னதச் வசர்ந்த வனவாசல மற்ும் {ஹﾂபிட்ザ ரயில் நினலயங்கள் 

பாணந்ヴனறயிலிﾑந்ヴ வவயங்வகாட வனர பிரதான ரயில் பானதனய நவீனமயமாக்lவதன் yலம் 

நவீனமயமாக்கப்பズம். 2020 Sம் Sண்ザற்கான xன்வமாழியப்பட்ட புதிய ரயில் நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் 

ｷங்கxடாவில் புதிய ரயில் நினலயத்னத நிுவவும் ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ fヴ களனி xதல் வகாஸ்கம வனர 

பியகம வதாம்வப வழியாக Slம்.  
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fந்த ரயில் வமம்பாズகrக்l வமலதிகமாக, ヂத்வதச fலl ரயில் வசனவகளிoம் கவனம் வசoத்தப்பட்ズள்ளヴ. 

ヂத்வதச ராகம-வகாuம்பு fலlவான ரயில் பானத, கிரிபத்வகாட மற்ும் டயர் சந்திப்பு நினலயங்கள் மற்ும் 

ヂத்வதச ஹﾂபிட்ザ-வகாட்டாவ புதிய ரயில் பானத Sகியவற்னறக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, fலlவான ரயில் 

நினலயங்களான ஹﾃபிட்ザ, டயர் சந்தி மற்ும் வபால்வஹன Sகியனவ சிறிய நகரங்களாக Rபிவிﾑத்தி 

Rனடயும் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. புதிய ஹﾂபிட்ザ ரயில் நினலயம் மற்ும் fலlவான ரயில் நினலயம் 

வபாக்lவரத்ヴ வசதிகனள வழங்lம். 

பின் fனணப்பு 38 fடஞ்சார்ந்த ஒﾑங்கினணப்பு (Spatial Integration) - (தற்வபாヴள்ள சானல மற்ும் 

xன்வமாழியப்பட்ட சானல வரினசக்l கீழ்) பlப்பாய்வு 2030 க்lள் தற்வபானதய வபாக்lவரத்ヴ வநரிசலின் 

தாக்கத்னத xன்வமாழியப்பட்ட சானல மற்ும் வபாக்lவரத்ヴ திட்டத்தில் காட்ズகிறヴ. 
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வபரபடம் 6.9 xன்வமாழியப்பட்ட சாபல மற்ும் மபாக்ுவரத்ு திட்டம் 
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6.3.3. நீர் வழங்கல் திட்டம் 

களனி பிரவதச சனப பlதியில் நீர் வழங்கனலக் கﾑத்தில் வகாள்rம்வபாヴ, பல்வவு வனகயான நீர் விநிவயாக 

Sதாரங்கள் ヂள்ளன. 2012 Sம் Sண்ズ மக்கள் வதானக கணக்வகズப்பு மற்ும் புள்ளிவிவரத் தினணக்களத்தின் 

தரவுகளின்பザ, fப்பlதியில் ヂள்ள 72% வீட்ズ Rலlகள் lழாய் நீனரப் பயன்பズத்ヴகின்றனர். 

Rட்டவபண 6.7. களனி புதியில் ுிநீர் Sதாரங்கள் 

களனி 
பரவதச சனப 
பlதிக்l 
ヂட்பட்டヴ  

lザநீர் Sதாரங்கள் 

Rப்பlதியில் 
பாヴகாக்கப்பட்ட 
கிணுகள் 

fப்பlதினய
ச் Yற்றியுள்ள 
பாヴகாப்பு 
கிணுகள் 

  

lழாய் நீர் 

lழாய் நீரின் 
பயன்பாズ 

fப்பlதியில் 
ヂள்ளヴ, 

Sனால் 
Rலlக்l 
வவளிவய   

பlதிக்l 
வவளிவய lழாய் 
நீனரப் 
பயன்பズத்ヴதல்  

lழாய் நீர  

13% 1% 72% 11% 2% 1% 

Sதாரம்: Sதார விவரம்- சம்பத் வபதிகட -களனி பிரமதச வசயலகம் – 2015 

 

வதசிய நீர்வழங்கல் மற்ும் வザகால் வாரியத்தின் Sண்ズ Rறிக்னக 2018 fன் பザ, lழாய் yலம் நீர் 77.37% களனி 

நீர் வழங்கல் நிர்வாக வலயத்னத ヂள்ளடக்lம், fதில் வத்தல மற்ும் களனி பlதிகள் Rடங்lம். 

களனி பிரவதச வசயலாளர் Roவலகம் Rட்டவனண 6.8 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, fப்பlதியில் lザயிﾑப்பு, 

வணிக, வதாழில்ヴனற, மﾑத்ヴவமனன மற்ும் தினசரி புழக்கத்தில் ヂள்ள மக்கrக்கான நீர் வதனவனய 

பlப்பாய்வு வசய்தால், ஒﾑ நானளக்l சராசரியாக Yமார் 17,785 கன மீட்டர் வதனவ. 

Rட்டவபண 6.8 களனி புதியில் தற்மபாபதய நீர் மதபவ (2017) 

Sதாரம்: திட்டமிடல் ுு - கம்பஹா மாவட்ட Rுவலகம், 2017 

 

களனி கிழக்l கனர நீர் Yத்திகரிப்பு நினலயம் ヅடாக Rப்பlதிக்l நீர் வழங்கப்பズகிறヴ. fதன் திறன் ஒﾑ 

நானளக்l 180,000 கன மீட்டர். fヴ பியகம, சர்ச்சில், ரகம, கடவத, வவலிசர, ஜா-_ல, கந்தன மற்ும் `கல நீர் 

வதாட்ザகrக்lம், களனிய மற்ும் வத்தல பlதிகrக்கான சர்ச்சில் நிலத்தザ நீர் வதாட்ザக்lம் நாவளான்றிற்l 

71,000 கன மீட்டர் தண்ணீனர விநிவயாகிக்கிறヴ. Rதன்பザ, தற்வபானதய நீர் வதனவனய ூர்த்தி வசய்ய ஒﾑ 

நிரம்பல் ヂள்ளヴ. 

 

தற்மபாபதய நீர் மதபவ - களனி பி.வச.பி (2017) 

  Rளவு ஒு 
ூனிட்ுக்ு 
Rளவு (Lpcd) 

தினசரி நீர் 
மதபவ 
(m3/day); 

வழங்கல் 

வீட்ズ வதனவ 111,300 135 15,026 ஒﾑ நானளக்l களனி 
மற்ும் வத்தல 
பlதிகrக்கான 

வவளியீட்ズ திறன். 71000 

கன மீட்டர் 

களனி பல்கனலக்கழக விズதி மாணவர்கள் 3,958 135 534 

கிரிபத்வகாட Rザப்பனட மﾑத்ヴவமனன 81 350 28 

வணிக மற்ும் வசனவ நிுவனங்களின் 
ヅழியர்கள் 

44,687 20 894 

வதாழில்ヴனற வதாழிலாளர்கள் 11,164 50 558 

வசனவ வபற்றவர்கள் 133,900 5 670 

களனி விகானர பக்தர்கள் 15000 5 75 

வமாத்தம் 17,785 
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2030 Sம் Sண்ザற்கான xன்னறிவிக்கப்பட்ட lザயிﾑப்பு, வசனவ மற்ும் பிற ヴனறகrக்கான நீர் வதனவயின் 

Rளனவ பlப்பாய்வு வசய்வதில், Rட்டவனண 6.9 ஒﾑ நானளக்l பயன்பズத்தப்பズம் நீரின் சராசரி Rளவு 

நாவளான்ுக்l 27,552 கன மீட்டர் வதனவ fﾑக்கலாம் _ன்ு மதிப்பிடப்பட்ズள்ளヴ. 

 

Rட்டவபண 6.9 களனி புதியில் 2030 Sம் Sண்ிற்கான கணிக்கப்பட்ட மக்குக்கான நீர் மதபவ  

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் ுு - கம்பஹா மாவட்ட Rுவலகம், 2017 

2030 Sம் Sண்ザற்கான வமாத்த நீர் வதனவனய ூர்த்தி வசய்ய, வதசிய நீர் வழங்கல் மற்ும் வザகால் வாரியத்தின் 

xன்வமாழியப்பட்ட 2020 Sம் Sண்ザற்கான கிழக்l கனர களனி நதி நீர் Yத்திகரிப்பு Sனல, Rட்டவனண 6.10, 

படம் 6.9 மற்ும் 6.10 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. fங்l நாவளான்றிற்l 93,000 கன மீட்டர் தண்ணீனர வவளிவயற்ற 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. வமoம், 2030 க்lள் ヂத்வதச புதிய மாபிம நீர் Yத்திகரிப்பு நினலய திட்டத்தின் yலம், 

பியகம பlதிக்l நீர் விநிவயாகம் fﾑக்காヴ _ன்பヴடன் களனி மற்ும் வத்தல பlதிகrக்l நாவளான்றிற்l 

108000 கன மீட்டர் நீர் திறனன வவளியிட ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

Rட்டவபண 6.10 xன்வமாழியப்பட்ட திட்ட நீர் திறன் மற்ும் xன்னறிவிக்கப்பட்ட நீர் மதபவ  

Sதாரம்: வமல் மாகாண நீர் வழங்கல் xதன்னம திட்டம் - வதாlதி I-2013/ திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

 

 

 

 

  2030 க்கான நீர் மதபவ xன்னறிவிப்பு 

  

Rளவு ஒு ூனிட்ுக்ு 

Rளவு(Lpcd) 

தினசரி நீர் 

மதபவ 

(m3/day) 

வழங்கல் 

வீズ 141,020 135 19,038 

ஒﾑ நானளக்l 

களனி மற்ும் 

வத்தலவுக்l 

வவளியிட ヂத்வதச 

நீர் திறன் 

108,000 கன 

மீட்டர   

களனி பல்கனலக்கழக விズதி மாணவர்கள் 16,000 135 2,160 

கிரிபத்வகாட Rザப்பனட மﾑத்ヴவமனன 200 450 90 

வணிக மற்ும் வசனவ நிுவனங்களின் 

ヅழியர்கள் 144,112 20 2,882 

வதாழில்ヴனற வதாழிலாளர்கள் 32,019 50 1,601 

வசனவ வபற்றவர்கள் 336,262 5 1,681 

களனி விகானர பக்தர்கள் 20,000 5 100 

வமாத்தம்     27,552  

Sண்ズ களனி நதி கிழக்l கனர நீர் 
Yத்திகரிப்பு நினலயத்தின் திறன் 

fப்பlதியில் தினசரி நீர் வதனவ வத்தல/ களனி பlதிகrக்l 
வவளியீட்ズ திறன் 

2017 180,000 m3 /d 17,785 m3 /d 71000 m3 /d 

2020 360,000 m3 /d  93000 m3 /d 

2030 360,000 m3 /d 27,552 m3 /d 108,000 m3 /d 

2040 360,000 m3 /d  129,000 m3 /d 
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படம் 6.9 xன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்களின்பி திறன் மமம்பாு  

 

Sதாரம்: Western Province Water Supply Master Plan – Volume I-2013 
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படம் 6.10 xன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் Rிப்பபடயில் நீர் திறபன Rதிகரித்தல்   

 

Sதாரம்: Western Province Water Supply Master Plan – Volume I-2013 

 

வமoம், நீர் விநிவயாகக் lழாயில் கசிவு `ற்பズவனதத் தズக்க தற்வபாヴள்ள lழாய்த்திட்டத்னத 100% Sக 

ヂயர்த்ヴம் திட்டம் நீர் Yத்திகரிப்பு திறனன Rதிகரிக்lம் திட்டத்திற்l xன் xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ. Rதன்பザ, 

2030 க்lள் xன்னறிவிக்கப்பட்ட நீர் வதனவனய ூர்த்தி வசய்ய வபாヴமான நீர் விநிவயாகத்னத வழங்க நீர் வழங்கல் 

மற்ும் வザகால் வாரியம் `ற்கனவவ நடவザக்னக _ズத்ヴள்ளヴ. 

 

6.3.4 மின்சாரம் வழங்கல் திட்டம் 

வபௌதீக ヂட்கட்டனமப்பு வசதிகளின் கீழ் விவாதிக்கப்பズம் மின் மற்ும் மின்மாற்றி திட்டம், களனி நகராட்சி 

பlதியில் கினடக்lம் மின்சாரம் மற்ும் lザயிﾑப்பு, வசனவ மற்ும் வதாழில்ヴனற வதனவகrக்கான ヂத்வதச 

மின்சார வதனவ lறித்ヴ விவாதிக்கப்பズகிறヴ. களனி நகராட்சிக்கான பார்னவனய Rனடவதில், வபாக்lவரத்ヴ 

Rザப்பனடயிலான lザயிﾑப்புகrக்l திறனமயான மற்ும் ヂற்பத்தி நகரத்னத ヂﾑவாக்lவதன் yலம் 

Rனனத்ヴ ヴனறகrக்lம் ヂகந்த மின்சாரம் வழங்க வவண்ザயヴ Rவசியம். வமல் மாகாணத்தில் மின்சார 

விநிவயாக வலயத்தின் பザ, கம்பஹா மாவட்டம் வமல் மாகாணம் - வடக்l வலயத்தின் கீழ் வﾑகிறヴ மற்ும் களனி 

நகர Rபிவிﾑத்தி பlதி களனி  ヴனண பிராந்தியத்தின் கீழ் வﾑகிறヴ. 2016 Sம் Sண்ズக்l நியமிக்கப்பட்ட களனி 

பிரவதச வசயலாளர் Roவலகத்திலிﾑந்ヴ வபறப்பட்ட தரவுகளின்பザ, fப்பlதியின் 98% மின்சாரம் வதசிய 
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மின்சாரம் வழங்கல் Rனமப்பால் வழங்கப்பズகிறヴ _ன்ு வீட்ズ Rலlகனள ஒளிரச் வசய்ய பயன்பズத்தப்பズம் 

xக்கிய ヅடகங்கள் வதரிவிக்கின்றன. தற்வபாヴள்ள மின்மாற்றிகள் விநிவயாகத்னத படம் 6.11 காட்ズகிறヴ. 

 

படம் 6.11 2017 க்கான களனி நகராட்சி புதியில் மின்மாற்றி விநிமயாகம்  

 

Sதாரம்: fலங்னக மின்சார வாரியம், 2016 

 

Rதன்பザ களனி பி.வச.பி மின்சக்தி பlதியில், களனி ஒﾑ மின்சார ヴனண மின்நினலயமாகவும், கிரிபத்வகாட 

xதன்னம ヴனண மின்நினலயமாகவும், டயர் நிுவனத்திற்l Rﾑகிoள்ள (Gantry)  Sகவும் ヂள்ளヴ. 

2030 fன் _திர்கால மின் வதனவகனளப் ூர்த்தி வசய்ய பல திட்டங்கள் `ற்கனவவ xன்வமாழியப்பட்ズள்ளன. 2030 

வமகா வபாலிஸ் திட்டத்தின் பザ வகரவலபிட்ザ மின்சாரம் வழங்கல் பிரிவில் Rズத்த கட்டமாக 600 வமகாவாட் வதசிய 

மின் கட்டத்தில் வசர்க்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fヴ வமற்l பிராந்தியத்தில் மின்சார வதனவக்l mズதல் 

மின்சாரம் வசர்க்lம். mズதலாக, fலங்னக மின்சார வாரியம் (f.மி.வா.) 2016-2020 காலகட்டத்தில் 

xன்வமாழியப்பட்டபザ lுகிய கால மற்ும் நீண்ட கால திட்டங்கள் yலம் fப்பlதிக்l ヂகந்த மின்சாரம் வழங்க 

f.மி.வா நடவザக்னக _ズத்ヴள்ளヴ. 
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படம் 6.12 xன்வமாழியப்பட்ட மின் தரவு மின்மாற்றி திட்டங்கள் 2016 – 2025 

 

Sதாரம் fலங்னக மின்சார வாரியம், 2016 

 

Rட்டவபண 6.11 களனியா புதி 2016 - 2025 க்கான புதிய மின் தரவு மின்மாற்றி திட்டங்கள் xன்வமாழியப்பட்ுள்ளன  

 

Sதாரம்: fலங்னக மின்சார வாரியம், 2016 

fலங்னக மின்சார வாரியம் (f.மி.வா.) 2030 க்lள் மின்சார வதனவனய ூர்த்தி வசய்ய ஒﾑ மாற்றத்னத 

xன்வமாழிந்ヴள்ளヴ. 

 

திட்டங்கள் திட்டங்கள் திட்டங்கள் 

மின்மாற்றி 
Rனமப்புகள் 

ST/WPN/01 களனி ヴனண மின்நினலயத்திலிﾑந்ヴ  கிரிபத்வகாட பிரவதச வசயலகம் 
வனர (New 0.5km 33kV DC Lynx Tower line) 

ST/WPN/02 கிரிபத்வகாட xதன்னம ヴனண மின்நினலத்திலிﾑந்ヴ ; வகாuம்பு xதல் 
வகாuம்பு-கண்ザ சானல வனர  (New 0.8km 33kV SC Lynx Pole line) 

LT/L/WPN/07 களனி ヴனண மின்நினலயத்திலிﾑந்ヴ  கிரிபத்வகாட பிரவதச வசயலகம் 
ヴனண மின்நினலயம் வனர (33kV SC Lynx Pole,  -fp.kP. 0.2) 

LT/CV/WPN/07 பனழய டவுன் சானல (டயர் சந்தி கிராண்ザக்l Rﾑகில்) வகானவல 
வனர (33kV DC Raccoon Pole   

 /33kV DC Lynx Pole, Juk; fp.kP. 3) 
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6.3.5. கழிவு மற்ும் கழிவு நீர் மமலாண்பம திட்டம் 

கம்பஹா மாவட்டத்தில் Rதிக மக்கள் வதானக வகாண்ட பlதிகளில் ஒன்றான களனி பlதியில் கழிவு மற்ும் 

கழிவுநீர் வமலாண்னம _ன்பヴ வபௌதீக கழிவு வமலாண்னம திட்டத்தின் கீழ் கﾑதப்பட வவண்ザய xக்கியமான 

Rம்சமாlம். 

2017 Sம் Sண்ザல், lザயிﾑப்பு மக்கள்வதானக மற்ும் தினசரி Yழற்சி மக்கள்வதானக Sகியவற்னறக் கﾑத்தில் 

வகாண்ズ, பlப்பாய்வு வசய்னகயில் fப்பlதியில் ヂﾑவாlம் கழிவுகளின் Rளவு 80% நீரால் ヂﾑவாகின்றヴ, fヴ 

ஒﾑ நானளக்l 14,228 கன மீட்டர் கழிவுகள் ヂﾑவாகின்றヴ. 

களனி பிரவதச சனபயால் ヂﾑவாக்கப்பズம் கழிவுநீனர வவளிவயற்ுவதற்கான lறிப்பிட்ட ヂத்தி தற்வபாヴ 

fல்னல. fந்த Zழ்நினலயில் 2030 Sம் Sண்ザற்கான புதிய வளர்ச்சித் திறனனக் கﾑத்தில் வகாண்ズ, 

fப்பlதியில் 141,000 Rﾂமான lザயிﾑப்பு மக்கrம் 532,000 கற்பனனயான தினசரி Yழற்சி மக்கrம் 22,045 

கன மீட்டராக  fﾑக்lம் _ன்ு மதிப்பிடப்பட்ズள்ளヴ. கீவழ ヂள்ள Rட்டவனண 6.12 மதிப்பிடப்பட்ட கழிவு நீர் 

ヂற்பத்தி மற்ும் 2030 Sம் Sண்ザற்கான கழிவுநீரின் xன்வமாழியப்பட்ட மக்கள்வதானக Sகியவற்னறக் 

காட்ズகிறヴ. 

 

Rட்டவபண 6.12 களனி பிரமதச சபப புதியில் தினசரி கழிவு ヂுவாக்கம் (2017 மற்ும் 2030) 

Sதாரம்: திட்டமிடல் ுு - கம்பஹா மாவட்ட Rுவலகம், 2017 

 

களனி பிரவதச சனப பlதியில் xனறயான கழிவுநீர் Rனமப்பு fல்லாததால், கழிவுநீர் பவுசர்கள் ヅடாக 

கழிவுநீனர வபலியவகாட நகர சனப Rகற்றி வﾑகிறヴ. வதசிய நீர் வழங்கல் மற்ும் வザகால் வாரியத்தால் 

xன்வமாழியப்பட்ட நகரங்கrக்கான Yகாதார மற்ும் Yகாதார xன்xயற்சி Sanitation and Hygiene Initiative for 

  Rளவு 1 Rலlக்கான 
வதனவ (Lpcd) / 

(L/m2) 

தினசரி நீர் வதனவ 
(m3/day)) 

கழிவு நீர் 
ヂற்பத்தி (நீர் 
பயன்பாズ 
80% - m3/d) 

2017 

வீズ 111,300 135 15,026 12,020.40 

மாணவர் lザயிﾑப்பு 3,958 135 534 427.46 

கிரிபத்வகாட மﾑத்ヴவமனன 81 350 28 22.68 

கிரிபத்வகாட மﾑத்ヴவமனன 44,687 20 894 714.99 

வணிகத் வதாழிலாளர்கள் 11,164 50 558 446.56 

வதாழில்ヴனற வதாழிலாளர்கள் 133,900 5 670 535.60 

வாザக்னகயாளர்கள் 15000 5 75 60.00 

மசகரிப்பு 17,785 14,227.70 

2030 

வீズ 141,020 135 19,038 15,230.16 

மாணவர் lザயிﾑப்பு 16,000 135 2,160 1,728.00 

கிரிபத்வகாடா மﾑத்ヴவமனன 200 450 90 72.00 

வணிகத் வதாழிலாளர்கள் 144,112 20 2,882 2,305.80 

வதாழில்ヴனற வதாழிலாளர்கள் 32,019 50 1,601 1,280.76 

வாザக்னகயாளர்கள் 336,262 5 1,681 1,345.05 

களனி விஹானர 20,000 5 100 80.00 

மசகரிப்பு 27,552 22,041.77 
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Towns (SHIFT) திட்டம் fப்பlதியில் lப்னபகனள Rகற்ும் பிரச்சினனக்l ஒﾑ தீர்வாlம். fヴ வபலியவகாட 

களனி பlதியின் ヂத்வதச வதாழில்ヴனற பlதிக்l வபரிヴம் பங்களிக்lம் மற்ும் lனறந்த ヂயரத்ヴடன் 

கழிவுகனள Rகற்ும் xனறகளின் வசயலிழப்புக்l வதாழில்ｷட்ப தீர்னவ வழங்lம். கழிவுநீனர வசகரிப்பヴ, நீர் 

மாYபズவனதத் தズப்பヴ, Yகாதாரம், வபாﾑளாதார நினலனமகனள வமம்பズத்ヴதல் மற்ும் பாヴகாப்பான 

Zழனல ヂﾑவாக்lவヴ fத்திட்டத்தின் வநாக்கமாlம். fந்த திட்டம் 2016 - 2019 fல் வசயல்பズத்த 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 12.5 மீட்டர் வザகால் Rனமப்பு, `u வザகால் பம்புகள், தினxம் 12,000 கன மீட்டர் கழிவு 

Yத்திகரிப்பு நினலயம், Roவலக கட்ザடங்கள், காலாண்ズகள் Rனமத்தல் மற்ும் 3000 ヂள்நாட்ズ 

fனணப்புகனள வழங்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

mズதலாக, கிரிபத்வகாட, xன்வமாழியப்பட்ட ヂயர் Rடர்த்தி வலயம், ヂயர் Rடர்த்தி ヂயர் கல்வி வலயம் மற்ும் 

ヂயர் Rடர்த்தி வகாண்ட lザயிﾑப்பு வலயம் Sகியவற்றில் வதனவயான lザயிﾑப்பு மற்ும் புலம் வபயர்ந்த 

மக்கrக்l வழங்க கழிவுநீர் Rனமப்புகனள னவக்க வவண்ザய Rவசியம் ヂள்ளヴ. 
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வபரபடம் 6.10 கழிவு நீர் மமலாண்பம திட்டம் 
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6.3.6. திடக்கழிவு மமலாண்பம திட்டம் 

 திடக்கழிவு வமலாண்னம _ன்பヴ வபௌதீக கழிவு கட்டனமப்பு திட்டத்தின் கீழ் விவாதிக்கப்பズம் xக்கிய ヴனறகளில் 

ஒன்றாக Rனடயாளம் காணப்படலாம். 2017 Sம் Sண்ズ நிலவரப்பザ, களனி பி.வச. பிரிவில் ஒﾑ நானளக்l 

ヂﾑவாlம் திடக்கழிவுகளின் வமாத்த Rளவு 133.36 டன் _ன்ு fப்பlதியில் ヂள்ள lザயிﾑப்பு மற்ும் தினசரி 

Yழற்சி மக்கள் வதானக mுகிறヴ. fヴ கீவழ ヂள்ள Rட்டவனண 6.13 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. 

Rட்டவபண 6.13 தினசரி ヂுவாும் திடக்கழிவுகள் - களனி பி.வச.பிரிவு (2017) 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

 

 களனி பிரவதச சனப lறிப்பிட்ズள்ளபザ, தினசரி ヂற்பத்தி வசய்யப்பズம் கழிவுகளில் 75 - 80 டன் கழிவுகனள களனி 

பிரவதச சனப ஒﾑ நானளக்l வசகரித்ヴ வﾑகிறヴ. Rவற்றில் 60% சினதக்கக்mザயனவ மற்ும் 40% சினதக்க 

xザயாதனவ. ஒﾑ வாரத்தில் yன்ு நாட்கள் சினதக்கக்mザய கழிவுகனள வசகரிப்பதற்கான ஒﾑ பlதியாகவும், 

சினதக்காத கழிவுகனள வசகரிப்பதில் fரண்ズ நாட்களாகவும் ヂள்ளன. வமoம், களனி பல்கனலக்கழகத்தின் 

lப்னப வசகரிப்பு வடண்டர்கனள Rனழப்பதன் yலம் வசர்க்கப்பズம். 

வலயம் 
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புனித பlதி மற்ும் வதால்வபாﾑள் 
பாヴகாப்பு பlதி 

10708 17500 28208 0.4 11.28 

lனறந்த Rடர்த்தி வகாண்ட 
lザயிﾑப்பு வலயம் 

10565 5126 15691 0.4 6.28 

நズத்தர Rடர்த்தி lザயிﾑப்பு 
வலயம் 

20528 15387 35915 0.4 14.37 

ヂயர் Rடர்த்தி வணிக ヅக்lவிப்பு 
பlதி 

11838 67859 79697 0.4 31.88 

ヂயர் Rடர்த்தி ヂயர் கல்வி 
வமம்பாட்ズ வலயம் 

12627 66152 78779 0.4 31.51 

ヂயர் Rடர்த்தி வதாழில்கள் மற்ும் 
வகாள்கலன் ヅக்lவிப்பு வலயம் 

30174 46778 76952 0.4 30.78 

Rதிக Rடர்த்தி வகாண்ட lザயிﾑப்பு 
வமம்பாட்ズ வலயம் 

14730 3019 17749 0.4 7.10 

விலங்கியல் சிறப்பு Yற்ுச்Zழல் 
பாヴகாப்பு வலயம் 

0 418 418 0.4 0.17 

தினசரி ヂﾑவாlம் வமாத்த கழிவுகள் 133.36 



 

112 

 

பிரவதச சனபயில் 14 ザராக்டர்கள், 03 காம்பாக்டர்கள், 06 வண்ザகள் மற்ும் ஒﾑ ザராக்டர் ヂள்ளヴ. கழிவு 

வமலாண்னம மனிதவளத்னதத் தவிர, வபாヴ Yகாதார Sய்வாளர், fரண்ズ Yகாதார நிர்வாகிகள், fரண்ズ பணி 

வமற்பார்னவயாளர்கள், 18 ஓட்ズநர்கள், 88 வதாழிலாளர்கள் பிரவதச சனபவில் ヂள்ளனர். mズதலாக, 21 

திறனமயற்ற வதாழிலாளர்கனளக் வகாண்ட 9 நபர்கள் ヂரம் ヂரத் திட்டத்னத வமற்வகாள்கின்றனர், fヴ தற்வபாヴ 

மாவனல்கம கழிவுகனள வகாட்ズம் தளத்தில் ヂள்ளヴ. 

2030 Sம் Sண்ザல் மதிப்பிடப்பட்ட திடக்கழிவு ヂற்பத்தி ヂத்வதச lザயிﾑப்பு மற்ும் பயணிகளின் 

_ண்ணிக்னகயின்பザ ஒﾑ நானளக்l Yமார் 269.36 டன் Slம். fヴ Rட்டவனண 6.14 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. 

 

Rட்டவபண 6.14 xன்வமாழியப்பட்ட களனி பி.வச.பிரிவில் புதியின் தினசரி திடக்கழிவு ヂுவாக்கம் – 2030 

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

ஒﾑ நானளக்l 75-80 டன் திடக்கழிவுகனள Rகற்ுவதற்காக மாவனல்கம கழிவு lப்னப தளம் தற்வபாヴ 

பயன்பズத்தப்பズகிறヴ. fﾑப்பிﾂம், fந்த lப்னப தளம் `ற்கனவவ xuனமயாக நிரப்பப்பட்ザﾑக்கிறヴ, வமoம் 

_னதயும் வசர்க்க xザயாヴ, _னவவ வகரவலப்பிட்ザ lப்னப  தளம் வதர்வு வசய்யப்பட்ズள்ளヴடன் கழிவுகள் தற்வபாヴ 

Rதற்l Rﾂப்பப்பズகின்றன. Sனால் Rதற்கான வசலவு மிகவும் வினல ヂயர்ந்ததாகத் fﾑப்பதால், fப்வபாヴ 

fந்த நனடxனற தற்வபாヴ நிுத்தப்பட்ズள்ளヴ. 
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lனறந்த Rடர்த்தி புனித 
பாரம்பரிய பாヴகாப்பு வலயம; 

11353 22962 34315 0.4 13.73 

lனறந்த Rடர்த்தி lザயிﾑப்பு 
வலயம் 

12635 6361 18996 0.4 7.60 

மிதமான Rடர்த்தி lザயிﾑப்பு 
வலயம் 

26229 26718 52947 0.4 21.18 

ヂயர் Rடர்த்தி வணிக வலயம் 15778 221126 236904 0.4 94.76 

ヂயர் Rடர்த்தி ヂயர் கல்வி 
வலயம் 

15170 148304 163474 0.4 65.39 

ヂயர் Rடர்த்தி வதாழில்ヴனற 
மற்ும் லாஜிஸ்ザக் வலயம்; 

40218 91837 132055 0.4 52.82 

ヂயர் Rடர்த்தி lザயிﾑப்பு 
வலயம் 

19633 14346 33979 0.4 13.59 

சிறப்பு Yற்ுச்Zழல் பாヴகாப்பு 
வலயம் 

0 739 739 0.4 0.30 

தினசரி வமாத்த திடக்கழிவு ヂﾑவாக்கம் Rளவு 269.36 
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_னவவ, திடக்கழிவுகனள Rகற்ுவヴ பிரச்சினனயாக ヂள்ளヴ. mズதலாக, fヴ பிலிசாﾑ திட்டத்தின் கீழ் ヂரம் 

ヂரத்தின் ヂற்பத்தினயத் வதாடர்ந்தヴ, fヴ Rரசாங்கத்தால் வதாடங்கப்பட்டヴ மற்ும் மாவனல்கம lப்னப 

தளத்தில் மாதத்திற்l Yமார் 15 டன் ヂரம் ヂரங்கனள தயாரிக்கின்றヴ. 

தற்வபாヴள்ள fந்த Zழ்நினலனய கﾑத்தில் வகாள்rம்வபாヴ, திட்டமிடப்பட்ட lザயிﾑப்பாளர்கள் மற்ும் 

பயணிகள் மக்களால் தினசரி ヂﾑவாக்கப்பズம் திடக்கழிவுகனள Rப்புறப்பズத்த திடக்கழிவு Rகற்ும் xனற 

ஒன்ு வதனவப்பズகிறヴ. Rதன்பザ, Rட்டவனண 6.15 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ, பிரவதச சனப பlதியில் 

திடக்கழிவுகளின் வவவ்வவு கலனவயின் நினலயான சதவீதங்களின் Rザப்பனடயில் தினசரி 269.36 டன் 

திடப்வபாﾑட்கனள வனகப்பズத்தலாம். 

Rட்டவபண 6.15 களனி பி.வச.பிரிவில்; ஒு நாபளக்ு ヂுவாக்கப்பும் கழிவுகளின் கலபவ (2017 மற்ும் 2019) 

வுபக வதாபக % வதாபக 2017 (Ton) வதாபக 2030 

(Ton) 

திடக்கழிவு (lுகிய காலம்) 39.53 52.72 106.48 

திடக்கழிவு (நீண்ட காலம்) 11.06 14.75 39.73 

பாலிதீன் &  பிளாஸ்ザக் 7.37 9.83 19.85 

Sனடத் வதாழில்கள் வதாடர்பாக கழிவு 6.45 8.60 17.37 

fனறச்சி மற்ும் மீன் கனடகளில் fﾑந்ヴ 
கழிவு 

4.77 6.36 12.85 

கட்ズமானத் வதாழில்களில் fﾑந்ヴ கழிவு 6.88 9.18 18.53 

காகிதம் 6.44 8.59 17.35 

கண்ணாザ 3.41 4.55 9.19 

மரம் 8.00 10.67 21.55 

fﾑம்பு 3.56 4.75 9.59 

மற்றயனவ 2.53 3.37 6.81 

வமாத்தம் 100 133.36 269.36 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

2030 Sம் Sண்ザற்கான கழிவு வமலாண்னமக்l ヂத்வதச மக்கள்வதானகயில் ஒﾑ நானளக்l Yமார் 106 டன் 

lுகிய கால சினதனவப் பயன்பズத்ヴவதன் yலம் தற்வபாヴள்ள ヂரம் ヂற்பத்தி xற்றத்னத நவீன ヂரம் ヂற்பத்தி 

xற்றத்ヴடன் ヂரம் ヂற்பத்திக்l மாற்ற ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

mズதலாக, தினசரி ヂற்பத்தி வசய்யப்படாத திடக்கழிவுகனள Rﾑவாக்கﾑ Yகாதார நில நிரப்புதல் தளத்திற்l 

Rகற்றலாம் _ன்ும் Rヴ பரிந்ヴனரத்தヴ. வமoம், வனவாசலா xヴன் _லா பlதியில் 45 `க்கர் நிலம் கழிவுப் 

பரிமாற்ற நினலயத்திற்l fடமளித்ததாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. வமoம் சினதக்கப்படாத 

திடக்கழிவுகனள வனவாசலா ரயில் நினலயம் வழியாக Rﾑவாக்கﾑ Yகாதார நில நிரப்புதல் தளத்திற்l மாற்ற 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. மாவனல்கமா தற்வபாヴள்ள கழிவுகனள Rகற்ும் தளம் மற்ும் xன்வமாழியப்பட்ட புதிய 

நவீன ヂரம் ヂரத் தளம் Sகியனவ fந்த பlதிக்l Rﾑகிவலவய Rனமந்ヴள்ளன.fந்த திட்டங்கள் Rனனத்ヴம் 

படம் 6.13 fல் காட்டப்பட்ズள்ளன. 
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படம் 6.13 xன்வமாழியப்பட்ட திடக்கழிவு மமலாண்பம திட்டம 

 

 

Sதாரம்: Sri Lanka Emergency Solid Waste Management Project Report – Ministry of Megapolis and Western Development and 

Ministry of Local Government – 2017 December   

 

6.4. வபாுளாதார மமம்பாட்ு yமலாபாய திட்டம்  

6.4.1 xன்வமாழியப்பட்ட வபாுளாதார திட்டம் 

 “வதய்வீக நகர நிலம்" _ன்ற பார்னவயின் கீழ் 2030 Sம் Sண்டளவில் களனி நகராட்சி பlதிக்கான வளர்ச்சித் 

திட்டம் வணிகத் ヴனற மற்ும் புனிதப் பlதிக்l fனணயாக ヂள்sர் வதாழில்ヴனற ヴனறனய வமம்பズத்ヴவதன் 

yலம் பிராந்திய மற்ும் வதசிய வபாﾑளாதாரத்னத பலப்பズத்ヴம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 

fந்த பார்னவயின் வநாக்கம், fப்பlதியின் Yற்ுலா gர்ப்னப வமம்பズத்ヴவதன் yலம் ヂள்rர் 

வபாﾑளாதாரத்னத வமம்பズத்ヴவவதாズ, தற்வபாヴள்ள Rதிக Rடர்த்தி வகாண்ட நகர்ப்புற நிலங்கனள வதய்வீக 

நகர்ப்புற fடமாக மாற்ுவதற்காக 'களனி புனித பlதி' நிுவுவதன் yலம் ヂள்rர் வபாﾑளாதாரத்னத 

ヅக்lவிப்பதாlம். ஒﾑ திறனமயான மற்ும் ヂற்பத்தி நகரத்னத ヂﾑவாக்lவனத வநாக்கமாகக் 

வகாண்ズள்ளヴடன் fுக்கமாக Rザப்பனட மற்ும் xக்கிய வபாヴ வபாக்lவரத்ヴ வளர்ச்சிf கல்விf 

நனடபானத வசதிகள் yலம் கிரிபத்வகாடனவ பிராந்திய ரீதியில் வபாﾑளாதார நகரமாக வமம்பズத்த 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fந்த திட்டங்கள் Rனனத்ヴம் வனரபடம் 6.11 fல் பlப்பாய்வு வசய்யப்பズகின்றன. 
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“மக்கனள னமயமாக வகாண்ட வபாﾑளாதார வகாள்னக” Rறிக்னகயின்பザ நாட்ザன் Yற்ுலாத்ヴனறனய 

வமம்பズத்ヴவதற்l _ズக்க வவண்ザய நடவザக்னககள் lறித்ヴ விவாதிக்கப்பட்ズ வﾑகின்றヴ. fலங்னகயின் 

fயற்னக Rழகால் வவளிநாட்டவர்கள் gர்க்கப்பズகின்றனர். வமoம் ூங்காக்கள்f மதf கலாச்சாரf மற்ும் 

வதசிய பாரம்பரிய தளங்கள்f ヂள்நாட்ズ Sயள்வவத சிகிச்னச காரணமாகவும் gர்க்கப்பズகின்றனர். Rவ்வாு 

fﾑக்கின்ற பட்சத்தில் fலங்னகயின் Yற்ுலாத் ヴனறனய வமம்பズத்த xதலீズகள் மற்ும் பிற வசதிகள் 

வழங்lவதற்l xன்ﾂரினம Rளிக்கப்பズகின்றヴ.  

6.4.1.1 களனி புனிதப் புதியில் புனித யாத்திபர Yற்ுலாவின் Rிப்பபடயில் வபாுளாதார 

வளர்ச்சிபய மமம்புத்ுதல் (Pilgrim Tourism based Development).  

களனி புனிதப் பlதியில் புனித யாத்தினர Yற்ுலானவ ヅக்lவிப்பதன் yலம் களனி பிராந்தியத்தின் ヂள்rர் 

வபாﾑளாதாரத்னத வoப்பズத்ヴவனத fヴ வநாக்கமாகக் வகாண்ズள்ளヴ. Sண்ズவதாும், மாதந்வதாும் 

`ராளமான பக்தர்கள் வரலாற்ு சிறப்புமிக்க களனி விஹானரக்l வﾑகிறார்கள். 2030 Sம் Sண்ザற்கான 

பார்னவனய Rனடவதில் களனியின் புனித ヂணர்னவ ஒﾑ புனித fடமாக நிுவும் வநாக்கத்ヴடன், 2030 Sம் 

Sண்டளவில் களனி பlதியில் ヂள்ள பழங்கால களிமண் வதாழில் புனித பlதினய fனணப்பதன் yலம் ヂள்rர் 

வபாﾑளாதாரத்னத வமம்பズத்ヴவதில் கவனம் வசoத்ヴகிறヴ. 

1925 Sம் Sண்ザல் கல்வபாவரல்ல சந்திப்பில் வதாடங்கிய களிமண் வதாழிற்ヴனறனய வமம்பズத்தவும், புனிதப் 

பlதியுடன் வர்த்தக வாய்ப்புகனள விரிவுபズத்ヴவதன் yலம் ヂள்நாட்ズ களிமண் வதாழிoக்l வசதி வசய்யவும் 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. வகாuம்பு-பியகம சானல மற்ும் டயர் சந்தி வழியாக புனித பlதினய fனணக்lம் 

சானல Sகியவற்னற மாற்ும் களனி பள்ளத்தாக்l சந்திரவங்க சானல வழியாக களிமண் வதாழிoக்l வநரザ 

Rுகனல வழங்lவதன் yலம் களனிக்l வﾑம் பக்தர்கனள lறினவத்ヴ பாரம்பரிய வபாﾑட்கனள திறந்ヴ 

விற்பனன வசய்ய ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. தற்வபாヴ பாழனடந்த நினலயில் ヂள்ள fந்த வதாழிற்சானலயில் 

ヂள்நாட்ザல் Yமார் 35 lズம்பங்கள் களிமண் வபாﾑட்களில் வாழ்கின்றன.  

Yமார் 15 பல்கனலக்கழக மாணவர்கrம் பயிற்சியாளர்கrம் ヂள்ளனர். புனிதப் பlதியில் fந்த தயாரிப்புகனள 

விற்பனன வசய்வதற்கான சாத்தியங்கள் fﾑந்தாoம், தற்வபாヴ விற்பனனக்l வﾑம் yன்ு Rல்லヴ நான்l 

Rலங்கார மண் பாண்டங்கள் ヂள்ளன. _னவவ, களனி , கல்வபாவரல்ல, சிங்காரxல்ல, சிங்காரxல்ல வடக்l 

மற்ும் பிலாபிட்ザ பlதிகளில் ヂள்ள Yமார் 450 வவனலயற்ற மக்கrக்l மீட்வடズத்ヴ வவனலவாய்ப்பு 

வழங்lவவதாズ, புனிதப் பlதியில் fந்த தயாரிப்புகனள விற்பனன வசய்வதற்கான வாய்ப்னப வழங்lவதன் yலம் 

வபாﾑளாதாரத்னத வoப்பズத்தவும் _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. 

வகலனியா பி.ச fப்பlதி xuவヴம் பரவியிﾑக்lம் களனி வகாயில் ヂள்ளிட்ட வதால்வபாﾑள் மற்ும் புண்ணிய 

தலங்கrக்l யாத்ரீகர்கrக்கான வழிபாட்ズத் தலங்கனளத் திறப்பதன் yலம் வபாﾑளாதாரம் வoப்வபும் _ன்ு 

_திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. xன்வமாழியப்பட்ட சந்திரவங்க பிலாபிட்ザ, கல்வபாவரல்லா (மட்பாண்டங்கrக்l Rﾑகில்) 

மற்ும் களனி - வகாவஹால்விலனவ ஒட்ザய புனிதப் பlதினய ஒட்ザய yன்ு வணிக சந்திப்புகனள நிுவ 
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ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. புனித பlதிக்l தினxம் வﾑனக தﾑம் பக்தர்கrக்l வசனவகனள வழங்க 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

6.4.1.2 கிரிபத்வகாடவில் மிில் _ண்ட் சில்லபற மற்ும் வணிக வதுபவ ுவாக்ுதல் 

(Middle End Retail and Shopping Street)  

கிரிபத்வகாட கம்பஹா மாவட்டத்தின் xக்கிய வணிக னமயங்களில் ஒன்றாlம், fヴ களனி நகர்ப்புற பlதியில் 

Rனமந்ヴள்ள ஒﾑ வணிக நகரமாlம். fヴ வகலானியா, வபவஹலியவகாட, {ஹﾂபிட்ザ, மகர மற்ும் பியாகம 

Sகியவற்ுக்கான ஒﾑ xக்கியமான வசனவ னமயம் மட்ズமல்ல, வகாuம்பு-கண்ザ நனடபானதயில் ஜவுளிக்கான 

ஒﾑ சிறந்த ヂனறவிடமாlம். fヴ 2016 Sம் Sண்ザல் வமற்l பிராந்தியத்தில் வளர்ந்ヴ வﾑம் சந்னதகளில் 

ஒன்றாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ, fヴ பிராந்தியத்தில் வர்த்தக வாய்ப்புகனள வமம்பズத்ヴவதற்l 

வதனவயான வசதிகனள வழங்lகிறヴ, fதனால் fப்பlதிக்l Rதிகபட்ச வபாﾑளாதார வளர்ச்சினய 

வழங்lகிறヴ. 

xன்வமாழியப்பட்ட சானல மற்ும் வபாக்lவரத்ヴத் திட்டம், வகாuம்பு-கண்ザ நனடபானதயில் 

வபவஹலியவகாடவிலிﾑந்ヴ மகர வனரயிலான கズம் வபாக்lவரத்ヴ வநரிசனலக் கடக்கவும், வதﾑ 

விற்பனனயாளர்கrடன் நனடபானத Rனமப்பதன் yலம் நகரத்தில் வணிக xதலீட்னட வமம்பズத்தவும் ヂதவும். 

தற்வபாヴ, ஒﾑ ச.கி.மீ ற்l கிரிபத்வகாட நகனரச் Yற்றியுள்ள தாழ்வான Yற்ுச்Zழல் Rனமப்பு Yமார் 2 மீ 

பரப்பளவில் பரவியுள்ளதால், வமoம் விரிவாக்கத்திற்l fடமில்னல. fதனால்தான் மண்டல விதிxனறகள் 

வசங்lத்ヴ கட்ザட விரிவாக்கத்னத Sதரிக்கின்றன. 

தற்வபாヴ, fந்த பlதி வகாuம்பு-கண்ザ சானலயின் fﾑபுறxம் 500 மீ பlதியில் 12% நில பயன்பாட்ザல் வணிகப் 

பlதி பரவியுள்ளヴ, fதில் 40y ஜவுளி மற்ும் Sனட சந்னதயில் ヂள்ளヴ. fந்த திறனனப் பயன்பズத்தி, 

கிரிபத்வகாட சானலயின் fﾑபுறxம் வீதி வர்த்தகம் _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. பிரதான சானலயின் fﾑபுறxம் 

ヂள்ள ஒய்._ம்.பி.` சந்திப்பிலிﾑந்ヴ {ஹﾂபிட்ザ-வத்தல சானலயின் Sரம்பம் வனர.  

800 fன். நீண்ட மற்ும் மீ. பிரதான சானலயின் fﾑபுறxம் வணிக கட்ザட ヂரினமயாளர்கrடன் ஒﾑ mட்ズ 

xயற்சியின் yலம், வனளவுகள் மற்ும் பானதகளின் வமம்பாட்ザற்காக ஒவ்வவாﾑ வணிக கட்ザடத்தின் xன் 

தளத்னதயும் ヂﾑவாக்lவதன் yலம் வணிக கட்ザடங்களின் கவர்ச்சினய Rதிகரிக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

fந்த வநாக்கத்திற்கான பிரதான சானல fﾑபுறxம் மட்ズமல்ல, கிரிபத்வகாட - மாவகால சானலயிoம் 500 மீ 

விரிவாக்கப்பட்ட வனளவுகள் ヂﾑவாக்கப்பズம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. xன்வமாழியப்பட்ட வனளவுகளின் 

திட்டக் காட்சி படம் 6.14 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ.   
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படம் 6.14 கிரிபத்வகாடவில் xன்வமாழியப்பட்ட வீதி வணிக வளாகங்களின் வளர்ச்சியில் _திர்பார்க்கப்பட்ட பார்பவ  

 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

பயனற்ற நிலம் மற்ும் டவுன்டவுன் வபாヴச் சந்னத மற்ும் Rதற்l xன்னால் ヂள்ள நிலம் வபான்ற கட்ザடங்கனள 

ヂகந்த xனறயில் பயன்பズத்ヴவதன் yலம் வணிக நிுவனங்கrக்கான xதலீட்ズ வாய்ப்புகனள Rதிகரிக்lம் 

_ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. வமoம், கிரிபத்வகாடவின் புறநகரில் ヂள்ள gரநிலங்கள் மற்ும் கால்வாய்களின் 

வமலாண்னம வாザக்னகயாளர்கனள gர்ப்பதன் yலxம், தினசரி நகﾑம் மக்கrக்l ஓய்வு மற்ும் வபாuヴவபாக்l 

வசதிகனள வழங்lவதன் yலம் வணிக வாய்ப்புகனள வமம்பズத்ヴவதன் yலxம் வமம்பズத்தப்பズம். கிரிபத்வகாட 

வழியாக xன்வமாழியப்பட்ட ராகம-நாரஹன்பிட னலட் ரயில் பானத கிரிபத்வகாடவில் ஒﾑ fலlவான ரயில் 

நினலயமாக Rனடயாளம் காணப்பட்டதால், திறனனப் பயன்பズத்தி கிரிபத்வகாடனவ ஒﾑ xக்கிய வணிக 

மாவட்டமாக ヂﾑவாக்lம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ.  

fヴ வணிக வமம்பாズ ஒﾑ கலப்பு வமம்பாட்ズ நகரமாக Rபிவிﾑத்தி வசய்யப்பட வவண்ズம், நகரத்னத 

வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வமம்பாட்ズ னமயமாக (TOD) Rபிவிﾑத்தி வசய்ய வவண்ズம். 

 

6.4.1.3. மபாக்ுவரத்ு Rிப்பபடயிலான ヂள் நகர மமம்பாு (TOD Neighbourhood Center)  

வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான ヂள் சிு நகரங்கள் (TOD னமயங்கள்) நகரத்தின் னமயங்களாlம், Rனவ நகரம் 

xuவヴம் வபாக்lவரத்ヴ, வணிக, வதாழில்ヴனற, lザயிﾑப்பு மற்ும் நிுவன  வபாக்lவரத்தின் கலனவயான 

பயன்பாズ மற்ும் வளர்ச்சினய fனணத்ヴ ヂயர் தரமான வபாக்lவரத்ヴ மற்ும் வசனவனய வழங்lம் நகர 

னமயங்களாlம். fヴ lுகிய காலத்தில் பல்வவு வபாக்lவரத்ヴ xனறகளில் வவனலகள், வணிகம், 

பணியிடங்கள் மற்ும் வீズகrக்l _ளிதாக Rுகனல வழங்lகிறヴ மற்ும் Yற்ுப்புறங்கனள ヂﾑவாக்க 

ヂதவுகிறヴ. 
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Rதன்பザ, fந்த பlதி காரணமாக ヂத்வதச ராக-நாரஹன்பிட னலட் ரயில் பானத, ஹﾂபிட்ザ-வகாட்டாவ னலட் 

ரயில் பானத, பிரதான ரயில் பானத மற்ும் புதிய பியாகம-வகாஸ்கம ரயில் பானத Sகியனவ பாதிக்கப்பズம். 

fப்பlதியில் வர்த்தகம் மற்ும் Roவலகங்கனள நிுவுவதில் xதலீズ Rதிகரிப்பு வாய்ப்புகனள வழங்கப்பズம். 

Rதன்பザ, பின்வﾑம் வனரபடம் 6.11 xன்வமாழியப்பட்ட மற்ும் `ற்கனவவ ヂள்ள ரயில் நினலயங்களான 

ஹﾂபிட்ザ, வனவாசல, டயர் சந்தி, ｷங்கxவகாட மற்ும் வபால்வஹனா Sகியவற்னறக் காட்ズகிறヴ. 

Rபிவிﾑத்தி Ruத்தக் lறியீズ, ヂணர்திறன் lறியீズ, Rபிவிﾑத்தி சாத்தியமான lறியீズ மற்ும் வகலானியா 

நகர்ப்புற பlதிக்l `ற்ற வாழ்விடங்கள் Sகியவற்றின் நீளமான பlப்பாய்வின் Rザப்பனடயில் ஹﾂபிட்ザ 

நகரத்னத ஒﾑ xக்கிய புறநகர் னமயமாக Rபிவிﾑத்தி வசய்ய xன்வமாழியப்பட்டヴ. கிரிபத்வகாட நகரத்தின் 

னமயத்தில் ヂள்ள வளர்ச்சி Ruத்தம் மாவகால மற்ும் {ஹﾂபிட்ザ சானலகளில் வசர்ந்ヴ, வத்தல - ஹﾃபிட்ザ 

சானலனய நான்l வழிச்சானலயாக Rகலப்பズத்தி, fப்பlதிக்கான Rுகனல விரிவுபズத்தி, நகர னமய 

வமம்பாட்ズத் திட்டங்களின் வணிக மற்ும் வபாக்lவரத்ヴ வதனவகனளப் ூர்த்தி வசய்ヴ பிராந்திய வர்த்தக 

வபாﾑளாதாரத்னத வமம்பズத்த வவண்ズம். வமoம், வதாழில்கள் மற்ும் கிடங்lகனள விரிவுபズத்ヴவதற்கான 

ヂள்கட்டனமப்பு வசதிகள் ஹﾃபிட்ザ வனவாசல பlதியில் ヂள்ள ザபிザவகாட சானல மற்ும் வனவாசல-வத்தல 

சானலனய வதாழில்ヴனற மற்ும் வகாள்கலன் ヅக்lவிப்பு மண்டலமாக நிுவி, தாழ்வான பlதிகளில் 

வதாழில்களின் Rங்கீகாரமற்ற விரிவாக்கத்னதத் தズக்lம். 

களனி டயர் சந்தி ヂத்வதச fலlவான ரயில் பானதக்l ஒﾑ ரயில் நினலயமாக பயன்பズத்த 

ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. டயர் சந்திப்பின் வடக்வக ஹﾂபிட்ザனய fனணக்lம் வவவவல்ズவ சானல மற்ும் 

வதற்வக டயர் கார்ப்பவரஷன் சானல (களனி விஹானரயுடன் fனணக்கப்பட்ズள்ளヴ) fப்பlதியின் வளர்ச்சியின் 

தீவிரத்னத Rதிகரிப்பதன் yலம் fப்பlதியின் வளர்ச்சிக்l பங்களிக்lம். 

xன்வமாழியப்பட்ட புதிய பியகம - வகாஸ்கம ரயில் பானதனய ஒﾑ புதிய சிு நகர னமயமாக xன்வமாழியப்பட்ட 

ｷங்கxவகாட ரயில் சந்தி மற்ும் களனி புறநகரில் ヂள்ள வபால்வஹன னலட் ரயில் பானத Sகியவற்னற 

ヂﾑவாக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. புனிதப் பlதியுடன் வநரザயாக fனணக்lம் திறனன Rザப்பனடயாகக் 

வகாண்ズ வணிக வநாக்கங்கrக்காக புதிய வணிக னமயமாகவும் வபாக்lவரத்ヴ Rザப்பனடயிலான வமம்பாட்ズக 

பlதியாக Rபிவிﾑத்தி வசய்வதன் yலம் ヂள்rர் வபாﾑளாதாரத்னத வமம்பズத்த fヴ xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ. 
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வபரபடம் 6.11 xன்வமாழியப்பட்ட வபாுளாதார திட்டம் 
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 6.5 நிபலயான Yற்ுச்Zழல் மமம்பாட்ு ヂத்தி  

நீザத்த-பச்னச Yற்ுச்Zழல் Rனமப்புகனள fனணக்lம் ஒﾑ ஒﾑங்கினணந்த நகரம், 2030 Sம் Sண்ザற்கான 

பார்னவனய Rனடவதற்கான xக்கிய வநாக்கத்ヴடன், தற்வபானதய 15% பYனம gரநிலத்னதயும், தற்வபாヴள்ள 

கால்வாய் Rனமப்னபயும் நினலயான Yற்ுச்Zழல் வமம்பாட்ズ ヂத்திகள் yலம் நிர்வகிப்பதற்lம், வவள்ள 

Rபாயத்னதயும் நகர்ப்புற வவப்ப Rபாயத்னதயும் நிர்வகிப்பதற்lம் Slம். வபற்வறズக்lம் fலக்னக Rனடய 

திட்டமிடப்பட்ズள்ளヴ. 

Rதன்பザ, xன்வமாழியப்பட்ட Yற்ுச்Zழல் பாヴகாப்பு திட்டம், வபரிடர் fடர் வமலாண்னம திட்டம், வபாヴ வவளிப்புற 

மற்ும் வபாuヴவபாக்l fடஞ்சார்ந்த திட்டம் மற்ும் திறந்த நிலப்பரப்பு திட்டம் Sகியனவ 2030 க்lள் 300 

வஹக்வடர் gரநில மண்டலங்கனளயும் 2030 க்lள் 140 வஹக்வடர்கனளயும் பயன்பズத்ヴவதன் yலம் வவள்ள 

பாதிப்னபக் lனறக்க ヂதவும். gரமான நிலப்பரப்புப் பlதியால் Rதன் ヴனண நனடxனறகrக்காக xனறயாக 

Yரண்டப்பズம் பச்னச Rட்னடனய பாヴகாக்கவும் வசய்ய _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. mズதலாக, 2030 க்lள், 100% 

வதாடர்ச்சியான கால்வாய் வனலயனமப்னப பராமரிப்பヴம், 2030 க்lள் ஒﾑ பYனம நகரத்னத Rனடவヴம் ஒﾑ 

பYனம பல்கனலக்கழகத்தின் பார்னவனய Rனடவவத Slம். 

தற்வபானதய Rரசாங்கக் வகாள்னகயின் பlதி `ஐஐஐ நினலயான Yற்ுச் Zழல் வகாள்னகயினன 

வலியுுத்ヴகின்றヴ. fதற்காகவவ xu மற்ும் பlதி நகர்புற ூங்காக்கள் மற்ும் Rதிவவக பானதயின் 

fﾑபுறxம் மரக் வகாズகrம் Rனமக்கப்பட்ズள்ளヴ. காபன் மற்ும் நச்Y வாயு வவளியீட்ザனன Zழoக்l 

வவளியிズவதனன தズப்பவத fதன் xக்கிய வநாக்கமாlம். வமoம் Yற்ுச்Zழல் பாதிப்பு lனறவான பlதிகளில் 

lザவயற்றங்கனள நிுவுவதற்கான நடவザக்னககள் _ズக்கப்பズவவதாズ Yற்ுச் Zழல் ヂணர்திறன் Rதிகமாக 

ヂள்ள பlதிகளில் பாரிய Rளவிலான Rபிவிﾑத்தித் திட்டங்கள் Rனமப்பதற்கான Rﾂமதிகள் 

வழங்கப்பズவதில்னல. Rதன்பザ நினலயான Rபிவிﾑத்தி மற்ும் பYனம வபான்ற கﾑத்தியலின் புதிய 

Rுlxனறயினன கணக்கில் னவத்ヴக்வகாண்வட வதசிய Rறிக்னகயின் yலமாக களனி Rபிவிﾑத்தித் திட்டம் 

Rனமக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

6.5.1 gர நிலப் பாுகாப்புத் திட்டம் 

புள்ளி விபரவியல் தினணக்களத்தினால் xன்வனズக்கப்பட்ட கள Sள்வின்பザ 2000 Sம் Sண்டளவில் Yமார் 28y 

பlதி gரநிலமாக Rனடயாளம் காணப்பட்டヴ. Sனால் 2017 Sம் Sண்டளவில் Rヴ 15y Sக 

lனறக்கப்பட்ズள்ளヴ. fவ்விடமானヴ வகாuம்பு ヴனறxகம்f பியகம மற்ும் வபலியவகாட வதாழில் 

நகரங்கrக்l Rﾑகானமயில் Rனமந்திﾑப்பதன் காரணமாக வதாழிற்சானலகள்f கிடங்lகள் மற்ும் 

lザயிﾑப்பு பlதிகளின் வதனவகள் மற்ும் விரிவாக்கமானヴ தாழ்நில gர நிலத்தினன வநாக்கியதாக ヂள்ளヴ. 

Rதனザப்பனடயில் களனி பிரவதச சனபக்l ヂட்பட்ட gரநிலங்கனள பின்வﾑமாு வனகப்பズத்தப்பட்ズள்ளヴ. 
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1. fயற்னக பாヴகாப்பு வலயம் 

fந்த பlதியில் Rனமயப்வபற்ுள்ள Rதிக பல்oயிர் வகாண்ட gரநிலங்கள் Rザப்பனடயில் gரநிலங்கள்f நீர் 

வதங்lம் fடங்கள் மற்ும் வவள்ள Rபாயக் lனறப்பு மற்ும் கட்ズப்பாட்ズக்கான வザகால் பlதிகள் _ன 

வனகப்பズத்தப்பズம். 

2. சிறப்பு வநல் வயல் வலயம் 

தற்வபாヴள்ள வநற்பயிர் வசய்னக நிலங்கள்f வவற்ு வயல் நிலங்கள்f வதனியாயஃ ஓவிட்ட வபான்றனவ 

fவ்வலயத்திﾂள் Rடங்lம். 

களனிய பிரவதச சனபயிﾂள் கணிசமான Rளவு னகவிடப்பட்ட வயல் நிலங்கள் Rனமயப்வபற்ுள்ளன 

Rவ்வாறான தாழ்நில ூமிக்கள் நீர் வதங்lம் fடங்கள் மற்ும் வவள்ள Rபாயக் lனறப்பு fடங்களாக 

fﾑப்பதனால் பாヴகாக்கப்பட வவண்ズம்.   
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வபரபடம் 6.12 xன்வமாழியப்பட்ட gரநில வலயம் 
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6.5.2 fயற்பக Rபமப்பு 

நகர்ப்புற வவப்பமயமாதல் மற்ும் fப்பlதியில் Rதிக Rடர்த்தி வகாண்ட காற்ு மாYபாズ வபான்ற Yற்ுச்Zழல் 

பிரச்சினனகள் Rபிவிﾑத்தி திட்டத்தின் வளர்ச்சிக்l பங்களித்த காரணிகளில் ஒன்றாlம். Rதன்பザ, நீல-பச்னச 

Yற்ுச்Zழல் Rனமப்புகனள fனணப்பதன் yலம் ஒﾑ ஒﾑங்கினணந்த நகரத்னத ヂﾑவாக்lவதன் yலம் 2030 

Sம் Sண்ザற்கான பார்னவனய Rனடய நிலப்பரப்பு திட்டம் வநாக்கமாக ヂள்ளヴ. fந்த fயற்னக திட்டம் fரண்ズ 

xக்கிய ヂத்திகளில் கட்டப்பட்ズள்ளヴ. 

6.5.2.1 ヂள் சாபல வபலயபமப்பிற்கான Rகலமான பவுல்வர்ுகபள நிுவுதல் 

(Establishing Wider Boulevards for internal road network)  

வகாuம்பு - கண்ザ சானலயில் fﾑந்ヴ களனி புனித பlதினய வநரザயாக fனணக்lம் வனகயில் 

வதர்ந்வதズக்கப்பட்ட சானலனய பவுல்வர்ズகrடன் நிுவ ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. fந்த பYனமயான 

பானதகனள நிுவுவதற்l வதனவயான fடம் சானல மற்ும் வபாக்lவரத்ヴ திட்டத்தின் கீழ் வசனவ பானத மற்ும் 

fயற்னகனய ரசிப்பதற்கான fடத்னத வழங்lவதன் yலம் xன்வமாழியப்பட்ட சானல Rகலம் வழியாக 

Rﾂமதிக்கப்பட்ズள்ளヴ. வமoம், பYனம பல்கனலக்கழக பlதியில் ヂள்ள Rனனத்ヴ ヂள் சானலகள் மற்ும் 

பானதகள் பYனமயுடன் ヂﾑவாக்கப்பட ヂள்ளன. 

6.5.2.2 கால்வாய் மற்ும் நதி fட ஒுக்கீு மற்ும் வதாழில்ுபற fபடயக 

மண்டலங்குக்கான பYபம பாபதகளின் விரிவாக்கம்  

fனடூறான வதாழில்ヴனற வமம்பாズகளின் விரிவாக்கத்தால் fந்த பlதியின் Yற்ுச்Zழல் சமநினல `ற்கனவவ 

வசதமனடந்ヴள்ளヴ. fந்த Zழ்நினலனய சமாளிக்க, ஒவ்வவாﾑ வதாழிற்ヴனறனயயும் Yற்றி 10 மீட்டர் fனடயக 

மண்டலத்னத பச்னச நிற வபல்ட்ズடன் பராமரிக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. xன்வமாழியப்பட்ட மண்டல திட்டத்தின் 

கீழ் xன்வமாழியப்பட்ட Yற்ுச்Zழல் பாヴகாப்பு மண்டலத்தில் வசர்க்கப்பட்ட வகலானி நதி வட வங்கி பlதி 

பYனமயான பlதியாக ヂﾑவாlம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. fலங்னக நில மீட்பு மற்ும் வமம்பாட்ズக் 

கழகத்தின் 14.07.2010 வததியிட்ட 1662/17 வர்த்தமானியில் lறிப்பிடப்பட்ズள்ளபザ fந்த கால்வாய்களின் fட 

ஒヴக்கீட்ザன் Rகலத்தின் Rザப்பனடயில் ஒவ்வவாﾑ கால்வாய் xன்பதிவுக்lம் பYனமக் வகாズ பராமரிக்கப்பட 

வவண்ズம். கால்வாயின் Rகலத்தின் Rザப்பனடயில் பரிந்ヴனரக்கப்பட்ட fட ஒヴக்கீズ பザ Rட்டவனண 6.17 fல் 

காட்டப்பட்ズள்ளヴ, வமoம் fヴ திட்டமிடல் பlதியில் ヂள்ள ஒவ்வவாﾑ கால்வாய்க்lம் விண்ணப்பித்ヴள்ளヴ. 

fந்த திட்டமிடல் தனலயீட்ザன் yலம் Yற்ுச்Zழல் சமநினலனயப் பாヴகாக்lம் Rவத வவனளயில் fப்பlதியின் 

காட்சி தரத்னத வமம்பズத்ヴம் _ன்ு _திர்பார்க்கப்பズகிறヴ. fந்த திட்டங்கrடன் xன்வமாழியப்பட்ட fயற்னக 

வமலாண்னம திட்டம் வனரபடம் 6.17 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. 
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Rட்டவபண 6.16 கால்வாய் ஒுக்கீு - fலங்பக நில மீட்பு மற்ும் மமம்பாட்ுக் கழகம் 

 

Sதாரம்: fலங்னக நில மீட்பு மற்ும் வமம்பாட்ズக் கழகம் (திﾑத்தம்) சட்டம் 2006 Sம் Sண்ザன் 35 Sம் _ண்/ திட்டக் lu - 
கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

 

கால்வாயின் வபயர் கால்வாயின் 
Rகலம் (மீ) 

கால்வாய் fட ஒヴக்கீட்ザன் Rகலம் (மீ) 

திறந்த 
கால்வாய் 

yザய வமற்பரப்பு 
கால்வாய் 

ஹபுகஹவவல்லா, மகர xヴன் _ல 6.1 – 9.0 4.5 1.5 

_ரி _ல, நாத _ல, xヴன் _ல, lம்புல் ஓயா, கo _ல 9.0 க்l வமல் 6.5 2.0 
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வபரபடம் 6.13 xன்வமாழியப்பட்ட fயற்பக திட்டம் 
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6.5.3 மபரழிவு Rபாயக் ுபறப்பு திட்டம்  

களனி பிரவதச சனப பlதியில் `ற்பズம் fயற்னக வபரழிவுகளில் வபﾑம்பாலானனவ மனழக்காலங்களில் 

வவள்ளத்தால் `ற்பズகின்றன. fப்பlதியில் கால்வாய்கள் பாய்கின்றன _ன்றாoம், fந்த கால்வாய்கள் 

மீட்கப்பズகின்றன, xனறயாக பuヴபார்க்கப்படவில்னல, கால்வாயின் Rங்கீகாரமற்ற கட்ズமானவம fதற்l 

xக்கிய காரணம். fனணப்பு 33 fன் GIS பlப்பாய்வு, Rனடயாளம் காணப்பட்ட fயற்னக கால்வாய்களின் 

வனலயனமப்பின் தன்னமயால் `ற்கனவவ ヂள்ள கால்வாய்கள் தズக்கப்பட்ズள்ள வழிகனளக் காட்ズகிறヴ. 

ஹﾂபிட்ザ வடக்l, ஹﾃபிட்ザ வதற்l, ஹﾂபிட்ザ கிழக்l, வவவலவகாட, நவஹன, வனவாசல, ஹிம்புட்ズவல்வகாட, 

வவவவல்ヴவ, தoகம்வகாட, வரகண்த, ザக்பிザவகாட, வபத்தியவகாட, சிங்காராxல்ல வடக்l, வபால்வஹன, 

கிரிபத்வகாட Sகிய கி.வச. பிரிவுகள் Rதிகளவில் வவள்ள Rபாயத்திற்l xகம் வகாズக்lம் பிரவதசங்கள் Slம். 

வﾑடாந்திர வவள்ளத்தால் `ற்பズம் பாதிப்புகனளக் lனறக்க fந்த வபரழிவு நிர்வாகத்தின் கீழ் கால்வாய் 

வமம்பாட்ズத் திட்டxம் மண்டல திட்டxம் தயாரிக்கப்பズம். 

6.5.3.1. fுக்ும் கால்வாய்களிபன Rபிவிுத்தி வசய்தல் 

GIS பlப்பாய்வு yலம் Rனடயாளம் காணப்பட்டபザ `ற்கனவவ ヂள்ள கால்வாய்கனள ヂﾑவாக்க fனணப்பு 33 

xன்வமாழிகிறヴ. Rதன்பザ, வளர்ச்சிக்காக Rனடயாளம் காணப்பட்ட கால்வாய்கள் பின்வﾑமாு. 

Rட்டவபண 6.17 xன்வமாழியப்பட்ட கால்வாய் முசீரபமப்பு 

Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம், 2017 

கால்வாய் வமம்பாட்ズ yவலாபாயத்ヴடன் mズதலாக, வழக்கமாக வவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ズள்ள களனி நதி வட 

கனரயில் ヂள்ள Rங்கீகரிக்கப்படாத வசரிகrம் lザனசகrம் நீர்ப்பாசனத் ヴனறயால் Rறிxகப்பズத்தப்பட்ட 

xன்வமாழியப்பட்ட காலநினல மீள் வமம்பாட்ズத் திட்டத்ヴடன் மாற்றப்பズம். _னவவ, fந்த திட்டத்னத fனணத்ヴ, 

களனி Sற்றங்கனரயில் 1200 lザனச வீズகனள fடமாற்றம் வசய்ய ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

mズதலாக, நீர்ப்பாசனத் தினணக்களத்தால் வதாடங்கப்பட்ட வபத்தியவகாடவில் நிுவப்பட்ட xன்வமாழியப்பட்ட நீர் 

ヂந்தி நினலயம் 33 வஹக்வடர் நிலத்தில் வவள்ளம் lனறக்கப்பズவனதக் lனறத்தヴ. வமoம் fヴ ﾒ. Sண்ズக்l 

5 மில்லியன். _னவவ, வனரபடம் 6.14 fல் காட்டப்பட்ズள்ளபザ வவள்ளத்னதக் lனறக்க ヂதவும் xனறயான நீர் 

தக்கனவப்புப் பlதியாக தற்வபாヴள்ள கால்வாய் Rனமப்னப வமம்பズத்த ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ.  

கால்வாய் நீளம் 

1. நாத கால்வாயின் முசீரனமப்பு (வகானவவலயிலிﾑந்ヴ கo _ல வனர) 3 (கி. மீ) 

2. _ரியா கால்வாயின் முசீரனமப்பு (gரியவザயலிﾑந்ヴ கo _ல வனர) 3.4 (கி. மீ) 

3. ஹபுகஹவவல்லாவின் முசீரனமப்பு (கிரிபத்வகாட xதல் மகர xヴன் _ல வனர) 7.3 (கி.மீ) 

4. xヴன் கால்வாயின் முசீரனமப்பு 800 மீட்டர்   

5. lம்பல் ஓயாவின் முசீரனமப்பு (வகானாவல xதல் களனி கங்னக - வபத்தியவகாட) 6 (கி. மீ) 
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வபரபடம் 6.14 xன்வமாழியப்பட்ட கால்வாய் மமம்பாட்ுத் திட்டம் 
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6.5.3.2 வவள்ள பாதிப்பு மண்டலம் 

களனி பிரவதச சனப பlதியில் `ற்பட்ட வவள்ள Zழ்நினல காரணமாக, நகர்ப்புறத்னத fரண்ズ xக்கிய 

மண்டலங்களாக வனகப்பズத்தலாம். வனரபடம் 6.15 வதாடர்புனடய திட்டத்னதக் காட்ズகிறヴ. 

I. கிரீன் வபல்ட் வலயம் 

II. வவள்ளம் வザதல் மற்ும் வザகால் வலயம் 

 

i. கிரீன் வபல்ட் வலயம் 

60 மீட்டர் வவள்ள fﾑப்பு திறனன ூர்த்தி வசய்வதற்lம், வபாuヴவபாக்l வபாuヴவபாக்l வசதிகனள 

வழங்lவதற்lம் திறந்த தினரயாக களனி நதி ஒヴக்கீズ Rனமக்கப்படலாம். 

ii. வவள்ளம் விதல் மற்ும் விகால் வலயம்  

fந்த மண்டலத்னதச் வசர்ந்த Rனனத்ヴ gரநிலங்கள், வநல் வயல்கள் மற்ும் தாழ்வான பlதிகள் Sகியனவ 

வவள்ள Rபாயத்னதக் lனறக்க பாヴகாக்கப்பட வவண்ズம். 

6.5.3.3. வவள்ளத்திபன துப்பதற்கான ヂத்திகள் 

1. lனற Rடர்த்தி lザயிﾑப்பு பlதியினன Rனமத்தல் 

2. வவள்ளத் தズப்பினன Rனமத்தல் 

 (ய)  தற்வபாヴள்ள Rனணகள் மற்ும் கால்வாய்களின் நீர் வாயில்கனள புணரனமத்தல்  

 (ザ)     Rனடயாளம் காணப்பட்ட கால்வாய்கrக்கான புதிய நீர் வாயில்கனள Rனமப்பதன் yலமாக 
Sற்றின் fﾑபுறxம் `ற்பズம் வசாத்ヴச் வசதத்தினன தズக்கக் mザயதாக fﾑக்lம். 

(ヅ)  வவள்ளத்தனடகனள Rனமத்ததன் காரணமாக வீதிகளில் நீர் வதங்lம் வாய்ப்புக்கள் ヂள்ளதன் காரணமாக 
நீர் ヂந்தி நினலயங்கனள Rனமத்தல்f fதன் yலமாக வமலதிக நீரானヴ Sற்ுடன் கலக்கப்பズகின்றヴ. 

3. வவள்ளத்திற்காக Rங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாズகrளக்கான xக்கியமான பlதிகள். 

4. வவள்ளத்தズப்பு நீர்த்வதக்கங்களின் கட்ズமானம் 

5. நீர் பிザப்பு fடங்களில் முகாடனமப்பு 

6. வவள்ள Rபாயத்தினன lனறக்க நீர் வதக்கி னவத்திﾑக்lம் பண்பினன Rதிகரித்தல் 

 (ய) Sுகள் மற்ும் கால்வாய்களில்f கால்வாய்களின் Sளத்தினன Rதிகரித்தல்f Rகலத்தினக 
Rதிகரித்தல் மற்ும் தனடகனள Rகற்ுவதன் yலமாக ஓズத்திறன் Rதிகரிக்கின்றヴ. fதன் yலமாக வவள்ளம் 
`ற்பズம் வீதம் Rதிகரிக்கப்பズகின்றヴ. 

7. வநல் நிலங்கனள நிரப்புவதற்l தனட விதிக்கப்பட்ズள்ளヴ 
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6.5.3.4. nts;s ghJfhg;G Kiwfs; 

1. jho;epy G+kpfspy; ghupa fl;blq;fis mikg;gjid Fiwj;jy; (,g;gpuNjrj;jpDs; Fiw 
mlu;j;jp FbapUg;gpid Cf;Ftpj;jy;) NkYk; Kiwahd ePu; tbe;NjhLk; Kiwapid 
guhkupj;jy; 

2. nts;sr; Rtu;fis mikj;jy; 

 m. jw;NghJs;s nts;s thapy;fis Gduikj;jy; 

M. kiof;fhyj;jpy; cgup ePiuf; Fiwf;f milahsk; fhzg;gl;l fhy;tha;fSf;fhd Gjpa 
nts;s thapy;fs; mikj;jy; 

,. kiof;fhyj;jpy; cgup ePupid guhkupf;f ce;jp epiyaj;jpid mikj;jy;. nts;s 
Nrjj;jpid Fiwg;gjw;fhf ngj;jpanfhl ce;jp epiyak; mikf;fg;gl;Ls;sJ. 

3. nts;s ePupy; %o;Fk; gFjpfspy; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfis mDkjpj;jy;. 

4. ePu; Njf;fp itf;Fk; gFjpfis epu;khzpj;jy;. 

5. ePu; Njq;Fk; gFjpfspy; td kWrPuikg;G. 
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வபரபடம் 6.15 xன்வமாழியப்பட்ட வவள்ள மண்டல திட்டம் 
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6.5.4. வபாு வவளிப்புற மற்ும் வபாுுமபாக்ு நடவிக்பககளின் 
fடஞ்சார்ந்த Rபமப்பு 
Rதிகாரசனபயால் Rறிவிக்கப்பட்ட நகர்ப்புறங்கrக்கான Rபிவிﾑத்தித் திட்டங்கனள வザவனமக்lம்வபாヴ, 

நகர்ப்புற வமம்பாட்ズ Sனணயம் 1000 மக்கள்வதானகக்l lனறந்தヴ 1 வஹக்வடனர திட்டமிடல் தரத்தின்பザ வநரザ 

மற்ும் மனறxக வபாuヴவபாக்l வசதிகளாக ஒヴக்க வவண்ズம். களனி பிரவதச சனபயின் மக்கள் வதானக 2017 

க்lள் 111,300 Sக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ. வளர்ச்சித் திட்டத்தின் தரவு பlப்பாய்வின்பザ, 2030 க்lள் 

மக்கள் வதானக 141,000 Sக fﾑக்lம் _ன்ு கணிக்கப்பட்ズள்ளヴ. Rதன்பザ, 2030 க்lள் lனறந்தヴ 141 

வஹக்வடர் நிலத்னத வநரザ மற்ும் மனறxக வபாuヴவபாக்l வசதிகளாக ஒヴக்க வவண்ズம். 

களனி பிரவதச சனபயின் பlதியில் வநரザ மற்ும் மனறxக வபாuヴவபாக்l வசதிகள் Yமாராக 10 வஹக்டயர் 

ூங்காக்கள் மற்ும் னமதானங்கள் களனி பிரவதச சனபப் பlதியில் Rனமயப்வபற்ுள்ளヴ. Rனவ யு.ザ.`வின் 

வபாヴ வவளியரங்க வபாuヴவபாக்l fடங்கள் _ﾂம் வதானிப்வபாﾑளின் கீழ் Rட்டவனண 01 மற்ும் fனணப்பு 

02 fல் வனகப்பズத்தப்பட்ズள்ளன.  

Rட்டவபண 6.18 களனி பிரமதச சபப புதியில் மநரி வபாுுமபாக்ு வசதிகபளப் வபுவதற்கான fடங்கள்   

fலக்கம் மதாட்டத்தின் வபக Rளவு (ha) 

1. மிகச் சிறிய ூங்காக்கள் Pocket Parks (EPP) 0.52 

2. சிறிய ூங்காக்கள் Mini Park (EMP) 4.34 

3. மத்திய நகர ூங்காக்கள் Local Parks (ELP) 4.27 

4. நனடபானத ூங்காக்கள; Linear Park (ELiP) 0.56 

 வமாத்தம் 9.69 

Sதாரம்: Yற்ுச்Zழல் மற்ும் fயற்னக பிரிவு 

 

வமற்கண்ட தகவல்களின்பザ, தற்வபாヴ 10 வஹக்வடர் களனி பிரவதச சனபயின் _ல்னலக்lள் திறந்த நிலமாக 

ヂள்ளヴ. தற்வபானதய 111,300 மக்கrக்l வநரザ மற்ும் மனறxக வபாuヴவபாக்l வசதிகளாக lனறந்தヴ 111 

வஹக்வடர் fﾑக்க வவண்ズம். fﾑப்பிﾂம், தற்வபாヴள்ள மக்கள் களனி பிரவதச சனபப் பlதியில் வபாヴமான 

வபாヴ வவளிப்புறப் பlதிகள் fல்னல, தற்வபாヴள்ள வசதிகள் வபாヴமானதாக fல்னல.  

 

களனி பிரவதச சனபயில் மனறxக வபாuヴவபாக்l வசதிகள் பின்வﾑமாு. 

 

i. வபாヴ ｸலகங்கள் 

Rட்டவபண 6.19 களனி பிரமதச சபப புதியில் ヂள்ள வபாு ூலகங்கள் 

ூலகத்தின் வபயர் புத்தகங்களின் _ண்ணிக்பக ヂுப்பினர்களின் 
_ண்ணிக்பக 

1. கிரிபத்வகாட வபாヴ ｸலகம் 17,710 2,959 

2. களனி வபாヴ ｸலகம் 14,393 2,959 

3. மாவவல்ல வபாヴ ｸலகம் 5,736 653 
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4. ザப்பிザவகாட வபாヴ ｸலகம் 3537 99 

5. {ஹﾃபிட்ザ வபாヴ ｸலகம் 6897 909 

6. நவஹன வபாヴ ｸலகம் 2439 355 

7. வபால்வஹன வபாヴ ｸலகம் 3014 434 

வவவல்ヴவா வபாヴ ｸலகம் 1711 209 

வனவாசல வபாヴ ｸலகம் 4748 877 

10. ஹிம்புவுவல்வகாட வபாヴ ｸலகம் 1495 114 

11. தoகம்வகாட வபாヴ ｸலகம் 755 60 

Sதாரம்: வவனலத்திட்ட பட்வஜட் 2017 

 

i. சினிமா Rரங்lகள் - 04 

ii. சyக Rரங்lகள் - 07 

2030 க்lள் மக்கள் வதானக 141,000 Sக fﾑக்lம் _ன்ு கணிக்கப்பட்ズள்ளヴ. Rதன்பザ, 2030 க்lள் 

lனறந்தヴ 141 வஹக்வடர் நிலத்னத வநரザ மற்ும் மனறxக வபாuヴவபாக்l வசதிகளாக ஒヴக்க வவண்ズம். 2018 

- 2030 காலத்திற்கான களனி பிரவதச சனப பlதிக்கான ヂத்வதச வவளிப்புற வபாuヴவபாக்l fடஞ்சார்ந்த திட்டம் 

வனரபடம் 6.16 மற்ும் Rட்டவனண 6.21 மற்ும் fனணப்பு 41 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. 

 

Rட்டவபண 6. 20. xன்வமாழியப்பட்ட மநரி மற்ும் மபறxக வபாுுமபாக்ு திட்டம் (2019 - 2030) 

Sதாரம்: Yற்ுச்Zழல் மற்ும் fயற்னக பிரிவு 
 

 

yமலாபாயங்கள் 

1. தற்வபாヴள்ள ூங்காக்கள் மற்ும் னமதானங்கனள மீள் Rபிவிﾑத்திச் வசய்தல் 

xனறயான நில Rளனவத் திட்ம் மற்ும் தlதி வபற்ற நபர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் தற்வபாヴள்ள ூங்காக்கள் 

மற்ும் னமதானங்கனள மீள் Rபிவிﾑத்திச் வசய்தல் 

2. வநர்வகாட்ズப் ூங்காக்கனள Rபிவிﾑத்திச் வசய்வதற்கான கﾑத்தியல்  

fலக்கம வதாட்டத்தின் வனக  Rளவு (ha) 

1. xன்வமாழியப்பட்ட மிகச் சிறிய ூங்காக்கள் Proposed Pocket Parks (PMP) 0.66 

2 xன்வமாழியப்பட்ட  சிறிய ூங்காக்கள் Proposed Mini Parks (PMP) 10.64 

3. xன்வமாழியப்பட்ட Rﾑகிoள்ள ூங்காக்கள Proposed Local Parks (PLP) 4.02 

4. xன்வமாழியப்பட்ட நனடபானத ூங்கா Proposed Linear Parks (PLiP) 87.69 

 வமாத்தம் 103.13 

5. fﾑக்கின்ற வபாヴ திறந்தவவளி பlதி 9.69 

 வமாத்த mட்ズத்வதானக 112.87 
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_ல்லf கங்னக மற்ும் ஓயா வபான்ற fடங்களில் வநர்வகாட்ズப் ூங்காக்கனள Rனமத்தல் fதன் 

yலமாக fப்பlதியல் `ற்பズம் நகர்புற வவள்ளத்தினன lனறக்கக் mザயாத fﾑக்lம். வமoம் 

மக்களினடவய வபாuヴவபாக்l வசதிகனள விநிவயாகித்தல் மற்ும் நில Sக்கிரமிப்பினன lனறத்தல்  

         3. 2030 க்lள் வவப்பநினல lனறப்பு - xனற 

3.1. Rனனத்ヴ RரY மற்ும் Rனர RரY கட்ザடங்கள் நீல பYனம வதசிய கட்ザடம் பYனமயாக fﾑக்க 

வவண்ズம். 

3.2. Rனனத்ヴ mனரகளிoம் mனரகனள நிர்மாணித்தல் மற்ும் பYனம mனரகளில் நீர் வதளிப்பானின் 

பயன்பாズ 

3.3. கட்ザடங்கrக்l ஒளி வண்ணங்கனளப் பயன்பズத்ヴவヴ lறித்த விழிப்புணர்வு. 

3.4. Rனனத்ヴ xன்வமாழியப்பட்ட பார்க்கிங் fடங்கrக்lம் பYனம தரிப்பிடம் கﾑத்னத 

Rறிxகப்பズத்ヴதல் மற்ும் `ற்கனவவ ヂள்ள தரிப்பிட fடங்கனள பYனமயான fடங்களாக 

முவザவனமத்தல் 

3.5. தனரனயயும் நீர் ヂறிஞ்Yதல் xனறகrக்l மட்ズவம கட்ズப்பズத்ヴதல் (interlocking) ஒளி 

வண்ணங்கrக்l Rவற்னறக் கட்ズப்பズத்ヴதல். 

3.6. தற்வபாヴள்ள வினளயாட்ズ னமதானங்கள், ூங்காக்கள் மற்ும் திறந்தவவளி னமதானங்கனள 

பராமரித்தல் மற்ும் xன்வமாழியப்பட்ட திறந்த தனர பYனமக் கﾑத்ヴக்கனளத் திட்டமிட்ズ 

வசயல்பズத்ヴதல். 
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வபரபடம் 6.16 xன்வமாழியப்பட்ட வபாு வவளிப்புற மற்ும் திறந்த தபரத் திட்டம்  
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6.6 கலாச்சாரம் மற்ும் பாரம்பரியத்பத நிர்வகிப்பதற்கான 
yமலாபாய திட்டம 

வரலாற்ு பின்னணியுடன் mザய களனி fப்பlதிக்l தனித்ヴவமானヴ. தற்வபானதய வளர்ச்சித் திறﾂடன், 

களனி புனிதப் பlதிக்l Rﾑகிoள்ள நிலப் பயன்பாズ புனிதப் பlதிக்l வபாﾑந்தாヴ. fதன் வினளவாக, 

களனியா புனிதப் பlதியின் ヂணர்வு lனறந்ヴ, Yற்றியுள்ள பlதி களனி வகாயில் வளாகத்தில் 

மட்ズப்பズத்தப்பட்ズள்ளヴ. வவளிநாズகளிoம் fலங்னகயிoம் நீர் Sதாரங்களாக விளங்lம் புனித நகரங்களான 

கண்ザ மற்ும் கட்டராகமத்னதப் வபாலவவ, களனி Sற்றின் lுக்வக ஒﾑ மத மற்ும் கலாச்சார Rனடயாளத்னத 

நிுவுவதற்l ヂகந்த Zழல் ヂள்ளヴ. fந்த Sற்றல்கனளப் பயன்பズத்தி, தற்வபாヴள்ள நகர்ப்புற நிலப்பரப்னப ஒﾑ 

வதய்வீக நகர்ப்புற நிலப்பரப்பாக மாற்ுவதன் yலம், புனிதப் பlதினயச் Yற்றியுள்ள பlதினய xனறயாக 

நிர்வகிக்க வவண்ズம். 

2030 Sம் Sண்ザற்கான _திர்கால பார்னவனய Rனடவதற்கான xக்கிய வநாக்கமாக களனி நதியின் 

ヂﾑவத்ヴடன் கலக்lம் Rவத வவனளயில் வகௌனியா புனித பlதினய நிுவுவヴ xக்கியம். வமoம் வநரザயாக 

fனணக்lம் வபாヴ வகலனியா ராஜா மகா விகானரனய னமய புள்ளியாக னவக்கவும் புனித பlதினய வநாக்கிய 

Rுகல், 2025 Sம் Sண்டளவில் களனி வகாயில் வளாகத்னத Yற்றி 500 மீட்டர் Yற்றளனவ ヂள்ளடக்கிய 

வவளிப்புற புனித பlதிக்l 105 வஹக்வடர் நிலத்னத வனரயுத்தல், 2025 Sம் Sண்ザல் புனித நகரத்தின் காட்சி 

Rழlபズத்தலாக 1 கி.மீ நீளxள்ள வகலானி நதி xகத்னத திறக்க, மற்ும் fந்த xன்வமாழியப்பட்ட புனித பlதி 

வமம்பாட்ズத் திட்டத்தின் yலம் _திர்பார்க்கப்பズம் lறிக்வகாள்கள் 2030 Sம் Sண்டளவில் காலனியா பlதியில் 

வரலாற்ு மற்ும் வதால்வபாﾑள் தளங்களின் காட்சி வனலயனமப்னப நிுவுதல். 

தற்வபானதய Rரசாங்க Rறிக்னகயின் பத்ヴ xக்கிய வகாள்னககளின் ஒன்பதாவヴ பlதியானヴf நாட்ザன் 

வரலாற்ு பாரம்பரியத்தினன _வ்வாு பாヴகாப்பヴ மற்ும் Rதனன Rズத்த தனலxனறயினﾑக்l வகாண்ズ 

வசல்வヴ பற்றி விவாதிக்கின்றヴ. fந்த வநாக்கத்திற்காக தற்வபாヴள்ள சட்ட கட்டனமப்பானヴ பாரம்பரியத்தினன 

பாヴகாக்lம் வசயல்xனறயினன வநாக்கி விரிவுப்பズத்தியுள்ளヴ. fந்த பாரம்பரிய தளத்தினன Rதன் 

வதால்வபாﾑள் மதிப்பினன சமரசம் வசய்யாமல் வﾑனக தﾑம் Yற்ுலாப் பயணிகளின் Rザப்பனடத் 

வதனவகrக்கான வசதியினன `ற்பズத்த திட்டமிடப்பட்ズள்ளヴ. 

6.6.1 புனித புதி Rபிவிுத்தி திட்டம் 

புனித பlதி வமம்பாட்ズத் திட்டம் fரண்ズ xக்கிய ヂத்திகளில் ヂﾑவாக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

6.6.1.1. களனி ப்ளாசிிட்ி ுல்லியமான விூகம்  

தற்வபாヴள்ள களனி வகாயினலச் Yற்றியுள்ள பlதி 500 மீட்டர் Yற்றளவில் புனிதப் பlதினயச் Yற்றியுள்ள 

வபாﾑந்தாத நில பயன்பாட்னட விரிவுபズத்ヴவதற்காக வவளிப்புற புனிதப் பlதி _ன்ு ヅக்lவிக்க Rனடயாளம் 

காணப்பட்ズள்ளヴ, `வனனில் 'வகலானியா புனித பlதி' _ன்ற ヂணர்வு தற்வபாヴள்ள வகாயில் வளாகத்திற்l 

மட்ズவம வனரயுக்கப்பட்ズள்ளヴ தற்வபானதய Zழலில். Rதன்பザ, 150 வஹக்வடர் நிலப்பரப்னப ヂள்ளடக்கிய 
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வவளி புனித பlதி xன்வமாழியப்பட்ட மண்டல திட்டத்தின் கீழ் lனறந்த Rடர்த்தி புனித மற்ும் பாரம்பரிய 

பாヴகாப்பு மண்டலமாக Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளヴ.  

lறிப்பாக புனித மற்ும் பாரம்பரிய பாヴகாப்பு மண்டலத்திற்கான xன்வமாழியப்பட்ட மண்டல ஒuங்lxனற 

yலம் வகலானியா புனித பlதியின் வரலாற்ு பரம்பனர வமம்பズத்த ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. மண்டலத் 

திட்டத்தில் xன்வமாழியப்பட்ட Rடர்த்தி மண்டலத்தின்பザ, களனி வவளி புனிதப் பlதியிலிﾑந்ヴ fப்பlதியின் 

வடக்lப் பlதினய வநாக்கி Rடர்த்தி Rதிகரிக்lம். 

சானலகள் மற்ும் வபாக்lவரத்ヴத் திட்டம் மற்ும் fயற்னக வமலாண்னமத் திட்டத்தில் வசய்யப்பட்ズள்ள 

lறிப்பின்பザ, வதாராண சந்திப்பிலிﾑந்ヴ களனி வகாயில் வனரயிலான புனித பlதிக்l வநரザ Rுகல் வழியாக 

yன்ு பரந்த பவுல்வர்ズகள் xன்வமாழியப்பட்ズள்ளன, டயர் சந்தி xதல் களனி வகாயில் வனர, கிரிபத்வகாட xதல் 

களனி வகாயில் வனர. வமoம், புனித பlதி திட்டம் yன்ு பரந்த பவுல்வர்னடத் வதாடங்lம் fடத்தில் yன்ு 

சடங்l ｷனழவாயில்கனள ヂﾑவாக்க xன்வமாழியப்பட்டヴ. Rதன்பザ, வதாராண சந்திப்பில் தற்வபாヴள்ள சடங்l 

ｷனழவாயில் வமoம் முவザவனமக்கப்பட வவண்ズம், வமoம் fரண்ズ புதிய சடங்l ｷனழவாயில்கள் டயர் சந்தி 

மற்ும் கிரிபத்வகாடவில் கட்டப்பட வவண்ズம். வபாக்lவரத்ヴத் திட்டத்தின் கீழ் xன்வமாழியப்பட்ட களனி வவல்லி 

கிரசண்ட் சானல, வகாuம்பு-பியகம சானலயின் Rﾑகிoள்ள களனி வகாயிoக்l ஒﾑ பிரத்வயக வரியாக, களனி 

வகாயிoக்l Rﾑகிoள்ள வபாக்lவரத்ヴ வநரிசல் மற்ும் சத்தம் காரணமாக `ற்பズம் சிரமங்கனள சமாளிக்க 

xன்வமாழியப்பட்டヴ, பிலபிட்ザய, கல்வபாரல்ல மற்ும் வகாவஹாவில வழியாக ஒﾑ _ல்னல 

நிர்ணயிக்கப்பட்ズள்ளヴ களனி வகாயினலச் Yற்றி 500 மீட்டர் Yற்றளவு வகாண்ட ヂத்வதச வவளி புனித 

பlதிக்கான _ல்னலயாlம்.  

xன்வமாழியப்பட்ட சிறப்பு மண்டல ஒuங்lxனற fந்த பlதியின் சீரற்ற கட்ズமானம் மற்ும் வபாﾑந்தாத நில 

பயன்பாズகனள கட்ズப்பズத்த ヂதவும், `வனனில் fヴ கட்ザடம் மற்ும் கட்ザட கட்ズமான விதிxனறகrக்l 

fணக்கமான வண்ணங்கனள ஒuங்lபズத்தியுள்ளヴ. 

புனிதப் பlதினயக் கலக்lம்வபாヴ பாரம்பரிய பீங்கான் வதாழிற்ヴனறனய ヅக்lவித்தல் மற்ும் 

யாத்ரீகர்கனளயும் பார்னவயாளர்கனளயும் lறினவத்ヴ ஒﾑ மத மற்ும் கலாச்சார பானதயாக வதால்வபாﾑள் 

தளங்களின் வனலயனமப்னப வளர்ப்பヴ ヂள்sர் வபாﾑளாதாரத்னத வமம்பズத்ヴம் வபாヴ வரலாற்ு ‘களனி 

புனிதப் பlதியின் ヂணர்னவ’ Rதிகரிக்க ヂதவும். `வனனில் வதால்வபாﾑள் தினணக்களம் lறிப்பிட்ズள்ளபザ, 

களன பி.ச பlதிக்lள் Rனடயாளம் காணப்பட்ட 18 வதால்வபாﾑள் Sய்வுகள் ヂள்ளன. fனத ஒﾑ சாத்தியமாகக் 

கﾑヴவதன் yலம் fヴ வமoம் வமம்பズத்தப்பட்ட முக்கப்பட்ட நினனவுச்சின்னங்கனள வமம்பズத்த வவண்ズம் 

மற்ும் பார்னவயாளர்கrக்காக திறக்க வதால்வபாﾑள் தளங்களின் வனலப்பின்னoடன் fனணக்க வவண்ズம். 
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வபரபடம் 6 .17 xன்வமாழியப்பட்ட கலாச்சாரம் மற்ும் பாரம்பரிய மமலாண்பம திட்டம்  
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6.6.1.2 சyக - கலாச்சார நதி மமம்பாட்ு ヂத்தி 

Rபிவிﾑத்தித் திட்டத்தின் வதனவயுடன் Rனடயாளம் காணப்பட்ズள்ளபザ, வபﾑம்பாலான புனிதப் பlதிகள் 

fலங்னக மற்ும் பிற நாズகளில் ヂள்ள நீர் Sதாரத்தின் Rザப்பனடயில் சிறப்பாக நிுவப்பட்ズள்ளன. களனி 

வகாயினல களனி நதி நீர் Sதாரத்னத Rザப்பனடயாகக் வகாண்ட ஒﾑ புனிதப் பlதியாகவும் Rனடயாளம் 

காணலாம். Sனால் Rதன் fﾑப்பிடம் வகாuம்பு சிபிザக்l Rﾑகானமயில் fﾑப்பதால், வளர்ந்ヴ வﾑம் 

மக்கள்வதானகயுடன் ரிவர் வபங்க் பlதியில் விநிவயாகிக்கப்பズம் Rங்கீகரிக்கப்படாத கட்ズமானங்கள் நினறய 

ヂள்ளன. தற்வபாヴ களனி பிரவதச சனப பlதிக்l வசாந்தமான களனி Sற்றங்கனர 1500 வசரிகrம், lザனச 

வீズகrம் வகாண்டヴ. _னவவ, களனி நதிக்lம், களனி புனிதப் பlதிக்lம் fனடயிலான கலனவயானヴ fந்த 

Rதிக தீவிரத்தன்னம வகாண்ட வளர்ச்சிகனளக் lனறத்ヴள்ளヴ. Rதன்பザ, 2030 Sம் Sண்ザற்கான பார்னவனய 

Rனடய, களனி புனிதப் பlதியின் புனித ヂணர்னவ வமம்பズத்த 2025 Sம் Sண்ザல் களனி நதி xகத்தில் 1 கி.மீ. 

புனித நகரத்திற்l திறக்க ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

நதி கனரயில் Rனமந்ヴள்ள திட்டத்தின் மீள்lザவயற்ற lザனசகள் மற்ும் வசரிகrடன் வசர்ந்ヴ நீர்ப்பாசனத் 

ヴனறயால் வமற்வகாள்ளப்பட்ட காலநினல வநகிழ்திறன் மற்ும் வமம்பாட்ズத் திட்டம் யாத்ரீகர்கள் மற்ும் 

Yற்ுலாப் பயணிகள் புனித ヂணர்னவ ヂணரவும், fப்பlதினய Rﾂபவிக்கவும் Rﾂமதிக்lம். Rதற்காக, புனித 

பlதினய ஒﾑ வநரியல் ூங்கா மற்ும் களனி நதிக் கனரயிலிﾑந்ヴ புனிதப் பlதிக்l Rுகoடன் 

xன்வமாழியப்பட்ட மத-கலாச்சார பானதக்கான fனணப்புடன் Rபிவிﾑத்தி வசய்ய ヂத்வதசிக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

Rவத வநரத்தில், வதசிய fயற்பியல் திட்டமிடல் ヴனறயால் தயாரிக்கப்பட்ட களனி புனித பlதி வமம்பாட்ズ திட்டxம் 

fந்த திட்டத்தில் fனணக்கப்பட்டヴ. Rதன்பザ, _வகாட களனி மற்ும் வமவகாட களனி Sகிவயானர வதாங்lம் 

பாலம் வழியாக fனணத்ヴ படl வசதிகனள வழங்க xன்வமாழியப்பட்ズள்ளヴ. fヴ தவிர, படl ஜザ, யாத்ரீகர்கள் 

ஓய்வவズக்lம் பlதிகள் வபான்றனவ. வதசிய fயற்பியல் திட்டத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட fந்த புனித பlதி திட்டம் 

fனணப்பு 27 fல் காட்டப்பட்ズள்ளヴ. வமoம் வமற்கண்ட திட்டங்கள் வனரபடம் 6.18 fல் காட்டப்பட்ズள்ளன. 
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வபரபடம் 6.18 சyக-கலாச்சார களனி நதி மமம்பாட்ுத் திட்டம் - களனி நதி வடக்ு Yவர் 
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6.7 நபடxபற ヂத்திகள் 

6.7.1 yமலாபாய திட்டங்கள் மற்ும் பிற திட்டங்கள் 

களனி வமம்பாட்ズத் திட்டம் 2018 - 2030 fன் பார்னவ, ‘Urban Locus of Di┣inity’ Rனடய வவண்ズம் _ன்ற 

வநாக்கத்தில், பரவலாக நகர்ப்புற ஸ்திரத்தன்னம, களனி நதியுடன் ஒﾑங்கினணக்lம் வகலானியா புனித 

fடத்தின் தற்வபானதய படம் Rதன் புனிதத்தன்னமயுடன் நிுவப்பズம். பYனம மற்ும் வசதியான டவுன்ஷிப்னப 

fலக்காகக் வகாண்ட வபாக்lவரத்ヴ சார்ந்த fலக்lகனளக் வகாண்ட திறனமயான மற்ும் பயﾂள்ள நகரத்னத 

fヴ ヂதவும். Rதன்பザ, xன்வமாழியப்பட்ட புதிய yவலாபாய திட்டங்கள் மற்ும் பிற திட்டங்கள் Rனனத்ヴம் 

கﾑத்தியல் திட்டம் மற்ும் lறிக்வகாள்கrடன் ஒத்ヴப்வபாகின்றன, Rங்l சyக Yற்ுச்Zழல் விஷயங்களின் 

சாத்தியக்mுகள் xன்ﾂரினம Rザப்பனடயில் நிர்ணயிக்கப்பட்ズ Rザப்பனடயில் வசயல்பズத்தக்mザயனவ. fந்த 

திட்ட xன்ﾂரினம fனணப்பு 43 fல் lறிப்பிடப்பட்ズள்ளヴ. 

I. வヴ xன்ﾂரினம திட்டங்கள் 

• கிரிபத்வகாடவில் பலமாザ வாகனத்தரிப்பிடம் மற்ும் பாதசாரிகrக்கான வமம்பாலம் 

• கிரிபத்வகாடவில் பல வசயற்பாட்ズ வணிக னமயம் (கிரிபத்வகாட நகர னமயம்) 
• கிரிபத்வகாட நகர னமயத்தில் வபாuヴவபாக்l ூங்கா Rனமத்தல் 

• கிரிபத்வகாடவிலிﾑற்ヴ பலியவகாட – மஹர பlதினய fனணக்lம் புதிய lுக்lச் சானல 
xன்வமாழிதல் 

• lﾂப்பிட்ザய நகர னமயத்தில் வபாக்lவரத்ヴ னமயம் Rபிவிﾑத்தி 
• lﾂப்பிட்ザய புனகயிரத சானலயினனயினன நவீனமயப்பズத்தல் 

• ஸ்வடசன் வீதியினன Rகலப்பズத்ヴதல் 

• களனி Sற்றின் வடப்பlதியில் வநர்வகாட்ズப் ூங்கா Rனமத்தல் மற்ும் Rதற்கான சானலயினன 
வமம்கズத்ヴதல் 

• கால்வாய் வமம்பズத்ヴதல் 

• நாத _லவினன மீள்கட்ザயனமத்தல் 

• ஹப்புகஹவவலவினன மீள்கட்ザயனமத்தல் 

• `ரி _லவினன மீள்கட்ザயனமத்தல் 

• xதன் _ல்ல மீள்கட்ザயனமத்தல் 

• lம்பல் ஓயாவினன மீள்கட்ザயனமத்தல் 

• னவ._ம்.பீ.` மற்ும் _ரியவிட்ザயச சந்தியில் பாதசாரிகrக்கான வமம்பாலம் 

• புனித பlதிக்கான Rுகல் சானல வமம்பாட்ズ திட்ங்கள் 

• வதாரன சந்தி – களனி விகானர 

• டயர் சந்தி – களனி விகானர 

• கிரிபத்வகாட சந்தி – களனி விகானர 

• புனிதப் பlதியின் பYனம பlதிகனள வமம்பズத்ヴதல் 

• களனி பள்ளத்தாக்கிற்கான புதிய கிரவசன்ட் வீதி 
• தகவல் னமயம் மற்ும் யுhத்தினரகrக்கான ஓய்வவズக்lம் பlதி நிர்மாணம் - களனி    
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2 வヴ xன்ﾂரினம திட்டங்கள் 

• கிரிபத்வகாடவில் வீதி வணிக வளாகவமம்பாズ 

• ஹﾃபிட்ザ – வத்தல சானல வமம்பாட்ズ திட்டம் 

• ヂள் சானல வமம்பாட்ズ திட்டங்கள் 

• கிரிபத்வகாடா மﾑத்ヴவமனன சானல 12 மீட்டர் வனர Rகலப்பズத்ヴதல் 

• gரியாவவட்ザய சானல 12 மீட்டர் வனர Rகலப்பズத்ヴதல் 

• வவவாக்ヴவ சானல 12 மீட்டர் வனர Rகலப்பズத்ヴதல் 

• பிザவகாட சானல 12 மீட்டர் வனர Rகலப்பズத்ヴதல் 

• வனவாசல-வத்தல சானல 12 மீட்டர் வனர Rகலப்பズத்ヴதல் 

• ஹﾃபிட்ザயில் வணிக சிக்கலான வளர்ச்சியுடன் வﾑமான வீட்ズவசதி 

• டயர் சந்திப்பில் சரசவி கனல னமய வமம்பாズ 

• ஹﾃபிட்ザயில் புதிய வபாヴ சந்னத வமம்பாズ 

• மாவனல்காமாவில் கழிவு முYழற்சி Sனல மற்ும் நவீனமயமாக்கல் தற்வபாヴள்ள ヂரம் Sனலயின் 

வளர்ச்சி 

• கல்வபாவரல்ல பீங்கான் ヴனறயின் முவளர்ச்சி 

• கலானியாவில் கலப்பு வணிக வளாகத்தின் வளர்ச்சி 

• கால்வாய் xன்பதிவுகrடன் பYனம வநரியல் வளர்ச்சி திட்டம் 

• ஹﾂப்தியாவில் லீனியர் ூங்காவின் வளர்ச்சி 

• வகாவஹால்விலாவில் நனட பானதயுடன் gரநில ூங்காவின் வளர்ச்சி 

• வதாரனா சந்தி, டயர் சந்தி மற்ும் கிரிபத்வகாடவில் புனித பlதி சடங்l ｷனழவு வமம்பாズ 

• களனி காவல் நினலய fடமாற்றம் 

yன்றாவヴ xன்ﾂரினம திட்டங்கள் 

• களனி பஸ் நினலய முசீரனமப்பு - (ｷங்கxவகாடா TOD) 

• வபால்வஹன - ｷங்கxவகாட TOD fனணப்பு சானல நிுவுதல் 

• யாத்ரீகர்கrக்காக புதிய திறந்த ஓய்வு ூங்கா Rனமத்தல் 

• ஹﾃபிட்ザ வாராந்திர கண்காட்சி நிுவுதல் 

• களனி பல்கனலக்கழகம் புதிய வபாறியியல் பீடத்னத நிுவுதல் - தாச கட்ザடம் 

• ஹﾂபிட்ザ டவுன் வசன்டர் கலப்பு வமம்பாட்ズ சヴக்கத்னத நிுவுதல் 

• களனி நதி படl ஜザனய நிுவுதல் 

• _வகாட களனி - வமவகாட களனி விஹானர வனர வதாங்lம் பாலம் Rனமத்தல் 

• களனியின் பஹல ஹன்வவல்லாவில் புதிய Rுகல் பாலம் Rனமத்தல் 

• fயற்னகனய ரசித்தல் நீர் தக்கனவப்பு பlதி வமம்பாட்ズ திட்டம் – களனி 

• கிரிபத்வகாட பஸ் நினலய  முசீரனமப்பு மற்ும் மாザ நகர ூங்காக்கனள நிுவுதல் 

• கo கால்வாய் கனர xuவヴம் ஹﾂபிட்ザ – வத்தல சந்தினய fனணக்lம் நனடபானத  
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• வமயின் னலன் ரயில்வவ (வனவாசல, ஹﾂபிட்ザ ரயில் நினலயம்) 

• ராகமவின் கட்ズமானம் - நரஹன்பிடா னலட் ரயில் பானத (கிரிபத்வகாட, டயர் சந்தி, மாவனல்கம ரயில் 

நினலயம்) 

• ஹﾂபிட்ザ வகாட்டாவ னலட் ரயில்வவ (ஹﾂபிட்ザ ரயில் நினலயம், டயர் சந்திப்பு நினலயம், வபால்வஹன 

ரயில் நினலயம்) 

• மாவனல்கம - வனவாசல கழிவுகனள Rகற்ும் fடம் மற்ும் Rﾑவக்கo Yகாதார நிலப்பரப்பு திட்டம் 

• Climate Resilience Improvement Project - களனி Sற்றங்கனரயில் Rங்கீகரிக்கப்படாத வீズகனள 

புனரனமத்தல் 

• வகாஸ்கம ரயில் பானத Rனமத்தல் 

• கிரிபத்வகாட Rザப்பனட மﾑத்ヴவமனனயின் நவீனமயமாக்கல் 

• சர்ப்ப மﾑத்ヴவமனனயின் முசீரனமப்பு 

• வகலானி Sற்றின் வதன் கனர, பட்ザவிலா நீர் Yத்திகரிப்பு பிரிவு - நினல II 

• வபவஹலியவகாட - களனி கழிவு நீர் வமலாண்னம திட்டம் 

• மபிமா நீர் Yத்திகரிப்பு Rலl நிுவுதல் 

• வபத்தியவகாட நீர் பம்பிங் நினலயம் நிுவுதல் 

பிற திட்டங்கள் 

• வபாヴ வவளிப்புற மற்ும் ஓய்வு ூங்கா திட்டங்கள் 

• கால்வாய் ஒヴக்கீズ  நனடபானத ூங்காக்கள் 

• வநズஞ்சானல ஒヴக்கீズ  நனடபானத ூங்காக்கள் 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT fp.Nr.gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h fsdp jytJn`d;gpl fpof;F 

mikT 

tlf;F nfhOk;G - 
fz;b 
gpujhd 
rhiy 
 

 

njw;F  
fpupgj;nfhl 
g]; epiyak; 

fpof;F rJg;G epyk; 

Nkw;F fpupgj;nfhl 
nghJ re;ij 

epyj;jpd; 
msT 

0.5 Vf;fu; 

jw;Nghija 

epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

,e;j epyk; nfhOk;G-fz;b gpujhd rhiy kw;Wk; fpupgj;nfhl efuj;jpd; ikaj;jpy; 
cs;s [pdjhr ee;jNrd khtj;ijAld; xl;bAs;s nghJr; re;ijf;F Kd;dhy; 
mike;Js;sJ. 

 
,lj;jpd; 
cupik 

fsdp gpuNjr rig 

 

1. jpl;lj;jpd; ngau; fpupgj;nfhltpy; tpkhd eilghijfSld; $ba gy khb thfd jupg;gplk;  
 

2. jpl;l gpupT ngsjPf kw;Wk; r%f cl;fl;likg;G Nkk;ghl;L cj;jpfspd; Nrit jpl;lk; 

3. jpl;l tpsf;fk ;  

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif GjpJ Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy 
Nkk;ghL 
kl;Lk; 
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jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk; ,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;F 

tPl;Ltrjp kPs;Fb
Naw;w
k; 

cs;fl;l
ikg;G 
Nkk;ghL 

kw;wit 

      

jpl;l 
mwf;fl;lis 
 

fpupgj;nfhl efuk; fLnty - ngypanfhl gpujhd neLQ;rhiy Eiothapy;fspd; 
Njrpa neLQ;rhiy tiyaikg;gpw;F mUfhikapy; ,Ug;gjhy; mjpf rhiy ,izg;G 
cs;sJ. ,J jtpu> ,g;gFjp tl;lyh kw;Wk; khNfhyh rhiyfs; topahf Rw;wpAs;s 

efuq;fSld; ,izfpwJ> NkYk; ,g;gFjpapy; jpdrup Rkhu; 100>000 Nghf;Ftuj;J 
tUif cs;sJ. Kd;nkhopag;gl;l uhfkh-ehu`d;gplh iyl; uapy; ghij %yk;> 
Vw;fdNt ngupJk; neupryhd nfhOk;G-fz;b eilghij> nghJ trjpfSf;fhd 

mjpfupj;j Njitiaf; fhl;LfpwJ. 2030 Mk; Mz;lstpy;> cj;Njr 221000 cau; 

jpdrup Nghf;Ftuj;J kf;fs; Nghf;Ftuj;J neupriyf; Fiwf;f VJthf eilghij 
ghijfSld; gy khb fhu; G+q;fhit toq;f Ntz;ba mtrpak; cs;sJ. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;fs; 

tUq;fhy jpdrup gazpfspd; Njitfisg; G+u;j;jp nra;jy;. 

mDkhd 
epiyik 
 
 
 
 
 
 
 

mDkhd glq;fs; 

• nghJthd thfd jupg;gpq;fs; toq;Fjy;. 

• mjpf gazpfis <u;j;jy;. 

• Nghf;Ftuj;J neupriyf; Fiwj;jy; 

• ngUf;fj;ij mjpfupj;jy;> gazpfspd; ghJfhg;ig mjpfupj;jy; 

 
jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1 >Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 

Mz;Lfs;) 

ePz;l fhyk; (3 
<Mz;Lfs;) 

jpl;lk; 
mlq;fpa 
mlu;j;jp 
tyak; 

 cau; mlu;j;jp KjyPl;L Cf;Ftpg;G tyak; 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT fp.Nr.gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h fsdp jytJn`d;gpl njw;F 

mikT 

tlf;F nfhOk;G - 
fz;b gpujhd 
rhiy 

  

njw;F fpupgj;Nfhlh 
g]; epiyak; 

fpof;F [pdjhr 
ee;jNrd 
rhiy 

Nkw;F fpupgj;nfhl 
nghJ re;ij 

/ YMBA 
`hy; 

epyj;jpd; 
msT 

01 Vf;fu;> &l; 
2> 39 ngu;r; 

jw;Nghija 

epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

 
nfhOk;Gf;F 
mUfpYs;s 
Kf;fpa tzpf 
ikaq;fspy; 
fpupgj;nfhlTk; 
xd;whFk;. 
fpupgj;nfhl efuk; 
nfhOk;G-fz;b 
rhiy> tj;jy 
kw;Wk; khnfhy 

rhiyiar; Rw;wpAs;s Kf;fpa efuq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ> ,J fltj> 
Ngypanfhltpy; mike;Js;sJ kw;Wk; Kd;nkhopag;gl;l nfutygpl;b vf;];gpu];Nt 
gupkhw;w Gs;spfSf;F mUfpy; mike;Js;sJ> vdNt gpuhe;jpa R+oypy; vspjhf 
mZf KbAk;. 
mjd;gb> ,J jw;Nghija fpupgj;nfhl gpuhe;jpaj;jpy; xU ngupa fyg;G tzpf 
ikakhf nray;gl;L tUfpwJ. ,g;gFjp mjd; cau; kjpg;Gila Milfs; kw;Wk; 
njhlu;Gila jahupg;GfSf;F gpugykhdJ. efupd; ikag;gFjpapy; cs;s nghJ 

re;ij fl;blk; ,g;NghJ 20 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf goikahdJ kw;Wk; ghoile;j 

epiyapy; cs;sJ. fl;blj;jpd; cs;Ns 151 filfSk;> ntspNa 41 jw;fhypf 
filfSk; cs;sd. 

,lj;jpd; 
cupik 

fsdp gpuNjr rig 

 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

1. jpl;lj;jpd; ngau; fpupgj;nfhltpy; gy nray;ghl;L tzpf ikak;      (Kiribathgoda City Center) 

 

2.jpl;l gpupT nghUshjhu Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs; 
jpl;l tpsf;fk; 
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jpl;l tif  GjpJ  Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy Nkk;ghL kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk; ,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;F 

tPl;Ltrjp  kPs;FbNaw;
wk; 

cl;fl;l
ikg;G 
trjp 

kw;wa
it 

       

jpl;l 
mwf;fl;lis 
 

gy;NtW Nehf;fq;fSf;fhf jpdKk; 100>000 kf;fs; FbNaWk; efukhapDk; ,q;Fs;s 

trjpfs; mt;tsT Fwpg;gplj;jf;fit my;y. Mdhy; ,yFthd uapy;Nt Nkk;ghL 
Nghd;w vjpu;fhy Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fspd; jhf;fj;jhy;> kf;fs;njhifapd; jpdrup 

Row;rp 200>000 I jhz;lf;$Lk; vd;W fzpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j fhuzpfisf; 

fUj;jpy; nfhz;L> fpupgj;nfhlit 2030 Mk; Mz;bw;fhd Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; fPo; 

mjpf mlu;j;jp nfhz;l tzpf efu ikakhf cUthf;Fk; vd;W 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf> jw;NghJs;s efu tshfj;ij efu 

ikaj;jpy; Gjpajhf khw;w cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.. 
jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;fs; 

• KjyPl;lhsu;fSf;F tzpf ,lj;ij toq;Fjy; • re;ij nghUshjhuj;ij Nkk;gLj;Jjy; • efu ikaj;jpw;Fs; gad;gLj;jg;glhj epyj;ij cfe;j Kiwapy; 
gad;gLj;Jjy;. • jpdrup tUif jUk; kf;fSf;F trjp nra;J nfhLj;jy;. 

mDkhd 
epiyik 

 

• jw;NghJs;s nghJ 
filia jw;fhypfkhf 
Gzuikj;jy; 

• Gjpa nghJ re;ij 
tshfj;jpd; fl;Lkhdk;. 

• nghJr; re;ij kw;Wk; 
Kd;nkhopag;gl;l gy khb 
thfd jupg;gplj;ij tpkhd 
eilghijfSld; ,izj;jy;. 

• ,aw;ifia urpj;jy; 

jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 
Mz;Lfs;) 

ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 

jpl;l 
mwf;fl;lis 
 

 cau; mlu;j;jp tzpf Cf;Ftpg;G tyak; 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT fp.Nr.gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h Fsdp jytJn`d;gpl njw;F 

mikT 

fpupgj;nfhl efuj;jpd; 
ikaj;jpy; cs;s [pdjhr 
ee;jNrdh khw;Wr; rhiyia 
xl;bAs;s `Gf`nty;yh 
fhy;thAld; cs;s epyk; 
gpujhd rhiyahf ,Uf;f 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 
Kd;nkhopag;gl;l gy khb 
fhu; G+q;fhtpd; gpd;dhy; 
cs;s rpwpa fhy;thapypUe;J 

500 kP J}uj;jpw;F xU 
Neupay; G+q;fhit fhy;thapd; 
vy;iyapy; khNfhy rhiy 
tiu epWt 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

,lj;jpd; 
msT 

500 kP ePsj;jpw;F xU eilghij G+q;fhit cUthf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

jw;Nghija 

epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

jw;NghJ fhy;thapd; ,UGwKk; mq;fPfupf;fg;glhj filfs; fl;lg;gl;L> fhy;tha;fs; 
jil nra;ag;gl;Ls;sd. efu epyg;gug;Gf;F ,J xU ngupa jilahFk;> NkYk; 
nts;sj;ij Vw;gLj;Jk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,lj;jpd; 
cupik 

ePu;g;ghrdj; jpizf;fsk; 

 

4.vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif  GjpJ  Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy Nkk;ghL 
kl;Lk; 

1. jpl;lj;jpd; ngau;  
fpupgj;nfhl kj;jpa efu eilghij G+q;fh Nkk;ghL 
 

2.jpl;l gpupT nghUshjhu Nkk;ghl;L %Nyhghaj;jpd; fPo; nghJ jpwe;j nghOJNghf;F 
jpl;lk; 

3.jpl;l tpsf;fk; 

ම
හ
←
දෙ
ස
ට 

පෑ
ි→
ද ො
ඩ 
දෙ
සට 
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jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghU
s;) 

tzpf
k; 

,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;
F 

tPl;Ltr
jp  

kPs;FbNaw;w
k; 

cl;fl;lik
g;G trjp 

kw;wai
t 

       

jpl;l 
mwf;fl;li
s 
 

,e;j gFjp tj;jy> khnfhy> fltj> ngypanfhl kw;Wk; nfhOk;G-fz;b rhiy 
topahf Kd;nkhopag;gl;l nfutygpl;b rhiy gupkhw;w ikaj;ij ,izf;fpwJ. 
fpupgj;nfhl gFjpapYk; mijr; Rw;wpAs;s Nghf;Ftuj;J vspjhdjhy;> xt;nthU 

ehSk; Rkhu; 100000 kf;fs; kf;fs; fpupgj;nfhlTf;F NritfSf;fhf tUfpwhu;fs;. 

Mdhy; jw;NghJs;s trjpfs; ,e;j kf;fs; njhifia G+u;j;jp nra;a NghJkhdjhf 
,y;iy. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;f
s; 

Rw;Wyh kf;fSf;F nghOJNghf;F trjpfis toq;Fjy; 

mDkhd 
epiyik 

 

 
Neupay; G+q;fhtpy; eilghijfs;> czT epiyaq;fs;> ,Uf;iffs;> ,aw;ifia 
urpj;jy; kw;Wk; kuk; Gy; Mfpait cs;sd. 

jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 
Mz;Lfs;) 

ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT fp.Nr.gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h fsdp `pGLnty;nfhl 
jOfk 
ntnty;Jt 
vnfhl <upantba 
fpupgj;nfhl 
jytJn`d;gpl tlf;F 

mikT 
NgypanfhltpypUe;J 

tdthry / 
bg;ngbnfhl rJg;G 
epy vy;iy topahf 
ntnty;Jt rhiyapd; 
FWf;Nf bq;fpupahtj;j 
tpisahl;L ikjhdk; 
mUfpy; ,Ue;J> 
<upahtba rhiyia 
(<uepy vy;iy) 
tp`huk`h Njtp 
rhiy kw;Wk; tpl;Nlh 
khtj;ij topahf 
<upatba tPjp kw;Wk; 
itj;jparhiy tPjp 
,izj;Jf;nfhz;L  
jytJn`d;gpl 
tlf;F rJg;G epyk; 
vy;iy topahf 
nfhOk;G fz;b 
gpujhd rhiyAld; 
,izf;fg;gLk;. 

 

 

epyj;jpd; 
msT 

 

rhiyia 4 ghijfs; (22 kP mfyk;) nfhz;L cUthf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ ,jd; 

ePsk; Rkhu; 4.75 kP kl;LkhFk;. 

jw;Nghija 

epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

NgypanfhltpypUe;J Ntty;Jt rJg;G vy;iyf;F cj;Njr khw;W ghij 
Kd;nkhopag;gl;L> jw;NghJs;s rhiyfs; <upahba topahf fpupgj;nfhl kUj;Jtkid 
rhiyAld; ,izf;fg;gLk;. ,g;gFjp Kf;fpakhf FbapUg;G trjpf;F gad;Lk; 
gpuNjrkhtJld; itj;jparhiy tPjpapypUe;J kPz;Lk; rJg;G epyk; topahf  
jytj;JN`d;gpl mUfpy; nfhOk;G-fz;b rhiyAld;; ,izf;fg;gl cs;sJ. 

1. jpl;lj;jpd; ngau; Ngypanfhl– k`uit ,izf;Fk; fpupgj;nfhl khw;W rhiyia mikj;jy;. 
 

2.jpl;l gpupT ngsjPf kw;Wk; r%f cl;fl;likg;G Nkk;ghl;L cj;jpfspd; Nrit jpl;lk; 

jpl;l tpsf;fk;  
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vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif GjpJ Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy 
Nkk;ghL 
kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk; ,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNgh
f;F 

kPs;FbN
aw;wk; 

tPl;Ltrjp cl;fl;likg;
G trjp 

k
w;
w
a
i
t 

       

jpl;l 
mwf;fl;li
s 

 

nfhOk;G-fz;b rhiy topahf jpdKk; Rkhu; 150>000 thfdq;fs; nfhOk;ig 

milfpd;wd> fpupgj;Nfhlh nfhOk;G efuj;jpw;F kpf mUfpy; cs;s efukhf 
milahsk; fhzg;glyhk;. ,jd; tpisthf> ehs; KOtJk; mjpf Nghf;Ftuj;J 

fhzg;gLtjhy;> gazpfSf;F ngUk; rpukj;ij Vw;gLj;JfpwJ. Com-trans  Ma;Tf; 

FOtpd; 2014 Mk; Mz;L fzf;nfLg;gpd;gb> nfhOk;G-fz;b eilghij nfhOk;gpy; 

cs;s VO ngupa Nghf;Ftuj;J ghijfspy; ,uz;lhtJ kpf cau;e;j Nghf;Ftuj;J 
msthf milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. nfhOk;G-fz;b rhiyapy; ruhrup kzpNeu 

Nghf;Ftuj;ij tpl mjpfgl;r kzpNeu Nghf;Ftuj;J msT 4400 (PCU) MFk;. 

Mdhy; ,J mjpfgl;r Neu Nghf;Ftuj;J jpwd; 3300 MFk;. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;
fs; 

vjpu;fhy gazpfspd; Njitfisg; G+u;j;jp nra;jy; kw;Wk; fz;b-nfhOk;G rhiyapy; 
Nghf;Ftuj;J neupriyf; Fiwj;jy;. 

mDkhd 
epiyik 

 

• Ngypahnfhl - tdthry / jpg;gpbnfhl rJg;Gepyk; vy;iy topahf ntnty;Jt 
rhiyia (jYfk) 4 ghijfSld; ,izj;jy;. 

• ehd;F top rhiyahd Ntnty;Jt bq;fpahtj;j tpisahl;L ikjhdj;jpypUe;J 
<upahtba tPjpia (rJg;Gepy vy;iy) ,izf;Fk; ghijahFk;. 

• tpfhuk`h Njtp rhiy kw;Wk; tpl;Nlh khtj;ij topahf <upahtba rhiy 
kw;Wk; kUj;Jtkid rhiyia ,izj;jy;. 

• kUj;Jtkid rhiy kw;Wk; nfhOk;G-fz;b rhiyia jytj;Jn`d;gpl tlf;F 
rJg;G epy vy;iyAld; ,izj;jy;. 

jpl;l 
fhyk; 

FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 Mz;Lfs;) ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 

jpl;lk; 
mlq;fpa 
mlu;j;jp 
tyak; 

  

cau; mlu;j;jp njhopy;fs; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyak;> cau; mlu;j;jp cau; 
fy;tp Nkk;ghl;L  tyak;> cau; mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G gFjp> cau; mlu;j;jp 
tzpf Cf;Ftpg;G  tyak; 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT fp.Nr.gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h fsdp ntNynfhl 

mikT 

tlf;F {`D}gpl;b 
uapy; 
epiyak; 

 

njw;F fpupgj;nfhl 
- {`Dgpl;b 
rhiy 

fpof;F {`D}gpl;b 
r%f 
ikak; 

Nkw;F nfhOk;G-
fl;^ehaf;f 
mjpNtf 
neLQ;rhiy 

epyj;jpd; 
msT 

 

5 n`f;Nlu; 

jw;Nghija 

epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

jw;NghJs;s tzpf cu Nrkpg;G tshfj;Jld; $ba epyk;> Nghf;Ftuj;J ikak; 
mgptpUj;jpf;F Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. 

,lj;jpd; 
cupik 

tzpf cu epWtdk; 

 

 

 

 

 

1. jpl;lj;jpd; ngau; {`D}gpl;b efu Nghf;Ftuj;J ika Nkk;ghl;L jpl;lk; 
 

2.jpl;l gpupT ngsjPf kw;Wk; r%f cl;fl;likg;G Nkk;ghl;L cj;jpfspd; Nrit jpl;lk; 

3.jpl;l tpsf;fk; 
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vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif GjpJ Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy Nkk;ghL 
kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghU
s;) 

tzpf
k; 

,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;
F 

tPl;Ltr
jp  

kPs;FbNaw;
wk; 

cl;fl;likg;
G trjp 

kw;wai
t 

       

jpl;l 
mwf;fl;li
s 

 

Kd;nkhopag;gl;l gpujhd uapy; ghij kw;Wk; Kd;nkhopag;gl;l {`Dgpl;b-nfhl;lht 
iyl; uapy; ghij kw;Wk; {`Dgpl;b efu ikaj;jpy; cs;s mjd; epiyak; 
kpd;kakhf;fy; {`D}gpl;b gFjpapy; Neub jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk;. vdNt> fshdpa 
mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; fPo;> mz;il efu tsu;r;rpapy; nghJ Nghf;Ftuj;jpd; 
jhf;fj;jpd; mbg;gilapy; ,ij xU Nghf;Ftuj;J ikakhf cUthf;f 
Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. 
uapy; ghijapy; gazpf;Fk; kf;fSf;F trjp nra;tNj Kf;fpa Nehf;fk;. Mdhy; 
Nghf;Ftuj;J ikakhf uapy; epiyaq;fs;> g]; epWj;jq;fs; kw;Wk; thfd 
epWj;Jkplq;fs; Nghd;w Nghf;Ftuj;J ,ilKfq;fSf;F ve;j njhlu;Gk; ,y;iy. 

tUq;fhy mgptpUj;jp jpl;lq;fSld; jpdrup FbNaWk; 90>000 Ngu; vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
Nghf;Ftuj;J mbg;gilapyhd Nghf;Ftuj;J Rw;Wg;Gwq;fis vspjhf;Fk; tifapy; 
{`Dgpl;b gFjp Nghf;Ftuj;J ikakhf mgptpUj;jp nra;ag;gLk; vd;Wk; 
Kd;nkhopag;gl;lJ. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;f
s; 

Nghf;Ftuj;J mbg;gilapyhd Nghf;Ftuj;J Rw;Wg;Gwq;fSf;fhd Nghf;Ftuj;J 
ikakhf {`Dgpl;b gFjpia mgptpUj;jp nra;jy;. 

mDkhd 
epiyik 

 

• eilghijfSldhd {`Dgpl;b 
uapy;Ntapd; tsu;r;rp 

• {`Dgpl;b uapy; epiyaj;jpd; 
etPdkakhf;fy; 

• rpwpa g]; epiyak; 

• thfd jupg;gplk; 

• tzpf tshfk; 

jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 Mz;Lfs;) ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 

jpl;lk; 
mlq;fpa 
mlu;j;jp 
tyak; 

cau; mlu;j;jp njhopy;fs; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyak; 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT   fp.Nr.gpupT 

Nky; khfhzk; fk;g`h fsdp Fsdp  
rpq;fhuKy;y 
gpygpl;ba 
Nknty;y 
ngjpahnfhl  

mikT 

fsdp gpuNjr 
rig gFjpapd; 
njw;F 
vy;iyapy; 
fsdp Mw;wpd; 
tlf;F fiuapy; 
cj;Njr ,l 
xJf;fPL gFjp 
,e;j 
Nehf;fj;jpw;fhf 
Kd;nkhopag;gl;
lJ. 

 

 

,lj;jpd; msT: 

53 n`f;Nlu; 

jw;Nghija 

epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

,e;j gFjpapy; epy gad;ghl;ilf; fUj;jpy; nfhz;L> NrupfspYk; Nrup 
tPLfspYk; tsu;r;rpiaf; fhzyhk;. ,e;j mq;fPfupf;fg;glhj FbNaw;wq;fs; 
fsdp Mw;wpd; tlf;Ff; fiuapy; nghJthdit MFk;. 

,lj;jpd; 
cupik 

ePu;g;ghrdj; jpizf;fsk; 

 

4. vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif  GjpJ  Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy Nkk;ghL 
kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+o
y; my;yJ 
njhy;nghU
s;) 

tzpf
k; 

,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;
F 

tPl;Ltr
jp  

kPs;FbNaw;
wk; 

cl;fl;lik
g;G trjp 

kw;wait 

       

jpl;l 
mwf;fl;li
s 

fsdp gFjpapy; Gdpj czu;it mjpfupf;f fsdpah uh[k`h tpfhiu cjtpAs;sJ. 
Mdhy; efukakhf;fYld;> ,e;j gFjpapd; Gdpjj;jd;ik Fiwe;J tUfpwJ. NkYk;> 
mUfpYs;s gFjpfSld; xg;gpLk;NghJ epyj;jpd; Nkw;gug;G ntg;gepiy mjpfkhf 

1. jpl;lj;jpd; ngau; fsdp ejp tlf;F Rtu; eilghij G+q;fh kw;Wk; mZfy; rhiy 
Nkk;ghl;L jpl;lk; 
 

2.jpl;l gpupT r%f fyhr;rhu kw;Wk; ejp Cf;Ftpg;G cj;jp jpl;lk; 
3.jpl;l tpsf;fk; 
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 cs;sJ. ntg;g jPTfs; fhyg;Nghf;fpy; Ntfkhf mjpfupj;Js;sd kw;Wk; 2009-2014 
fhyg;gFjpapy; ntg;g cw;gj;jp kpf mjpfkhf cs;sJ. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;
fs; 

Gdpjg; gFjpapy; Gdpj czu;it tsu;f;f eltbf;if vLj;jy;. 

mDkhd 
epiyik 

• nghOJNghf;F trjpfis toq;Fjy; 

• Jhtu gFjpia ghJfhf;Fk; ,aw;if fhl;rpfis cUthf;Fjy; 

• rhiy tiyaikg;gpd; tsu;r;rp 

• fopg;giwfs; kw;Wk; Xa;tiwfs; toq;Fjy; 

• Gdpjj;jd;ikapd; Gdpj czu;it tsu;j;jy; 

• mZfy; ghijfspd; tsu;r;rp 

jpl;l 
fhyk; 

FWfpa fhyk; 

(1>Mz;L) 

,ilf; fhyk; (1-3 Mz;Lfs;) ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 

jpl;lk; 
mlq;fpa 
mlu;j;jp 
tyak; 

tpyq;fpay; rpwg;G Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G tyak; 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h fsdp 

mikT 

ehj fhy;thapd; 
Gzuikg;G 
(NfhdntyapypUe;J   
,Ue;J fO ePNuhil 
tiu) 
 
<upa fhy;thapd; 
kWrPuikg;G (<upa ejp 
Kjy; fO ePNuhil 
tiu) 3.4 (fp.kP) 
 
`Gf`ntytpd; 
Gduikg;G (fpupgj;nfhl 
Kjy; kfu KJd; 
vyh) 7.3 fp.kP. 
 
KJd; fhy;tha; 
kWrPuikg;G 800 kP 
 
Fk;gy; Xahtpd; 
kWrPuikg;G 
(NfhdhntytpypUe;J 
fsdp ejp tiu - 
ngj;jpanfhl) 6 (fp.kP)  

 

,lj;jp
d; 
cupik 

ePu;g;ghrdj; 
jpizf;fsk; 

 

4. vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif  GjpJ  Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy 
Nkk;ghL 
kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghU
s;) 

tzpf
k; 

,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;
F 

tPl;Ltr
jp  

kPs;FbNaw;w
k; 

cl;fl;lik
g;G trjp 

kw;wai
t 

       

1. jpl;lj;jpd; ngau; fhy;tha; Nkk;ghl;L jpl;lq;fs; 
 

2.jpl;l gpupT Rw;Wr;R+oy; Ngz;jifik %Nyhghaj;jpd; ,aw;if mdu;j;j  Nkyhz;ik 
jpl;lk; 

3.jpl;l tpsf;fk; 
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jpl;l 
mwf;fl;li
s 

 

efukakhf;fy; kw;Wk; njhopy;kakhf;fy; fhuzkhf mUfpYs;s gFjpfSld; 
xg;gpLk;NghJ fsdp gFjpapy; epy Nkw;gug;G ntg;gepiy mjpfkhf cs;sJ kw;Wk; 

2009 - 2014 Mk; Mz;Lfspy; ntg;g cw;gj;jp kpf cau;e;j epiyapy; cs;sJ. 

Nkw;$wpa rthy;fs; fhuzkhf> ePu;-jhtu gFjp ,e;j gFjpapypUe;J 
ntspNawg;gl;Ls;sJ.,e;j Nehf;fj;jpw;fhf> ePu;-jhtu Rw;Wr;R+oy; mikg;G 
xUq;fpize;j efuj;ij cUthf;f fsdp Nkk;ghl;L jpl;lk; Kd;nkhopfpwJ. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;f
s; 

Gdpjg; gFjpapd; Gdpj jd;ikia mjpfupf;f eltbf;if vLg;gJld;> me;jg; gFjpapd; 
Nkw;gug;G ntg;gepiyiaf; Fiwj;jy;. 

mDkhd 
epiyik 

• ehj ePNuhilapd; tsu;r;rp 

• <upa fhy;thapd; kWrPuikg;G 

• `Gf`nty;ytpd; kWrPuikg;G 

• KJd; fhy;tha; kWrPuikg;G  

• Fk;gy; Xahtpd; kWrPuikg;G 

jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 
Mz;Lfs;) 

ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h fsdp 

mikT 

nfhOk;G-fz;b 

rhiyapy; 

fpupgj;Nfhlh efuj;jpd; 

mUfpy; jw;NghJs;s 

nghJ re;ij 

tshfj;jpd; mUfpy; 

Kd;gf;f fl;lblk; 

tiuAk; / 

<upahntl;ba re;jpapy; 

nfhOk;G fz;b 

rhiyia ,UGwKk; 

,izf;FkhW 

mike;Js;sJ. 

 

jw;Nghija 

epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

,e;j re;jpg;G nfhOk;G-fz;b rhiyAld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ kw;Wk; tof;fkhf 

jpdKk; 150>000 thfdq;fs; ,e;j gFjp topahf nry;tijf; fhzyhk;. fpupgj;nfhl 

g]; epiyak;> fpupgj;nfhl nghJ re;ij kw;Wk; YMBA fl;lblk; Mfpait ,e;j 
re;jpg;igr; Rw;wp mike;Js;sd. 

,lj;jpd; 
cupik 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig  

 

4. vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif  GjpJ  Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy 
Nkk;ghL 
kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghU
s;) 

tzpf
k; 

,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;
F 

tPl;Ltr
jp  

kPs;FbNaw;w
k; 

cl;fl;lik
g;G trjp 

kw;wai
t 

       

1. jpl;lj;jpd; ngau; tpkhd eilghijfs; epWty; - YMBA  re;jp / <upahtba re;jp 
 

2.jpl;l gpupT ngsjPf kw;Wk; r%f cl;fl;likg;G Nkk;ghl;L cj;jpfspd; Nrit jpl;lk; 

3.jpl;l tpsf;fk; 
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jpl;l 
mwf;fl;li
s 

 

,J Ie;J ngupa nfhOk;G mZfy; rhiyfspy; ,uz;lhtjhf fUjg;gLfpwJ. 

mjd;gb> nfhOk;G efupy; 4400 f;Fk; Nkw;gl;l gp.rp.Af;fspd; mjpf Nghf;Ftuj;J 

neupry; cs;sJ. kpf cau;e;j gp.rp.A kjpg;G 3300 MFk;> ,J gp.rp.A+ kjpg;G 

kPwg;gl;lijf; Fwpf;fpwJ. g]; mjpu;ntz;fs; kw;Wk; gpw Nghf;Ftuj;J ghijfspy; 
gazpfspd; Nghf;Ftuj;Jld; xg;gpLk;NghJ> nfhOk;G fz;b rhiy mjpfupj;Js;sJ. 
fpupgj;nfhltpypUe;J fsdp gy;fiyf;fofk; tiu nry;Yk; MW ghjrhup ghijfs; 
fhuzkhf ,g;gFjpapy; Nghf;Ftuj;J neupry; mjpfupj;Js;sJ. ,e;j jhkjk; NkYk; 
Nghf;Ftuj;J neupriy Vw;gLj;Jk;. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;f
s; 

Nghf;Ftuj;J neupriyf; Fiwj;J gazpfSf;F ghJfhg;ghd R+oYld; tzpfg; 
gFjpia cUthf;Fjy;. 

mDkhd 
epiyik 

• YMBA re;jpg;gpy; tpkhd eilghij mikj;jy;. 

•  <upahntl;ba re;jpg;gpy; tpkhd eilghij mikj;jy.  

jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 
Mz;Lfs;) 

ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 

jpl;l 
mwf;fl;li
s 

 

cau; mlu;j;jp tzpf Cf;Ftpg;G tyak; 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

159 

 

 

khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT 

Nky; khfhzk; fk;g`h fsdp 

mikT 

,e;j rhiy Njhuz 
re;jpg;gpypUe;J Gdpj 
gFjp (vf;rj; khtj;ij 

/ gpyhgpl;b khtj;ij 
kw;Wk; \pukjhd 
khtj;ij) lau; 
re;jpg;gpypUe;J Gdpj 
gFjp kw;Wk; 
fpupgj;nfhl Gdpj gFjp 
tiu cUthf;fg;gLk;. 

• Njhuhz 
re;jpg;gpypUe;J 
Gdpj gFjp tiu 
(14 kP mfyk;) • lau; 
re;jpg;gpypUe;J 
Gdpj gFjp tiu 
(14 kP mfyk;) • fpupgj;nfhltpypUe;
J Gdpj gFjp 

tiu (14 kP 
mfyk;) 

 

jw;Nghija 

epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

jw;NghJ> nfhOk;gpd; gpahfhk rhiy topahf fsdp tp`hiuf;F Neub mZfy; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. $Ljyhf> njhuz re;jp kw;Wk; lau; re;jp Mfpait Gdpj 
gFjpf;F mZfiy toq;Ffpd;wd. 

,lj;jpd; 
cupik 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

4. vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif  GjpJ  Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy Nkk;ghL 
kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghU
s;) 

tzpf
k; 

,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;
F 

tPl;Ltr
jp  

kPs;FbNaw;
wk; 

cl;fl;lik
g;G trjp 

kw;wai
t 

       

jpl;l fsdpah gFjpf;F Kf;fpa gq;fspg;ghsuhf fsdpah uh[k`h tpfhiu cs;sJ. 
Mdhy; efukakhf;fYld;> ,e;j gFjpapd; Gdpjj;jd;ik Fiwe;J tUfpwJ. ,e;j 

1. jpl;lj;jpd; ngau; Gdpj gFjp mZfy; rhiyfs; Nkk;ghl;L jpl;lq;fs; 
 

2.jpl;l gpupT fyhr;rhu kw;Wk; ghuk;gupa Nkyhz;ik cj;jpfspd; fPo; rhiyfis 
Nkk;gLj;Jjy; 

3.jpl;l tpsf;fk; 
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mwf;fl;li
s 
 

R+o;epiyia rkhspf;f> Gdpj jsq;fSf;fhd mZfiy Nkk;gLj;j 
Kd;nkhopag;gl;lJ. Mdhy; nfhOk;G-gpahfk-nfhOk;G ghij topahf ,e;j czu;T 
cUthFk; tha;g;G Fiwe;J cs;sJ. ,e;j fhuzpfisf; fUj;jpy; nfhz;L Gdpj 
gFjp mZfy; rhiyia cUthf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;f
s; 

fsdp gFjpapy; Gdpj czu;it Nkk;gLj;jy; 

mDkhd 
epiyik 

 • Nrjkile;j tPLfis kPsf;Fbaku;j;jy;  •  rhiy mfyg;gLj;jy; 

jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 Mz;Lfs;) ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 

jpl;lk; 
mlq;fpa 
mlu;j;jp 
tyak; 

eLj;ju mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyak; 
 
Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyak; 
 
Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G tyak; 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h fsdp 

mikT 

,e;j gRikf; fPw;Wfs; 
njhuhz re;jpg;gpypUe;J 
Gdpjg; gFjp (vf;]j; 

khtj;ij / gpygpl;b 
ktjh kw;Wk; \p;ukjhd 
khtj;ij)> lau; re;jp 
Kjy; Gdpjg; gFjp 
tyak; tiuAk; kw;Wk; 
fpupgj;nfhlapypUe;J 
Gdpjg; gFjp tiuAk; 
rhiy ,UGwKk; 3 kP  
mgptpUj;jp nra;agg;gl 
cs;sd. 

 

jw;Nghija 

epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

jw;NghJ> nfhOk;gpd; gpahfk rhiy topahf fsdp tp`hiuf;F Neub mZfy; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. $Ljyhf> njhuz re;jp kw;Wk; lau; re;jp Mfpait Gdpj 
gFjpf;F mZfiy toq;Ffpd;wd. 

,lj;jpd; 
cupik 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif  GjpJ  Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy 
Nkk;gh
L 
kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk; ,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;F 

tPl;Ltrjp  kPs;FbN
aw;wk; 

cl;fl;l
ikg;G 
trjp 

kw;wa
it 

      

1. jpl;lj;jpd; ngau; Gdpj gFjpia Nehf;fp gRik ghfq;fis Nkk;gLj;Jjy; 
 

2.jpl;l gpupT fyhr;rhu kw;Wk; ghuk;gupa Nkyhz;ik cj;jpfspd; fPo; rhiyfis 
Nkk;gLj;Jjy; 

3.jpl;l tpsf;fk; 
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jpl;l 
mwf;fl;lis 
 

efukakhf;fy; kw;Wk; njhopy;kakhf;fy; fhuzkhf mUfpYs;s gFjpfSld; 
xg;gpLk;NghJ fsdp gFjpapy; epy Nkw;gug;G ntg;gepiy mjpfkhf cs;sJ kw;Wk; 

2009-2014 fhyg;gFjpapy; ntg;g cw;gj;jp kpf mjpfkhf cs;sJ. NkNy 

Fwpg;gpl;Ls;s rthy;fs; fhuzkhf> ePu;-jhtu ,g;gFjpia tpl;L ntspNawptpl;lJ. 
,e;j ,yf;iff; fUj;jpy; nfhz;L> ePu;-jhtu Rw;Wr;R+oy; mikg;G xUq;fpize;j 
efuj;ij cUthf;f fsdp Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; Kd;nkhopfpwJ. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;fs; 

Gdpjg; gFjpapd; Gdpjg; jd;ikia mjpfupf;f eltbf;if vLg;gJld;> me;jg; 
gFjpapd; Nkw;gug;G ntg;gepiyiaf; Fiwj;jy;. 

mDkhd 
epiyik 

• Nrjkile;j tPLfis kPsf;Fbaku;j;jy; 

• rhiy mfyg;gLj;jy; 

• gr;ir ngy;l;fspd; tsu;r;rp. 
 

jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 Mz;Lfs;) ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 

jpl;lk; 
mlq;fpa 
mlu;j;jp 
tyak; 

Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G tyak; 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT fp.Nr.gpupT 

Nky; 
khfhzk; 

fk;g`h fsdp gpygpba 
fy;nghUy;y 
fsdp 

 

mikT 

,e;j rhiy gpafk 
rhiyapy; cs;s ypNah 
rhiy re;jpg;gpypUe;J 
njhlq;fp gpd;du; gpahfk 
rhiyapy; cs;s fsdp 
rptg;G  ru;r;rpw;F 
mUfpYs;s fy;nghnuy;y 
kw;Wk; NfhN`hy;tpy 
gFjpf;F ,izfpwJ. 

 

 

 

,lj;jpd; 
msT 

rhiy 

mfyk; 26 
fp.kP (4 
ghijfs; / 
Nrit 
ghijfSld;

) ePsk; 4.1 

jw;Nghij

a epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

Kd;nkhopag;gl;l rhiyf;F mUfpy; Nfydpah uh[h kfh tpfhiu mike;Js;sJ> 
NkYk; ePq;fs; rpwpa filfisAk; tPLfisAk; fhzyhk;. 

 

4.vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

jpl;l tif  GjpJ  Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy 
Nkk;ghL 
kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk; ,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;F 

tPl;Ltrjp  kPs;FbN
aw;wk; 

cl;fl;l
ikg;G 
trjp 

kw;wai
t 

      

jpl;l 
mwf;fl;lis 
 

fsdp gFjpf;F Kf;fpa gq;fspg;ghsuhf fsdp uh[k`h tpfhiu cs;sJ. Mdhy; 
efukakhf;fYld;> ,e;j gFjpapd; Gdpjj;jd;ik Fiwe;J tUfpwJ. ,e;j 
R+o;epiyia rkhspf;f> Gdpj jsq;fSf;fhd mZfiy Nkk;gLj;j 
Kd;nkhopag;gl;lJ. Mdhy; jw;NghJ Gdpjg; gFjpf;F mZff;$ba gpahfk-

1. jpl;lj;jpd; ngau; Gjpa fsdp gs;sj;jhf;F gpiw rhiy mikj;jy; 
 

2.jpl;l gpupT fyhr;rhu kw;Wk; ghuk;gupa Nkyhz;ik cj;jpfspd; fPo; rhiyfis 
Nkk;gLj;Jjy; 

3.jpl;l tpsf;fk; 
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nfhOk;G ghij topahf ,e;j czu;T cUthf tha;g;gpy;iy. ,e;j fhuzpfisf; 
fUj;jpy; nfhz;L Gdpj gFjp mZfy; rhiyia cUthf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;fs; 

fsdp Gdpjg; gFjpapd; Gdpj czu;it mjpfupg;gjd; %yKk;> Nghf;Ftuj;J 
neupriyf; Fiwg;gjd; %yKk; ,g;gFjpia Rw;Wr;R+oy; mikjpahd gFjpahf 
khw;WtJ. 

mDkhd 
epiyik 

 •  Nrjkile;j tPLfis kPsf;Fbaku;j;jy; 

• rhiy mfyg;gLj;jy; 

• gr;ir ngy;l;fspd; tsu;r;rp. 

 

jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 Mz;Lfs;) ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 

jpl;lk; 
mlq;fpa 
mlu;j;jp 
tyak; 

Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G tyak 
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khfhzk; khtl;lk; gp.nr.gpupT fp.Nr.gpupT 

Nky; khfhzk; fk;g`h fsdp fsdp 

mikT 

,e;j jpl;lj;jpw;fhf 
fsdp uh[h kfh 
tp`hiu 
tshfj;jpd; 
gpd;Gwk; cs;s 
fsdp Mw;iw 
xl;bAs;s gioa 
fl;blk; 
milahsk; 
fhzg;gl;Ls;sJ. 
,J tp`hiu 
rhiyf;Fk;> 
fsdpapd; tlf;F 
fiuf;Fk; 
,ilapy; 

mike;Js;sJ. 

 

jw;Nghija epiy / 

Rw;wpAs;s 
gad;ghL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,e;j Nfhapypd; gioa khspif jw;NghJ gad;ghl;by; ,y;iy. Nfhapy; 
tshfj;jpw;Fs; gpr;ir vLg;gtu;fSf;fhf jq;Fkplk; nfhz;l xNu khb fl;blk; 
,J. 

,lj;jpd; cupik fsdp uh[h kfh tp`hiu 

 

4.vjpu;ghu;f;fg;gLk; epiy 

1. jpl;lj;jpd; ngau;  
ahj;jpupfu;fSf;fhf Xa;T miw kw;Wk; jfty; ikak; xd;iw mikj;jy; - 
fsdp 
 

2.jpl;l gpupT nghUshjhu Nkk;ghl;L %Nyhghaj;jpd; fPo; nghJ jpwe;j nghOJNghf;F 
jpl;lk; 

3.jpl;l tpsf;fk; 

ිරොම 〓ොලො↓/ ද ො←ුු 

මයස්ථොන ූි→ 
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jpl;l tif  GjpJ  Nkk;gLj;jy; ePbg;G nra;jy; epy 
Nkk;ghL 
kl;Lk; 

    

 
jpl;l 
khWghL 

ghJfhg;G 
(Rw;Wr;R+oy; 
my;yJ 
njhy;nghUs;) 

tzpfk; ,aw;if 
fhl;rpfs; 
kw;Wk; 
nghOJNghf;F 

tPl;Ltrjp  kPs;FbN
aw;wk; 

cl;fl;l
ikg;G 
trjp 

kw;wait 

       

jpl;l 
mwf;fl;lis 
 

fsdpah uh[h kfh tp`hiu fhuzkhf> Nghah ehl;fspy; 10>000 f;Fk; Nkw;gl;l 
cs;Shu; kw;Wk; ntspehl;L ahj;uPfu;fs; ,e;j gFjpf;F tUif jUfpd;wdu;. fsdp 

Nfhapypd; Kf;fpa fyhr;rhu tpohf;fspy; xd;whd JUJ nguN`uhit 200>000 f;Fk; 
Nkw;gl;l ahj;uPfu;fs; ghu;itapLfpd;wdu;. Mdhy; NghJkhd Xa;T miwfs; kw;Wk; 
jfty; ika trjpfs; ,y;yhjJ mtu;fSf;F xU gpur;rpidahf cs;sJ. ,e;j 
gadw;w epyk; kw;Wk; fl;blq;fis cfe;j Kiwapy; gad;gLj;JtJ ahj;jpiuf;F 
toptFf;Fk; kw;Wk; Gdpjg; gFjpapd; juj;ij Nkk;gLj;JtNjhL njhlu;Gila 
nghUshjhuj;ij Cf;Ftpf;Fk; vd;W ek;gg;gLfpwJ. 

jpl;lj;jpd; 
Fwpf;Nfhs;fs; 

ahj;uPfu;fspd; jq;Fkplk; kw;Wk; tuyhw;W fsdp Gdpj gFjp gw;wpa jfty;fis 
toq;Fjy;. 

mDkhd 
epiyik 

• Rest Xa;T miwfspid mgptpUj;jp nra;jy; 
•  ,aw;if fhl;rpfs; kw;Wk; ,aw;if R+oy; 
• fopg;giw trjpfs; kw;Wk; Xa;T ,lq;fis toq;Fjy; 
• jfty; ikaq;fspd; mgptpUj;jp 

 

jpl;l fhyk; FWfpa fhyk; (1>Mz;L) ,ilf; fhyk; (1-3 
Mz;Lfs;) 

ePz;l fhyk; (3 < 
Mz;Lfs;) 

jpl;lk; 
mlq;fpa 
mlu;j;jp 
tyak; 

Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G tyak; 
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jpl;lkply;  Jiz jpl;lkply; kw;Wk; nray; 
jpl;lq;fs; 
 

rk;ge;jg;gl;l 
epWtdk; 

jpl;l mKyhf;fj;jpw;fhd 
epWtdj;jpd; nghWg;Gfs; 

 
 

 

ePu; toq;fy; jpl;lk; 

Nj.eP.t.t.r. jpl;l mKyhf;fk; 

jpl;lkply;  Jiz jpl;lkply; kw;Wk; nray; 
jpl;lq;fs; 
 

rk;ge;jg;gl;l 
epWtdk; 

jpl;l mKyhf;fj;jpw;fhd 
epWtdj;jpd; nghWg;Gfs; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ngsjPf kw;Wk; 
r%f 
cs;fl;likg;G 
Nkk;ghl;L 
cj;jpfs; 
 

Nrit tpepNahf jpl;lk; 

1. 1. {`Dgpl;b kj;jpa tUkhd 
tPl;Ltrjp jpl;lk; kw;Wk; tzpf 
tshfk; 

Nj.tP.m.m. 
 

rhj;jpaf;$W gFg;gha;T 
elj;Jjy; 

e.m.m.r.  

 jpl;lj;jpw;F epyk; xJf;Fjy; 

2. Climate Resilience Improvement 
Project -  fsdp Mw;wq;fiuapy; 
mq;fPfupf;fg;glhj tPLfis 
Gduikj;jy; 

eP.jp. jpl;l mKyhf;fk; 
jpl;lj;jpw;F epyk; xJf;Fjy; 

Nj.tP.m.m. 

 

3.  fpupgj;nfhltpy; tpkhd 
ghijfSld; $ba gy khb 
thfd jupg;gplk; 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

f.gpuh.r. jpl;lj;jpw;F epyk; xJf;Fjy; 

4.  tpkhd eilghijfs; epWty; - 
YMBA  re;jp / <upahtba re;jp 

tP.jp.m.m. jpl;l mKyhf;fk; 
e.m.m.r.  

5. gy;fiyf;fof ];LbNahf;fspd; 
etPdkakhf;fy; - lau; re;jp 

,.Nj.jp.$ jpl;lj;jpw;F epyk; xJf;Fjy; 
e.m.m.r jpl;l mKyhf;fk; 

6. {`D}gpl;b efu Nghf;Ftuj;J 
ika Nkk;ghl;L jpl;lk; 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

tP.jp.m.m. rhj;jpaf;$W gFg;gha;T 
elj;Jjy; 

G.jp.  

7.  ,yF uapy; epiya Nkk;ghL 
({`D}gpl;b / fpupgj;nfhl / 
lau; re;jp / nghy;N`d) 

G.jp. jpl;lj;jpw;F epyk; xJf;Fjy; 
JICA rhj;jpaf;$W gFg;gha;T 

elj;Jjy; 
tP.jp.m.m.  
e.m.m.r.  

8. fsdp g]; epiya kWrPuikg;G 
- (Eq;fKnfhl TOD) 

f.gpuh.r. jpl;lj;jpw;F epyk; xJf;Fjy 
e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

tP.jp.m.m.  

9. {`D}gpl;b Gjpa nghJ re;ij 
tshfk; 

 
 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 
f.gpuh.r. jpl;l mKyhf;fk; 
  

10. {`D}gpl;b thuhe;j   re;ijia 
epWTjy; 
 

e.m.m.r. rhj;jpaf;$W gFg;gha;T 
elj;Jjy; 

f.gpuh.r. jpl;l mKyhf;fk; 
  

11. {`D}gpl;b lTd; nrd;lu; fyg;G 
Nkk;ghl;L rJf;fj;ij epWTjy; 

e.m.m.r. rhj;jpaf;$W gFg;gha;T 
elj;Jjy; 

f.gpuh.r. jpl;l mKyhf;fk; 

12. fpupgj;nfhl mbg;gil 
itj;jparhiyia 
etPdkakhf;Fjy; 

 
 

 

 
 

 

13.  ru;g;g kUj;Jtkidapid 
Gduikj;jy; 

  

  

14.  fsdp  gy;fiyf;fofk; Gjpa 
nghwpapay; gPlj;ij epWTjy; - 
jhr fl;blk; 
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ngsjPf kw;Wk; 
r%f 
cs;fl;likg;G 
Nkk;ghl;L 
cj;jpfs; 
 

 

15. gl;btpytpd; fsdp Mw;wpd; 
njd; fiu ePu; Rj;jpfupg;G 
gpuptpd; ,uz;lhk; epiy 

  

16. khgpk ePu; Rj;jpfupg;G gpupT 
epWTjy; 

Nj.eP.t.t.r. jpl;l mKyhf;fk; 

  
jplf;fopT Nkyhz;ik jpl;lk; 

17. khndy;fhktpy; etPd cuk; 
jahupg;G kWRow;rp nra;jy; 
kw;Wk; GJg;gpj;jy; 

 

e.m.m.r.  

f.gpuh.r. jpl;l mKyhf;fk; 

18. khNdy;fk - tdthry Fg;ig 
mfw;Wk; ,lk; kw;Wk; 
mUtf;FU Jg;GuT epug;Gk; 
jpl;lk; 

  

  

  

fopT ePu; Nkyhz;ik jpl;lk; 

19. Ngypanfhl - fsdp fopT ePu; 
Nkyhz;ik jpl;lk; 

Nj.eP.t.t.r. jpl;l mKyhf;fk; 

rhiy kw;Wk; Nghf;Ftuj;J jpl;lk; 

20. NgypaNfhl - k`uit 
,izf;Fk; fpupgj;nfhl khw;W 
rhiy 

tP.jp.m.m. jpl;l mKyhf;fk; 

e.m.m.r.  

21. {`Dgpl;b – tj;jy rhiyia 
ehd;F topr;rhiyahf 
mfyg;gLj;Jjy; 

tP.jp.m.m. jpl;l mKyhf;fk; 
e.m.m.r.  

22. cs;Su; rhiy mfyg;gLj;Jk; 
jpl;lk; (fpupgj;nfhl 
kUj;Jtkid rhiy / 
<upahtba rhiy / 
ntnty;Jt / bg;gpbnfhl / 
tdthry-tj;jy) 

tP.jp.m.m. jpl;l mKyhf;fk;/ rhj;jpaf;$W 
gFg;gha;T elj;Jjy; 

e.m.m.r. 

23. eil ghijfSld; {`Dgpl;b 
uapy;Nt ghjrhup flitia 
mgptpUj;jp nra;jy;  tsu;r;rp 
 

e.m.m.r.  

tP.jp.m.m. jpl;l mKyhf;fk; 

G.jp. jpl;lj;ij nray;gLj;j 
MNyhrid toq;Fjy; 

 24. nghy;n`d - Eq;fKnfhl 
Kd;nkhopag;gl;l uapy; 
,izf;Fk; rhiy 

G.jp./ 
tP.jp.m.m./ 
e.m.m.r. 

jpl;lj;ij nray;gLj;j 
MNyhrid toq;Fjy; / jpl;l 
mKyhf;fk; 

 

jpl;lkply;  Jiz jpl;lkply; kw;Wk; nray; 
jpl;lq;fs; 
 

rk;ge;jg;gl;l 
epWtdk; 

jpl;l mKyhf;fj;jpw;fhd 
epWtdj;jpd; nghWg;Gfs; 

 
 
 

ngsjPf kw;Wk; 
r%f 
cs;fl;likg;G 
Nkk;ghl;L 
cj;jpfs; 
 

25. gpujhd uapy;Nt 
kpd;kakhf;fy; 

G.jp. jpl;l mKyhf;fk; 

e.m.m.r.  

  

26. gpahfk - nfh];fk Gjpa 
uapy; ghij 

G.jp jpl;l mKyhf;fk; 
e.m.m.r.  

  

27. uhfktpd; ehu`d;gpltpy; 
,yF uapy; ghij mikj;jy; 

JICA rhj;jpaf;$W gFg;gha;T elj;Jjy; 
G.jp jpl;l mKyhf;fk; 

  

JICA rhj;jpaf;$W gFg;gha;T elj;Jjy; 
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28. {`D}gpl;b Nfhl;lht ,yF 
uapy; Nrit 
 

G.jp jpl;l mKyhf;fk; 

  

29. fsdp - g`y ̀ d;nty;ytpy; 
Gjpa mZfy; ghyk; 
mikj;jy; 

e.m.m.r.  

e.m.m.r.  

  

 

 

 

 

 

nghUshjhu 
Nkk;ghl;L cj;jp 

nghUshjhu Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; 

30. fy;Nghnuy;y fspkz; 
njhopw;Jiwapd; kWrPuikg;G 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

Nj.m.Ng  jpl;lj;ij nray;gLj;j 
MNyhrid toq;Fjy 

31. fsdp fyg;G tzpf tshfk; e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

f.gpuh.r. Vw;ghLfisg; ngWjy; 

32. fpupgj;nfhl gy;Nehf;F tzpf 
tshfk;(Kiribathgoda City 
Center) 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

f.gpuh.r. epyk; ifafg;gLj;jy; 

33. fpupgj;nfhl tPjp tu;j;jf 
Nkk;ghl;L jpl;lk; 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

f.gpuh.r. epyk; ifafg;gLj;jy; 
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jpl;lkply;  Jiz jpl;lkply; kw;Wk; nray; 
jpl;lq;fs; 
 

rk;ge;jg;gl;l 
epWtdk; 

jpl;l mKyhf;fj;jpw;fhd 
epWtdj;jpd; nghWg;Gfs; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
epiyahd 
Rw;Wr;R+oy; 
Nkk;ghl;L 
cj;jpfs; 

,aw;if Nkyhz;ik jpl;lk; 
34. Gdpj gFjp mZfy; 

rhiyfSf;fhd fpuPd; ngy;l; 
Nkk;ghl;L jpl;lk; 

 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

f.gpuh.r. Vw;ghLfisg; ngWjy; 

35. fhy;tha; ,Ug;Gf;fhd gRik 
ngy;l; Nkk;ghl;L jpl;lk; 

eP.jp. jpl;lj;ij nray;gLj;j MNyhrid 
toq;Fjy; 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

  

NguopT ,lu; Nkyhz;ik jpl;lk; 
36. fhy;tha; Nkk;ghl;L jpl;lq;fs; 

 

eP.jp. jpl;l mKyhf;fk; 

f.gpuh.r. Vw;ghLfisg; ngWjy; 

37. ngj;jpanfhl ePu; gk;gpq; 
epiyak; epWTjy; 

eP.jp. jpl;l mKyhf;fk; 
  

  

jpwe;j ntsp jpl;lk; 
 
38. fpupgj;nfhl lTd; nrd;lu; 

eilghij G+q;fh 

eP.jp. rhj;jpaf;$W gFg;gha;T elj;Jjy; 

f.gpuh.r. Vw;ghLfisg; ngWjy; 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

39. {`D}gpl;b eilghij G+q;fh 
 

eP.jp. rhj;jpaf;$W gFg;gha;T elj;Jjy; 

f.gpuh.r.  

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

40. eilghijfs; nfhz;l <uepy 
G+q;fh fpupgj;nfhl - 
nfhN`y;tpy 

 

eP.jp. rhj;jpaf;$W gFg;gha;T elj;Jjy; 

f.gpuh.r.  

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

41. fO vy topahf {`D}gpl;b- 
tj;jy ,izf;Fk; rhiy 
 

eP.jp. jpl;lj;ij nray;gLj;j MNyhrid 
toq;Fjy; 

f.gpuh.r. Vw;ghLfisg; ngWjy; 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

jpl;lkply;  Jiz jpl;lkply; kw;Wk; nray; 
jpl;lq;fs; 
 

rk;ge;jg;gl;l 
epWtdk; 

jpl;l mKyhf;fj;jpw;fhd 
epWtdj;jpd; nghWg;Gfs; 

 
 
 
 
 
 
fyhr;rhuk; 
kw;Wk; 
ghuk;gupa 
Nkyhz;ik 
cj;jpfs; 

Gdpj gFjp mgptpUj;jp jpl;lk; 
42. Gdpj gFjp mZfy; rhiy 

Nkk;ghl;L jpl;lk; (njhuhd 
re;jp - fsdp tp`hiu / lau; 
re;jp - fsdp tp`hiu / 
fpupgj;nfhl - fsdp tp`hiu) 

tP.jp.m.m. jpl;l mKyhf;fk; 

f.gpuh.r. epyk; ifafg;gLj;jy; 

e.m.m.r. epyk; ifafg;gLj;jy; 

43. Gjpa fsdp gs;sj;jhf;F gpiw 
rhiy mikj;jy; 

 

tP.jp.m.m. jpl;l mKyhf;fk; 

f.gpuh.r. epyk; ifafg;gLj;jy; 

e.m.m.r. epyk; ifafg;gLj;jy; 

44. Gdpj gFjp Eiothapy; 
Nkk;ghl;L jpl;lk; (njhuhd 
re;jp> lau; re;jp> fpupgj;nfhl) 

f.gpuh.r. Vw;ghLfisg; ngWjy; 
e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

,.ngh.jp jpl;l mKyhf;fk; 
Nj.tP.m.m. epyk; ifafg;gLj;jy; 
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Sதாரம்: திட்டமிடல் lu - கம்பஹா மாவட்ட Roவலகம்,2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. fsdp fhty; epiyaj;ij 
Gduikj;jy; 

e.m.m.r. rhj;jpaf;$W gFg;gha;T 
elj;Jjy; 

46. ahj;uPfu;fSf;fhd Gjpa Xa;T 
,y;y jfty; ikaj;ij 
epWTjy; - fsdp 

 

f.gpuh.r. Vw;ghLfisg; ngWjy; 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

47. fsdp Gdpj gFjpf;F 
ahj;uPfu;fSf;fhf Gjpa jpwe;j 
Xa;T G+q;fh mikj;jy; 
 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 

njh.ngh.jp. jpl;lj;ij nray;gLj;j 
MNyhrid toq;Fjy; 

48. fsdp Mw;wpd; tlf;F Rtupy; 
eilghij G+q;fhtpd; tsu;r;rp 

 

e.m.m.r. jpl;l mKyhf;fk; 
eP.jp jpl;lj;ij nray;gLj;j 

MNyhrid toq;Fjy; 

49. vnfhl fsdp - nknfhl fsdp 
njhq;Fk; ghyk; mikj;jy; 

 

 
Nj.ngs.jp.jp 
 

jpl;l mKyhf;fk; 

50. fsdp Mw;wpd; tlf;Ff; 
fiuia mZFtij 
Nkk;gLj;Jjy; 

 

e.m.m.r. rhj;jpaf;$W gFg;gha;T 
elj;Jjy; 

51. fsdp ejp glF [bia 
epWTjy; 

 
Nj.ngs.jp.jp 
 

jpl;l mKyhf;fk; 
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நில மற்ும் கட்ிட Rபிவிுத்தி 
yமலாபாயத் திட்டங்கள் 





   

 

 

 

07 
Rத்தியாயம் 

Rபிவிுத்தி வலயங்கள் மற்ும் 
வலய விதிxபறகள் 
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Rத்தியாயம் 07 

Rபிவிுத்தி வலயங்கள் மற்ும் வலயத்தின் சட்டத் திட்ங்கள; 

7.1. Rறிxகம் 

களனி Rபிவிﾑத்தி திட்டம் (2019-2030) _ன்பヴ "வதய்வீக நகர்ப்புறத் திட்டத்தின்" பார்னவனய Rனடவதற்கான 

ஒﾑ திட்டமாlம். Rズத்த 11 Sண்ズகrக்கான பார்னவனய Rனடய வザவனமக்கப்பட்ட fந்த வமம்பாட்ズத் 

திட்டம்ää fயற்னக Y10ழலின் வளர்ச்சிக்கான வநாக்கங்கள் மற்ும் lறிக்வகாள்கள் மற்ும் Rதன் வரலாற்ு 

மதிப்புää தீர்வு மற்ும் ヂள்கட்டனமப்பு மற்ும் வபாﾑளாதார வளர்ச்சினய வlத்ヴள்ளヴ. களனி புனிதப் 

பlதியிoம்ää Rங்கிﾑந்ヴ வடக்l வநாக்கி நகﾑம்வபாヴ நகர்ப்புற சிறப்பியல்புகளின் தீவிரத்வதாズ ஒத்ヴப்வபாகவும் 

xன்வமாழியப்பட்டヴ. fப்பlதிக்கான ヂள்கட்டனமப்பு வமம்பாட்ズ ヂத்திகனள நனடxனறப்பズத்ヴதல்ää 

Yற்ுச்Y10ழல் பாヴகாப்பிற்கான நினலயான Yற்ுச்Y10ழல் வமம்பாட்ズ ヂத்திகள் மற்ும் Rதﾂடன் 

வதாடர்புனடய Rபாயங்கனளக் lனறத்தல்ää வபாﾑளாதார வமம்பாズ வதாடர்பான ヂத்திகள் மற்ும் கலாச்சாரம் 

மற்ும் பாரம்பரிய வமலாண்னமf Rதன் ヅடான ヂத்தி xனறகளின் yலம் வசயல்பズத்த yவலாபாய திட்டங்கள் 

சyக மற்ும் வபௌதிக ヂட்கட்டனமப்பு Rபிவிﾑத்தி yவலாபாயத் திட்ங்கள் _ன்பன பlதி ஐ fல் வதளிவாக 

lறிப்பிடப்பட்ズள்ளヴ. 

fந்த பல்வவு திட்டங்களின் கீழ் xன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கrக்l வமலதிகமாகää xன்வமாழியப்பட்ட நில 

பயன்பாட்ズ திட்டத்தில் காட்டப்பட்ズள்ளபザ பிரவதசத்தின் நினலயான வபௌதீக Rபிவிﾑத்திf xதல் வதாlதியில் 

lறிப்பிடப்பட்ズள்ளதன் பザ  களனி பlதிக்கான _திர்கால பார்னவக்l  Rﾂmலமான xன்வமாழியப்பட்ட வலய 

மற்ும் வலய விதிxனறகள் மற்ும் வザவனமப்பு மற்ும் கட்ザட விதிxனறகள் Rறிxகப்பズத்தப்பட்ズள்ளன. 

lறிப்பாகää fந்த திட்டம் பாரம்பரிய நில பயன்பாズ மற்ும் வலய திட்டங்கrக்l Rப்பாற்பட்டヴ மற்ும் Rடர்த்தி 

Rザப்பனடயிலான வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்னப வழங்lகிறヴää fヴ xன்வமாழியப்பட்ட நகர மாதிரினய 

ヂﾑவாக்lவனத வநாக்கமாகக் வகாண்ズள்ளヴ. 

fந்த Rத்தியாயத்தின் கீழ் Rதற்காக தயாரிக்கப்பட்ズள்ள Rபிவிﾑத்தி வலய மற்ும் வலய விதிxனறகனள 

விவரிக்கிறヴää xக்கியமாக Rபிவிﾑத்தி வலயம்ää வலயக்lணகம்ää Rபிவிﾑத்தி வலயங்களின் _ல்னல 

ஒﾑங்கினணப்புகள்ää Rபிவிﾑத்தி வலயங்கrக்l வபாﾑந்தக்mザய பயன்பாズகள் மற்ும் Rபிவிﾑத்தி 

வலயத்திற்l வபாﾑந்தக்mザய வபாヴவான விதிxனறகள் பற்றிய xuனமயான விளக்கம் வகாズக்கப்பட்ズள்ளヴ.  

7.2. Rபிவிுத்தி வலயம் 

களனி பிரவதச சனப பlதிக்lள் ヂட்பட்ட 2030 Sம் Sண்ザற்கான பார்னவயில் விவரிக்கப்பட்ズள்ளபザää Rதன் 

வபௌதீக Rபிவிﾑத்தினய நினலநாட்ズவதற்காக ஒவ்வவாﾑ பlதிக்lம் தனித்ヴவமான xன்வமாழியப்பட்ட 

Rடர்த்தி மற்ும் lணாதிசயங்களின் Rザப்பனடயில் _ட்ズ xக்கிய வளர்ச்சி வலயங்களாக பிரிக்கப்பட்ズள்ளヴ.  
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1. ヂயர் Rடர்த்தி வணிக ヅக்lவிப்பு வலயம் 

2. ヂயர் Rடர்த்தி ヂயர் கல்வி ヅக்lவிப்பு வலயம்  

3. ヂயர் Rடர்த்தி வதாழில் மற்ும் வகாள்கலன் ヅக்lவிப்பு வலயம் 

4. ヂயர் Rடர்த்தி lザயிﾑப்பு ヅக்lவிப்பு வலயம் 

5. நズத்தர Rடர்த்தி lザயிﾑப்பு வலயம் 

6. lனறந்த Rடர்த்தி வகாண்ட lザயிﾑப்பு வலயம் 

7. lனறந்த Rடர்த்தி புனித பlதி மற்ும் வதால்வபாﾑள் பாヴகாப்பு வலயம் 

8. சிறப்பு Yற்ுச்Y10ழல் பாヴகாப்பு வலயம் 

9. gரநில fயற்னக பாヴகாப்பு வலயம் 

10. வநல் சாlபザ மற்ும் gரநில விவசாய வலயம் 

வமவல Rனடயாளம் காணப்பட்ட வலயங்கள் தனரயில் _வ்வாு Rனமந்ヴள்ளன _ன்பனத வனரபடம் 01 

காட்ズகிறヴ. fந்த வலயத் திட்டத்னத ヂﾑவாக்lவヴம் தீர்மானிப்பヴம் பல lறிப்பிட்ட Rல்லヴ நீளமான 

பlப்பாய்வுகளின் வினளவாlம் _ன்பனத கவனத்தில் வகாள்ள வவண்ズம். fヴ பிரவதசத்தின் வளர்ச்சி திறன்ää 

Yற்ுச்Y10ழல் ヂணர்திறன்ää வாழ்வதற்கான Yற்ுச்Y10ழல் lறியீズ மற்ும் ヂள்கட்டனமப்பின் Rளவு மற்ும் 

தரம் மற்ும் கண்வணாட்டத்தில் கட்டனமக்கப்பட்ட கﾑத்தியல் கட்டனமப்னப Rザப்பனடயாகக் வகாண்ட fதன் 

mட்ズ பlப்பாய்வு fனணப்பு 44ல் lறிப்பிடப்பட்ズள்ளヴ.
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 tiuglk; 1.1 Kd;nkhopag;gl;l mgptpUj;jp tyak 
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7.3. வலயக்ுணகம் 

Rடர்த்தி Rザப்பனடயிலான வலயத் திட்டத்தின்பザ ஒவ்வவாﾑ பிராந்தியத்ヴக்lம் வலயங்களின் Rடர்த்தினய 

தீர்மானிக்க வலயக் lணகம் கணக்கிடப்பズகிறヴ. fヴ ஒவ்வவாﾑ பிராந்தியத்திoம் தற்வபாヴ பயன்பாட்ザல் ヂள்ள 

வமாத்த மக்கள் வதானகää ஒவ்வவாﾑ பிராந்தியத்திoம் ヂள்ள வமாத்த மக்கள் வதானகää ஒவ்வவாﾑ 

பிராந்தியத்திoம் வசிக்lம் மக்கள் வதானக மற்ும் 2030 க்lள் வமாத்தமாக புழக்கத்தில் மற்ும் lザயிﾑப்பு மக்கள் 

வதானக Sகியவற்னற கணக்கில் வகாண்ズ கணிக்கப்பズம்  வமாத்த சனத்வதானகயின் Rザப்பனடயில் 

பிரவதசத்திற்lள் fﾑக்lம் Rபிவிﾑத்தி வசய்யக்mザய Y10ழனல _வ்வளவு ガரத்திற்l Rபிவிﾑத்தி வசய்ய xザயும் 

_ன்பனத Rனடயாளம் காண xザயும்.  

fங்l Rபிவிﾑத்தி வசய்யக்mザய  ( ﾂந_நடழியザடந rpயヂந)  நிலமாக ヂள்ளää வணிகää lザயிﾑப்புää 

நிுவனää வவற்ு நிலம் மற்ும் பிற பயிர்கள்ää Yற்ுச்Y10ழல் பாヴகாப்பு பlதிகள்ää நீர்த்வதக்கங்கள்ää மத 

மற்ும் வதால்வபாﾑள் fடங்கள் மற்ும் வநズஞ்சானலகள் மற்ும் Rனனத்ヴ நில பயன்பாズகrக்lம் 

பயன்பズத்தக்mザய நிலத்தின் Rளனவக் கﾑத்தில் வகாண்ズ Rபிவிﾑத்தி வசய்ய xザயாத நிலங்கள் ( ﾑn-

னந_நடழியザடந ズயவனௌ ) Rகற்றப்பட ヂள்ளன. 

fந்த ஒவ்வவாﾑ வலயங்களின் xன்வமாழியப்பட்ட Rடர்த்திக்கான வலயக் lணகங்கள் பின்னர் fனணப்பு 45 fல் 

காட்டப்பட்ズள்ளபザ ஐந்ヴ சிக்கலான பザxனறகளில் வமற்வகாள்ளப்பட்ズள்ளன. Rந்த பザxனறகளின் கீழ் 

கணக்கிடப்பズம் 2030 Sண்ズக்l Rவசியமான Rﾂமதிக்கப்பட்ட வமாத்த fடம் மற்ும் வவற்ு fடங்கனள 

ヂள்ளடக்கிய Rபிவிﾑத்தி வசய்யக்mザய fடங்களின் Rளவு _ன்பவற்னற கﾑத்தில் வகாண்ズ  ஒவ்வவாﾑ 

வலயங்கrக்கான வலயக் lணகங்கrம் பின்வﾑமாு கﾑதப்பズகின்றன. 

ml;ltiz 7.1 tyaf;Fzfk; 

tyak; 

2030 Mz;Lf;F 

mtrpakhd 

mDkjpf;fg;gl;l 

nkhj;j ,lj;jpd; 

msT (m2) 

mgptpUj;jp 

nra;af;$ba 

,lq;fspd; 

msT  (m2) 

tyaf;Fzfk; 

rpwg;G Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G  

tyak; 18654.38 125481.90 0.1 
Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; 
ghJfhg;G  tyak; 643477.84 1132049.49 0.5 
Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l 

FbapUg;G  tyak; 789473.26 1493437.37 0.5 

eLj;ju mlu;j;jp FbapUg;G  tyak; 2111464.80 2805801.02 0.75 

mjpf mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G 

mgptpUj;jp tyak; 
1620133.12 1106924.88 

cg tyak; - 1 1 

cg tyak; - 2 1.46 

cau; mlu;j;jp njhopy;fs; kw;Wk; 

nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G  tyak; 
5475748.46 3021126.61 

cg tyak; - 1 1.81 

cg tyak; - 2 1 

cg tyak; - 3 1.25 

cg tyak; - 4 1 
cau; mlu;j;jp cau; fy;tp 
Nkk;ghl;L  tyak; 4544667.36 1711917.21 2.65 
cau; mlu;j;jp tu;j;jf Cf;Ftpg;G  

tyak; 5696569.35 1951867.08 2.92 
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 Rுபந்தம் 1 

cau; mlu;j;jp nfhz;l tzpf tyak; kw;Wk; cau; mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G ttak; vd;gd 
nfhOk;G tzpf efu mgptpUj;jpj; jpl;lk; 2021-2030 ,w;F xUq;fpizAk; tifapy; 
jahupf;fg;gLk;. mDkjpf;fg;gl;l epy mstpid mgptpUj;jp jpl;lq;fSf;F jPu;khdpf;Fk; NghJ 

gbtk; ‘A’ ‘B’ apd; ml;ltiz 6 ,d; tu;j;jkhdp mwptpg;G vz; 2235/54 ,d; gFjp IV 2021 
[{iy 08 tpahof;fpoik jpfjpaplg;gl;l mwptpg;Gf;F mika ml;ltiz 7.2 kw;Wk; 7.3 
Mfpatw;why; Rl;bf;fhl;lg;gl;l fsdp mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; Fzfj;jpw;F nghUe;Jk;. 

Nkw;$wg;gl;l mDkjpf;fg;gl;l jiug; gFjp njhlu;ghd fl;blj;jpd; jpwe;jntspia 

epu;zapg;gjpy;, Nkw;fz;l tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; gb gbtk; ‘E’ ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ NkYk; 
fsdp mgptpUj;jp jpl;lj;jpy; ml;ltiz vz; 7.4 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

 ml;ltiz 7.3 gbtk; B – 3kP -4.5kP mfy tPjpfspd; jsq;fspd; vz;zpf;if 

 

%yk;: AbV 2021 
 
 

ml;ltiz 7.4 gbtk; E – gpd;dsTfs; (setbacks)  

 

 %yk;: AbV 2021  

 

 

 

வ暖壇க் 

க恥弾耽智     
0.5 - 0.74

வ暖壇க் 

க恥弾耽智      
0.75 - 1.24

வ暖壇க் 

க恥弾耽智     
1.25 - 3.49

வ暖壇க் க恥弾耽智  
             3.50 - 4.00

3 捗断்断弾் 6 捗断்断弾் 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2)

4.5 捗断்断弾் 6 捗断்断弾் 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 4 (G+3)

鍛ிவ団் '樽'  - 3 捗断்断弾 ்団断்ு団் 4.5 捗断்断弾 ்鱈க暖直檀்檀 椿ிகுக்க恥誕 胆檀炭்க檀智誕் எ耽்耽智க்கக 

ஒவ்வவொு 椿ிகுக்著団ொக ஒுக்க鍛்鍛ட்ட  椿ுக檀ி誕் 鱈暖著க檀ி誕் 坦耽்耽ிக்ககி暖் 団ொ断்断団் 担断்鍛டொு  

  * வ暖壇 ஒு炭்著 鍔ிக檀ி暖் 著ி鍛்ிட鍛்鍛டொ胆  蛋ி暖 朕ுகக

樽கக்貯ி壇 胆檀炭்க檀智誕் எ耽்耽智க்கக   樽கக் 

著க断蛋்胆 

椿ிி誕் 

鱈க暖団்

* 蛋智暖 

朕ுகக

வொக誕炭்க檀ி誕் 胆弾ி鍛்ிட炭்கக檀ு団் உ檀்檀டக்ி壇胆ொக 胆檀炭்க檀ி誕் 坦耽்耽ிக்கக கொ耽鍛்鍛ுி誕்断ு  

 க恥耽智ி誕் 

樽கக் 

著க断蛋்胆 

直க鍛்ு

கடி்ட胆்ி誕் வகக

வி鍔ட団暖்暖恥胆
கவ வி鍔ட団்

誰壇断்கக 

க恥断்ற断恥டட்胆்க胆  

ப鍛断 直ி壇恥胆 

短蛋்胆弾鍛்்鍛団்

誰壇断்கக 

க恥断்ற断恥டட்胆்க胆  

ப鍛断க்貯ி壇 

短蛋்胆弾鍛்்鍛団்

誰壇断்கக 

க恥断்ற断恥டட்胆்க胆  ப鍛断 

直ி壇恥胆 短蛋்胆弾鍛்்鍛団்

誰壇断்கக 

க恥断்ற断恥டட்胆்
க胆 

ப鍛断க்貯ி壇 

短蛋்胆弾鍛்்鍛団்

 樽கக் 

著க断蛋்胆 

鱈க暖団் 樽கக் 著க断蛋்胆 鍛弾鍛்ு

著க断蛋்胆 உ壇弾団் 7 ஐ 鍔ட 著க断வ恥誕ு   6        80%** 65% 2.3 捗断்断弾் 2.3 捗断்断弾் - 2.3 捗断்断弾் 2.3 捗断்断弾் 5 短ு弾 捗断்断弾்

7-15 ஐ 鍔ட 著க断வ恥誕ு 6 65% 65% 3 捗断்断弾் 3 捗断்断弾் - 3 捗断்断弾் 3 捗断்断弾் 9 短ு弾 捗断்断弾்
蛋ு胆்胆弾 உ壇弾団் 15- 30 ஐ 鍔ட 著க断வ恥誕ு 12 65% 65% 4 捗断்断弾் 4 捗断்断弾் 1捗断்断弾 ்団断்ு団் 3捗断்断弾் 4 捗断்断弾் 4 捗断்断弾் 16 短ு弾 捗断்断弾்
団胆்ி壇 உ壇弾団் 30-50 ஐ 鍔ட 著க断வ恥誕ு 20 65% 65% 4 捗断்断弾 ் 5 捗断்断弾் 3捗断்断弾 ்(誰ு 鍛க்க団்) 5 捗断்断弾் 5 捗断்断弾் 25 短ு弾 捗断்断弾்

50-75 ஐ 鍔ட 著க断வ恥誕ு 30       50%***        50%*** 5 捗断்断弾் 6 捗断்断弾் 4 捗断்断弾 ்(誰ு 鍛க்க団்) 6 捗断்断弾் 6 捗断்断弾் 36 短ு弾 捗断்断弾்
鱈ி உ壇弾団் 75 団断்ு団் 75 ஐ 鍔ட 貯ி壇ு  40 捗断்断弾 ்ஐ 鍔ட 貯ி壇ு       50%***        50%*** 5 捗断்断弾் 6 捗断்断弾் 5 捗断்断弾 ்(誰ு 鍛க்க団்) 6 捗断்断弾் 6 捗断்断弾் ****

 

கடி்ட胆்ி誕் உ壇弾団் (捗断்断弾)்

鱈க団鍔ட胆்ி誕் 

樽கக்著க断蛋்胆  

直க鍛்ி誕் 鱈க暖団்   

(捗断்断弾)்

*蛋智暖 朕ுகக ி誕்ு断 誰கடபவ檀智 (捗断்断弾)்  鍛க்க 誰கடபவ檀智 (捗断்断弾)்

誰壇断்கக க恥断்ற断恥டட்胆்க胆  

ப鍛断க்貯ி壇 வ恥誕் ற蛋恥க்ி壇 

ஒ檀智胆்ுக檀

 கட்ிட胆ி்誕் உ壇弾団் - 椿ிி誕் 胆க弾 団ட்ட胆ி்断்著団் கட்ிட胆ி்誕் 貯க弾 団ட்ட胆ி்断்著団் 誰கடி暖ொ誕 உ壇弾団் (வொக誕胆் 胆弾ி鍛்ிட炭்க檀ி誕் 胆檀炭்க檀் உட்鍛ட) 

 * வ暖壇 ஒு炭்著 鍔ிக檀ி暖் 著ி鍛்ிட鍛்鍛டொ胆  蛋ி暖 朕ுகக 

 ** 直ு 鱈ி鍔ு胆ி்ு団் வி鍔ட団暖்暖ொ胆 உ鍛ய壇ொக炭்குக்著 உ弾ி胆胆்ொ誕ு
 *** ய鍛ொி壇団் (Podium) 団ட்ட胆ி்断்著 65% 樽誕 蛋ி暖 朕ுககிக誕 鱈ு団ிக்க 直ிு団். ய団ு団் ய鍛ொி壇団ொ誕ு (Podium) யகொு弾胆ி்誕் வ団ொ胆胆் உ壇弾胆ி்暖் 20% 探 வகொ耽்ிு胆胆்暖் யவ耽்ு団் 鱈暖்暖ு 12 団ொிகுக்著 ய団断்鍛ட 

貯டொு.

 **** 樽கக் 著க断蛋்胆 鍛弾鍛்鍛ொ誕ு ஒவ்வவொு ய団暖ிக 3 捗断்断弾 ்உ壇弾胆ி்断்著団் 1 短ு弾 捗断்断弾 ்坦誕்断 鱈ி鍛்鍛கடி暖்  鱈ிக弾ிக்க鍛்鍛ு団் 
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ml;ltiz 7.2 gbtk; A – “mDkjpf;fg;gl;l jiu tpfpjk;”; 
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 tiuglk; 7.1 tyaf;Fzfk 
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7.4. jpl;lkply; gFjpf;fhd nghJthd xOq;FKiwfs; 

 

xன்வமாழியப்பட்ட ஒவ்வவாﾑ வலயங்களின் விதிxனறகrக்l வமலதிகமான Rனனத்ヴ வலயங்கrக்lம் 

வபாヴவான விதிxனறகள் பின்வﾑமாு: 

7.4.1. fவ் வழிக்காட்ズதல்களானヴ வர்த்தமானி fல 1171ஃ10 மற்ும் 13.02.2001 fன் பிரிவு 3 fன் நகர 

Rபிவிﾑத்தி சட்டம் fல 41 fன் 1978 கீழ் Rறிவிக்கப்பட்ட களனி பிரவதச சனபயின் xuப்பlதிக்lம் 

வபாﾑத்ヴம். 

7.4.2. வலயத்திட்டத்திற்l வமலதிகமாக திட்டமிடல் மற்ும் Rபிவிﾑத்தி சட்டத்திட்டமானヴ வர்த்தமானி 

fல 2235ஃ54 fன் 8 Sザ 2021 திகதியிடப்பட்ட Rனனத்ヴ Rபிவிﾑத்தி வலயங்கrக்l வபாﾑந்ヴம்.    

7.4.4. வலயத்தின் திட்டத்தின் Rザப்பனடயில் Rﾂமதிக்கப்பட்ட பயன்பாズகள் பிரிவில் lறிப்பிடப்படாத 

_ந்தவவாﾑ பயன்பாズகrக்lம் fுதி Rﾂமதி வழங்lம் Rதிகாரம் யுザ` விற்வக ヂள்ளヴ. 

7.4.5. ஒவ்வவாﾑ Rபிவிﾑத்தி வலயங்கrக்lமான Rதிகபட்ச தளபரப்பளவு ஒﾑ கணித சமன்பாட்டால் 

தீர்மானிக்கப்பズவவதாズ Rヴ திட்டமிடல் மற்ும் கட்ザட விதிxனறகளின் கீழ் Rத்தியாயம் 02 fல் 

விவரிக்கப்பட்ズள்ளヴ. Rபிவிﾑத்தி நடவザக்னககrக்l Rங்கீகரிக்கவவண்ザய வமாத்த நிலத்தின் 

பரப்பளனவ தீர்மானிக்lம் Rதிபாரம் யு.ザ.` விற்வக ヂள்ளヴ. fவ்விதிxனறயானヴ வளர்ச்சி 

கட்ズப்பズத்தப்பட்ズள்ள வலயங்கrக்l வபாﾑந்தாヴ. ヴளத்தின் சிறப்புத் தன்னமயின் Rザப்பனடயில் 

வளர்ச்சி கட்ズப்பズத்தப்பட்ズள்ள வலயங்கrக்l சிறப்பு விதிxனறகள் வபாﾑந்ヴம் 

7.4.4. fரண்ズ வலங்களின் _ல்னலகனள ஒட்ザய xதல் நிலத்திற்கான xன்வமாழியப்பட்ட 

பயன்பாズகனள தீர்மானிப்பதில் Rல்லヴ _ல்னலயின் fﾑபுறம் 100 மீற்றﾑக்lள் ヂள்ள 

நிலங்கrக்lf xன்வமாழியப்பட்ட fரண்ザல் ஒன்ு மட்ズப்பズத்ப்படவவண்ズம். வமoம் வலய வனகக்l 

`ற்ப xன்வமாழியப்பட்ட Rபிவிﾑத்தியினன தீர்மானிக்lம் Rதிகாரம் யுザ` விற்l ヂள்ளヴ. 

7.4.5. Rனனத்ヴ திட்டமிடல் வலயங்கrம் பிற மாநிலங்களின் xகவர்களினால் வழங்கப்பட்ட சட்டங்கள்f 

வர்த்தமானி Rறிவிப்பக்கள் மற்ும் Yற்றறிக்னககrக்l ヂட்பட்டனவயாக fﾑத்தல் வவண்ズம். 

7.4.6. வதால்வபாﾑளியல் வகாண்ட _ந்தவவாﾑ கட்ザடங்கள் Rல்லヴ fடங்கனள பாヴகாத்தல்f 

முவாழ்வு வசய்தல் Rல்லヴ நவீனப்பズத்ヴதல் வபான்ற xன்வனற்றங்கனள வசய்கின்றவபாヴ யுザ` னவ 

பிரதிநிதித்ヴவப்பズத்ヴம் வனகயில் நியமிக்கப்பட்ட பங்lதாரர் luவிடம் Rﾂமதி வழங்கப்படல் 

வவண்டம். 

7.4.7. fந்தப் பlதிக்lள் 3 Rザ ヂயரத்திற்l வமல் _ல்னல Yவர்கள் Rﾂமதிக்கப்படமாட்டாヴ வமoம் 

சானலகள் மற்ும் நீர்நினலகrக்l xற்பlதியின் காட்சினய மனறகின்ற வனகயில் _ந்தவவாﾑ 

கட்ズமானxம் Rﾂமதிக்கப்படமாட்டாヴ. 
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7.4.8. Zரிய சக்தினய பயன்பズத்ヴம் கட்ザடங்கrக்l 5y தனர விகிதாசாரம் Rல்லヴ xuத் தள Rளவு 

Sகிய fரண்ザல் ஒன்றில் mズதல் Rﾂமதி வழங்கப்பズம். 

7.4.9. வதால்வபாﾑள் தினணக்களத்தினால் Rனடயானளம் காணப்பட்ட பlதிக்lள் Rபிவிﾑத்தி 

நடவザக்னககள் வமற்வகாள்கின்ற வபாヴ வதால்வபாﾑள் தினணக்களத்தின் Rﾂமதி வழங்கப்படல் 

வவண்ズம். 

7.4.10. வமல்மாயாண gரநில xகானமத்ヴவ திட்டத்தில் xன்வமாழியப்பட்ズள்ள Rனனத்ヴ தாழ்வான 

நிலங்கள்f வயல் வவளிகள்f நீர் வதங்lம் நிலங்கள் மற்ும் தズப்புக் கால்வாய்கள் _ன்பன ஒவ்வவாﾑ 

வலயத்திoம் xன்வமாழியப்பட்ட திட்டமிடல் மற்ும் கட்ザட விதிxனறகrக்l ヂட்பட்ザﾑத்தல் வவண்ズம். 

7.4.11. ஒﾑ lறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பானヴ நீர் நினலக்l Rﾑகில் Rனமந்திﾑக்lம் பட்சத்தில்f கட்டப்பட்ட 

பlதி தவிர்ந்த `னனய திறந்தவவளியானヴ வபாヴமக்களின் பாவனனக்l திறக்கப்படல் வவண்ズம் 

Rதற்l பதிலாக 10y தனர விகிதாசாத்தில் சoனககள் வழங்கப்பズம்.  

7.4.12. நீர் நினலகrக்l xற்பlதியில் Rனமயப்வபற்ற கட்ザடங்களின் xகப்புக்கள் மற்ும் பின்புறங்கள் 

சரியான xனறயில் பராமரிக்கப்பட வவண்ズம்.  

7.4.13. நீர்நினலகனள ஒட்ザயுள்ள Rனனத்ヴ Rபிவிﾑத்திகrம் கழிவு நீர் xகானமத்ヴவத்ヴடன் 

வபாﾑந்தியிﾑத்தல் வவண்ズம். மற்ும் கழிவு நீர் xகானமத்ヴவமானヴ மத்திய Yற்ுச்Zழல் விதிகrக்l 

fணங்கியிﾑத்தல் வவண்ズம். 

7.4.14. நீர் நினலகrக்l xன் கட்ザடங்கள் நிர்மானிக்lம் வபாヴ நிலRளவின் ¼ பங்l திறந்திﾑத்தல் 

வவண்ズம். வீதியிலிﾑந்ヴ பார்க்க mザயதாக fﾑப்பதன் காரணமாக fவ்வவற்பாズ வசய்யப்பட்ズள்ளヴ. 

பல நில Rズக்lகள் ヂள்ள பlதியானヴ வீதியுடவனா Rல்லヴ நீர் நினலகrக்l xன் 

Rனமயப்வபுகின்ற வபாヴ பிற நிலங்களில் ヂள்ள கட்ザடங்களானヴ நில Rளவின் ¼ திறந்த வவளியாக 

fﾑக்lம் வனகயில் வザவனமக்கப்படல் வவண்ズம் (தனரத் தளம்). 

7.4.15. _ந்தவவாﾑ Rபிவிﾑத்தி நடவザக்னககளின் திறந்தவவளியிலிﾑந்ヴ நீர் வபாヴமக்கrக்l 

திறந்திﾑந்தால்f Rதற்கான Rﾂமதி Sய்வுகளின் Rザப்பனடயில் Rதிகபட்சமாக 20y தனர பரப்பு 

வழங்கப்பズம்.  

7.4.16. நீர் நினலகrக்l xற்பlதியில் Rனமக்கப்பズம் கட்ザடங்கrக்கான திட்டங்கள் சமர்ப்பிக்lம் 

வபாヴ நில Rளனவத் திடட்ங்கrம் சமர்ப்பித்தல் வவண்ズம். 

7.4.17. நீர் நினலகrக்l xற்பlதியில் Rனமக்கப்பズம் கட்ザடங்கள் Yற்ுச் Zழoடன் ஒத்ヴவபாlம் 

வனகயில் fﾑத்தல் வவண்ズம். கட்ザட வண்ணங்கள் மற்ும் வபாﾑட்கள் (பிரதிபலிக்காத வபாﾑட்களாக) 

fﾑத்தல் வவண்ズம். 
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7.4.18. பிரதான வீதினய ஒட்ザயுள்ள கட்ザடங்கள் xuனமயாகவவா Rல்லヴ பlதியாகவவா வணிக 

கட்ザடங்களாக fﾑக்கின்ற பட்சத்தில் கட்ザடத்தின் xகப்பானヴ lறிப்பிட் lணாதிசயங்கrடன் 

வザவனமக்கப்பட வவண்ズம். Rத்தனகய Rபிவிﾑத்தி திட்ங்கrக்l _னதயும் விズவிக்lம் Rதிகாரம் 

Rதிகார சனபக்l ヂள்ளヴ. 

7.4.19. சிறப்பு Rபிவிﾑத்தி திட்ட பlதிகள் மற்ும் Rபிவிﾑத்தி வழிகாட்ザ திட்டங்கrக்l தனி 

விதிxனறகள் வlக்கப்பズம். 

7.4.20. lறிப்பிட்ட திட்டமிடல் பlதிக்lட்பட்ட lனறந்த வﾑமானம் ヂள்ள கட்ザடங்கrக்l 

விதிxனறகனள விズவிக்lம் Rதிகாரம் களனி பிரவதச சனபக்l ヂள்ளヴ. 

7.4.21. ஒu புதிய மதம் சார்ந்த கட்ザடங்கனள நிர்மானிக்lம் வபாヴ Rதﾂடன் வதாடர்புனடய Rனமச்சான 

மதவிவகாரங்கள் மற்ும் வபாﾑத்தமான பிரவதச வசயலகத்திடன் ஒப்புதல் வபறப்பズதல் வவண்ズம். 

Rத்ヴடன் பிரவதச வசயலாளரின் Rﾂமதியுடவன மத கண்காட்விகள் நடத்தப்படல் வவண்ズம். கட்ザட 

_ல்னலகள்f ஒヴக்கீズகள்f சந்திகள்f மற்ும் வீதிவயாரங்களில் மதம சார்ந்த சினலகள்f 

சிoனவகள் மற்ும் பிற Rனடயாளங்கள் நிர்மானிப்பதற்l Rﾂமதி வழங்கப்படமாட்டாヴ. `ந்தவவாﾑ 

மத கட்ザடங்கள் Rனமக்lம் வபாヴம் 0.5 கி.மீ Yற்றளவில் வாழ்கின்ற 66y மக்களின் Rﾂமதியினன 

lறித்த கிராம வசவகர் பிரிவிலிﾑந்ヴ வபறப்பズவவதாズ Rதனன பிரவதச வசயலாளரிடம் ஒப்பனடக்க 

வவண்ズம். 

7.4.22. Sர்.ザ.`f பி.Sர்.ザ.` மற்ும் ヂள்rர் வீதிகளில் வவலிகள் கட்டனமப்பதற்l Rﾂமதிகள் 

வழங்கப்பズவதில்னல Sனால் வவளிப்பனடயான Rல்லヴ Rதற்l ஒத்த வவலிகள் வதாடர்பான 

திட்டங்கனள xன்னவக்கின்ற வபாヴ ஒப்புதல் பரீசிலிக்கப்பズம். 

7.4.23. Rﾂமதிக்கப்படாத பயன்பாズகள் ヂள்ள வலயத்திﾂள் தற்வபாヴள்ள பயன்பாட்ザனன 

வதாடர்வதற்பான Rﾂமதி வழங்கப்பズம் Sனால் தற்வபாヴள்ள பயன்பாட்ザனன விரிவாக்lவதற்வகா 

Rல்லヴ புヴப்பிப்பதற்வகா Rﾂமதிகள் வழங்கப்படமாட்டாヴ. 

7.4.24. Rதிகாரச் சனபயானヴ வபாﾑத்தமானヴ _ன கﾑヴகின்ற பட்சத்தில் _ந்தவவாﾑ பlதியினனயும் 

சிறப்பு திட்ட பlதிf மீள் Rபிவிﾑத்திப் பlதிf சிறப்பு lザயிﾑப்பு திட்டப் பlதிf மத்திய வணிக பlதிf 

ヴரவநாக்lப் பlதிf பாヴகாப்புப் பlதிf கலாச்சாரப் பlதி மற்ும் பிற பlதிகளாக Rﾂமதிப்பதற்l 

சிறப்பு Rதிகாரம் ヂள்ளヴ. 

7.4.25. வமவல 22 lறிப்பிட்ズள்ள பlதிகளில் lறிப்பிட்ட கட்ザடத்தினன நிர்மாணிப்பதற்காக _ந்தவவாﾑ 

நிலப்பlதியிoம் கட்ズபாட்னட Rல்லヴ தனடயினன விதிக்கலாம் வமoம் Rதிகார சனபயானヴ 

விதிக்கப்பட்ட கட்ズப்பாズகனள தளர்த்ヴவヴ Rல்லヴ பிரவதசத்தின் வநாக்கத்திற்காக பிற விதிகனள 

விதிக்lம் Rதிகாரத்தினன வகாண்ズள்ளヴ. 
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7.5.26. வலயங்களின் _ல்னலயானヴ  mlள் `ர்த்தின் Sள்mுகள் yலம் வலயத்திட்டத்தில் 

lறிப்பிடப்பட்ズள்ளヴ. 

7.5.27. புனித பாரம்பரிய வலயத்திﾂள் மヴபானக் கனடகள்f கிளப் மற்ும் விﾑந்தினர் வீズகள் 

Rﾂமதிக்கப்படமாட்டாヴ Sனால் 500 மீ க்l பின் மヴபானக் கனடகள்f கிளப் மற்ும் விﾑந்தினர் 

வீズகள் Rﾂமதிக்கப்பズம். 

7.4.28. xன்வமாழியப்பட்ட gரநில Rபிவிﾑத்தித் திட்டம் Rல்லヴ Rல்லヴ xன்வமாழியப்பட்ட வபாヴ 

வவளிக்கள வபாuヴவபாக்கத் திட்டத்தில் ヂள்ளடங்காத தாழ்நிலங்கள்f வயல்வவளிகள்f நீர்வதங்lம் 

மற்ும் வழிந்வதாズம் நிலங்கள் _ன்பன Rதிகாரச் சனபயின் Rﾂமதியினன வபறப்பズதல் வவண்ズம். 

7.4.29. xன்வமாழியப்பட்ட வபாヴ வவளிக்கள வபாuヴவபாக்கத் திட்டத்தில் Rனடயாளம் காணப்பட்ட 

திட்டங்கrக்l மாத்திரவம பயன்பズத்தல் வவண்ズம். 

7.4.30. g.பி._ல் fﾂள் வதாழில்கனள Rனமப்பதற்l மத்திய Yற்றாடல் Rதிகாரச் சனபயினால் 

வனகப்பズத்தப்பட்ட “யு” மற்ும் “ジ ” பரிந்ヴனரயினன வபுவதற்l வதசிய Yற்ுச்Zழல் சட்டம் _ண் 

1533ஃ16 மற்ும் 25.01.2008 வததியிட்ட வர்த்தமானியின் கீழ் Rனமயப்வபறல் வவண்ズம். வமoம் “ヅ” 

வனகப்பズத்தலில் ヂள்rர் Rதிகாரச் சனபf Yற்றாடல் lu Rல்லヴ மத்திய Yற்றாடல் Rதிகாரச் 

சனபயிக் பரிந்ヴனரயினன வபறப்பズதல் வவண்ズம்.  

7.4.31. ஒﾑ கல்லனறனய Rல்லヴ Rヴ வபான்ற கட்ザடத்தினன நிுவும் வபாヴ கல்லனற கட்டனள 

சட்டத்தின் பザ Rனமத்தல் வவண்ズம்.  

7.4.32. பியகம பிரவதச சனபயின் gரநில வலயங்கrக்கான வபாヴவான நிபந்தனனகள் மற்ும் 

வழிகாட்ズதல்கள் 

7.4.32.1. வவள்ளவசகரிப்பு திறனானヴ fலங்னக நில மீட்பு மற்ும் Rபிவிﾑத்தி 

mட்ズத்தாபனத்தினால் lறிப்பிட்ズள்ளபザ பிற வதாடர்புனடய நிுவனங்கrடன் (Rட்டவனண 

02) ஒﾑங்கினணந்ヴ பராமரிக்கப்படவவண்ズம். வமoம் கட்டனமக்கப்பட்ட பlதிகள் 

Rதிகரிக்கப்பட்டதன் காரணமாக வழிந்வதாズம் நீரின் Rளவு Rதிகரிப்பதன் காரணமாக `ற்பズம் 

தீவிர காலநினல மாற்றம் மற்ும் புவிவவப்பமனடதல் வபான்றனவ கணக்கில் 

_ズத்ヴக்வகாள்ளப்பズம்.   

7.4.32.2. தாழ்வான நிலங்கள் மற்ும் னகவிட்ப்பட்ட வயல் நிலங்களில் Rபிவிﾑத்தி வசய்வதற்l 

xன் Rட்டவனண 02 fல் lறிப்பிடப்பட்ズள்ள _ண் 01f 03f 04f 05f மற்ும் 09 

நிுவனங்களின் Rﾂமதி வபறப்பズதல் வவண்ズம். வமoம் gரநிலங்களின் ヂரினமயானヴ பிற 

நிுவனங்கrக்l வழங்கப்பட்ザﾑக்கின்ற பட்சத்தில் Rட்டவனண 02 fல் lறிப்பிடப்பட்ズள்ள 

நிுவனங்களின் Rﾂமதி வபறப்பズதல் வவண்ズம்.  
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7.4.32.3. gரநிலத்ヴடன் வதாடர்புனடய _ந்தவவாﾑ Rபிவிﾑத்தி நடவザக்னககrம் 

xன்வனズக்கப்பズகின்ற வபாヴ Rட்டவனண 02 fல் lறிப்பிடப்பட்ズள்ள 03f 05f 02 வபான்ற 

நிுவங்களிடம் fﾑந்ヴ Yற்ுச்Zழல் Rﾂமதி Rல்லヴ Yற்ுச்Zழல் பாヴகாப்பு ヂரிமம் 

வபறப்பズவவதாズ வﾑடந்வதாும் புヴப்பித்தல் வவண்ズம். 

7.4.32.4. திட்டமிடல் luவின் Rறிவுனரக்l Rனமய Rட்டவனண 02 fன் xதன்னம 

நிுவனத்திடமிﾑந்ヴ பரிந்ヴனரஃ ஒப்புதலானヴ (fுதி Rﾂமதி சான்றிதல்) வபறப்பズவவதாズ 

வﾑடந்வதாும் புヴப்பித்தல் வவண்ズம்.  

7.4.32.5. 14.01.2010 வததியிட்ட வர்த்தமானி Rறிவிப்பால் வவளியிடப்பட்ட _ண் 1662ஃ17 fன் 

கால்வாய் fடஒヴக்கீடானヴ Rட்டவனண 02 fல் lறிப்பிட்ப்பட்ズள்ள நிுவனம் 01 மற்ும் 

நிுவனம் 02 ற்கனமய பராமரித்தல் வவண்ズம். 

7.4.32.6. வபாヴவாக நீர் வதக்கங்கள் மற்ும் நீர் வザந்வதாズம் பlதிகrக்l பாதிப்பு `ற்பズம் 

வனகயில் நீர் நினலகள் மற்ும் நீர் வழிகrக்lள் _ந்தவவாﾑ கட்ズமானヴம் 

Rﾂமதிக்கப்படமாட்டாヴ. Sனால் வザகால் மற்ும் வவள்ளத்தズப்பு திறனன சமரசம் வசய்யாத 

வனகயில் ஒﾑ திட்டத்தின் xதன்னம திட்டம் Rல்லヴ வனரபடத்திட்ம் யு.ザ.`வின் Rﾂமதினய 

வபுறகின்ற பட்சத்தில் வநாக்lமிட Rம்சங்களஃகட்ザடங்கள்f படl நிுத்ヴமிடம்f Yற்ுலா 

mடாரங்கள்f கபானாக்கள்f மீன்பிザத் தளங்கள் மற்ும் நனடபானதகள் _ன்பவற்றிற்l 

Rﾂமதி வழங்கப்பズம். Rட்டவனண 02 fல் lறிப்பிடப்பட்ズள்ள நிுவனம் 01 மற்ும் 02v22 

_ன்பவற்றின் பரிந்ヴனர மற்ும் Rﾂமதி வபறப்பズதல் வவண்ズம். 

7.4.32.7. சிறப்பு Yற்ுச்Zழல் Sர்வம் ヂள்ள பlதிகள் பாヴகாக்கப்பズவவதாズ Rத்தனகய 

பlதிகளில் விலங்lள் மற்ும் தாவரங்கrக்l பாதிப்னப `ற்பズத்ヴம் ூச்சிகள் Rகற்றப்படல் 

வவண்ズம். 

7.5.32.8. Rﾂமதிக்கப்பட்ட கட்ザடங்கள் Rனனத்ヴம் பYனம கட்ザடக் கﾑத்தின் பザ வザவனமத்தல் 

வவண்ズம். 

7.5.32.9. Yற்ுச்Zழல் வசனவகள் ஒﾑ gரநிலத்தில் Rﾂமதிக்கப்பட்ட பயன்பாズகனள பயிற்சி 

வசய்யும் வபாヴ வவள்ள வசமிப்பு திறனானヴ xக்கியமானヴ Rத்வதாズ வவள்ள வசமிப்பு திறன் 

மற்ும் பிற பாதிப்புக்கனள lனறக்க மாற்ு fடங்கனள நிுவுதல் வவண்ズம். Rட்டவனண 02 

fல் lறிப்பிடப்பட்ズள்ள வபாﾑத்தமான நிுவனங்களிடம் Rﾂமதிப் வபறப்பட்ல் வவண்ズம். 

7.4.32.10.; Rட்டவனண 02 fல் lறிப்பிடப்பட்ズள்ள நிுவனம் 01 fன் நிரப்புதoக்l Rﾂமதி 

வழங்கப்பட்ட gரநிலப்பlதிகளில் நினலயான மனழநீர் வザகால் Rனமப்பு Rனமக்கப்படல் 

வவண்ズம். நிரப்புதoக்l பயன்பズத்தப்பズம் வபாﾑட்கrக்l மத்திய Yற்றாடல் Rதிகாரச் 

சனபயின் Rﾂமதிப் வபறப்பズதல் வவண்ズம். 
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7.4.32.11. fயற்னக நிலRனமப்புஃ கலாச்சாரம்f வரலாற்ு மதிப்புள்ள பlதிகள் 

பாヴகாக்கப்படல் வவண்ズம். 

7.4.32.12. சட்டூர்வமான வபாヴ நனடபானதகள் மற்ும் வபாヴ lளியல் கிணுகள் 

பாヴகாக்கப்பட வவண்ズம் Rல்லヴ Rﾑகிoள்ள வபாﾑத்தமான fடங்கrக்l மாற்றப்படல் 

வவண்ズம். 

7.4.32.13. தlதிவாய்ந்த நிபுணர்களின் வசனவயானヴ Rபிவிﾑத்தி வசய்பவரடகளால் 

திட்டமிடல்f வザவனமத்தல் மற்ும் வமற்பார்னவக்கான வபறப்படலாம். 

7.4.32.14. மீன் மற்ும் பிற நீர்வாழ் விலங்lகளின் fனப்வபﾑக்கம் வசய்யும் Rனனத்ヴப் 

பlதிகrம் பாヴகாக்கப்படல் வவண்ズம். 

7.4.32.15. வபாヴவாக gரநிலப்பlதிகளில் கழிவுகள் வகாட்ズவதற்l Rﾂமதி வழங்கப்படமாட்டாヴ 

(lザயிﾑப்புf நிுவனம்f வணிகள்f வதாழில்ヴனறf fலத்திரனியல் கழிவுகள் மற்ும் 

மﾑத்ヴவ கழிவுகள்) 

7.4.32.16. gரநிலப் பlதிகளில் கழிவு நீர் வவளிவயற்ற Rﾂமதிக்கப்பズவதில்னல. Sனால் மத்திய 

Yற்றாடல் Rதிகாரச் சனபயினால் Rﾂமதிக்கப்பட்ட Yத்திகரிப்புக்l ヂட்பズத்தப்பட்ட கழிவு 

நீரானヴ gரநிலப்பlதிக்lள் Rﾂமதிக்கப்பズம்.  

gரநிலப்பlதிகளில் Rபிவிﾑத்தி நடவザக்னககள் xன்வனズக்கப்பズம் வபாヴ Rட்டவனண 02 

lறிப்பிடப்பட்ズள்ள நிுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட ヂரிமங்கள் நிபந்தனனகளாக வசர்க்கப்படல் 

வவண்ズம் வமoம் Rவ் நிபந்தனனகனள மீுகின்ற பட்சத்தில் ヂரிமங்கனள ரத்ヴ Rல்லヴ 

Rபராதம் விதிக்கப்பズம்.  

Rட்டவனண 02 

01. fலங்னக காணி Rபிவிﾑத்தி mட்ズத்தாபனம் 

02. நீர்பாசன தினணக்களம் 

03. மத்திய Yற்றாடல் Rதிகார சனப 

04. நகர Rபிவிﾑத்தி Rதிகா சனப 

05. களனி பிரவதச சனப 

06. வன பாヴகாப்பு தினணக்களம் 

07. வன சீவராசிகள் பாヴகாப்பு தினணக்களம் 

08. வதசிய கட்ザட Sராய்ச்சி நிுவனம் 

09. கமநல Rபிவிﾑத்தித் தினணக்களம் 
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10. வதால்வபாﾑளியல் தினணக்களம் 

11. வதசிய நீரியல்வள Sராய்ச்சி Rபிவிﾑத்தி xகானம 

12. புவிச் சரிதவியல் Rளனவ Yரங்கப் பணியகம் 

13. வமல் மாகாண சனப 

14. வதசிய நீர் வளங்கள் மற்ும் வザகால் சனப 

15. fலங்னக வதசிய நீர் ヂயிரினவளர்ப்பு Rபிவிﾑத்தி Rதிகார சனப 

16. fலங்னக மின்சார சனப 

17. fலங்னக கட்ザடங்கள் தினணக்களம் 

18. வீதி Rபிவிﾑத்தி Rதாகாரசனப 

19. கடற்வதாழில் தினணக்களம் 

20. fலங்னக கடற்பனட 

21. கம்பஹா மாவட்ட வசயலகம் 

22. களனி பிரவதச வசயலகம்    
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Rத்தியாயம் 

xன்வமாழியப்பட்ட வலய 
திட்டங்கள 
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Rத்தியாயம் 08 

xன்வமாழியப்பட்ட வலய திட்டங்கள் 
 

8.1. ヂயர் Rடர்த்தி வணிக ヅக்ுவிப்பு வலயம் 

8.1.1. ヂயர் Rடர்த்தி வணிக ヅக்ுவிப்பு வலயத்திற்கான சட்டதிட்டங்கள் மற்ும் 
Rுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாுகள்.  

ml;ltiz 8.1. cau; mlu;j;jp tzpf Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd rl;ljpl;lq;fs 

(a) tyaj;jpd; tpsf;fk; jw;NghJ xU ngupa tzpf ikakhf tpsq;Fk; fpupgj;nfhl 

gFjpapy; NkYk; mjpf mlu;j;jp nfhz;l cau; tzpf tsu;r;rpia 

Cf;Ftpf;f Kd;Dupik mspf;fg;gLfpwJ. ,q;Nf> mjpf mlu;j;jp 

nfhz;l Rw;Wr;R+oy; el;G nfhz;l efu;g;Gw R+oy; 

vjpu;ghu;f;fg;gLtJld; ,J cau; mlu;j;jp tyakhf khw;wg;gLk;> 

tzpf kw;Wk; Nrit Nehf;fq;fSf;fhf ,g;gFjpf;F FbngaUk; 

jpdrup kw;Wk; FbapUg;G kf;fSf;F ,lkspf;Fk; kw;Wk; 

Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;Gld; xj;Jg;NghFk; vd;Wk; 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ 

(b) tya vy;iyfs; ,izg;G 46.1 

(c) tyaf; fhuzp 2.92 

(d) mDkjpf;ff; $ba 

cau vy;iy 

mDkjpf;ff; $ba cau vy;iyahdJ tya fhuzpapd; 

mbg;gilapy; jPu;khdpf;fg; gLfpd;wJ. 

(e) mDkjpf;ff; $ba js 

msT 

FbapUg;G my;yhjit - 60% 

rhjhuz FbapUg;G - 65% 

 

(f) tyaj;jpw;fhd 

nghJthd tpjpKiwfs; 

I. epy cl;gpuptpd; my;yJ epy Jz;lhf;fg;gLjypd; 

Fiwe;jgl;r msT 10 ngu;r; 

II. jukhd tzpf Nkk;ghl;bw;fhf epy xUq;fpizg;G (Land 

Amalgamation) jpl;lq;fspd; nghOJ tzpf 

eltbf;iffSf;fhf mjpf ,lk; toq;fg;gLk;.  

III. ,e;j gFjpapy; tzpf Nehf;fq;fSf;fhf 

tbtikf;fg;gLk; fl;blq;fspy; Fiwe;jJ ehd;F 

jsq;fs; my;yJ mjw;F Nkw;gl;lit tzpf 

Nehf;fj;jpw;fhf tbtikf;fg;gl Ntz;Lk;. 

IV. rhiy Nkk;ghl;L Mizaj;jpw;F nrhe;jkhd rhiyfs; 

fpupgj;nfhl efu ikaj;jpypUe;J 1 fp.kP njhiytpy; 

mike;Js;sd. 1 fp.kP J}uj;jpw;F fl;blq;fis 

epu;khzpf;Fk;NghJ> Kd; epoy; nfhz;l tisTfSf;F 2.5 

kP gl;bia my;yJ ,l msit xJf;f Ntz;Lk;> NkYk; 

xJf;fg;gl;l gFjpapd; epahakhd gFjp (Fare Share) 

fl;blj;jpw;F xJf;fg;gLk;. 
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V. Kd;nkhopag;gl;l epyj;jpd; Fiwe;jgl;r gug;gsT 5% 

MdJ gRik eltbf;iffSf;fhf xJf;fg;gl Ntz;Lk;. 

VI. ,e;j gpuhe;jpaj;jpy; cs;s midj;J muR> jdpahu; 

kw;Wk; mur jdpahu; epWtd fl;blq;fSf;fhd gRikf; 

fUj;J gpd;gw;wg;gl Ntz;Lk;. 

 

 

 mDkjpf;ff; $ba gad;ghLfs; 

ml;ltiz 8.2. cau; mlu;j;jp tzpf Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs;.  

,y gad;ghLfs; 

Fiwe;jgl;r epyj;jpd; msT (gu;r;) 

tpNrl Fwpg;G 

Milaf;$ba 
mjpfg; gl;r epy 
msT 

(a) tzpfk; 

I.  filfs; ngu;. 10 ml;ltiz 01w;F 
mika 

II.  gy;nghUs; mq;fhbfs; ngu;. 20 

III.  tzpf tshfq;fs; ngu;. 20 

IV.  rpw;Wz;br;rhiy ngu;. 10 

V.  jpwe;jntsp filfs; ngu;. 40 

VI.  xRry ngu;. 10 

VII.  
Ma;tf Nritfs; kw;Wk; 
Nrfupg;G ikaq;fs; 

ngu;. 10   

VIII.  
nkhj;j filfs; ngu;. 10   /  r.kP 100 f;F 

Nkw;glhky; 

IX.  
thbf;ifahsu; Nrit 
ikaq;fs; 

ngu;. 10 

X.  ,iwr;rp kw;Wk; kPd; filfs; ngu;. 10 

XI.  kJghd tpw;gid epiyaq;fs; ngu;. 10 

XII.  
mtkq;fy tpoh kz;lgq;fs; ngu;. 20   / itj;jpa cs;EioT 

rhiy kl;Lk; 

XIII.  
tpoh muq;FfSld; mtkq;fy 
tpoh kz;lgq;fs; 

ngu;. 40  /  itj;jpa cs;EioT 
rhiy kl;Lk; 

XIV.  
fl;bl nghUl;fs; tpw;gid 
epiyak; 

ngu;. 40 

XV.  vupnghUs; epiyaq;fs; ngu;. 40  

XVI.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk; 
thfd Nrit ikaq;fs; 

ngu;. 60 

XVII.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk;  
tzpf tshfq;fs; 

ngu;. 60 

XVIII.  
vupthA epiyaq;fs; kw;Wk; 
kpd;rhu rhu;[pq; epiyaq;fs; 

ngu;. . 40  

XIX.  
fl;blq;fspy; njhlu;G 
NfhGuq;fs; 

ngu;. 10/  mgptpUj;jp tpjpKiw 
,yf;fk; 19d; fPo; mDkjp 
toq;fg;gLk; 

XX.  
njhlu;G NfhGuq;fs; ngu;..  12/  mgptpUj;jp tpjpKiw 

,yf;fk; 19d; fPo; mDkjp 
toq;fg;gLk; 

XXI.  gy khb thfd jupg;gplq;fs; ngu;. 20 

XXII.  jpwe;j  thfd jupg;gplq;fs; ngu;. 40 

XXIII.  thfd tpw;gid epiyaq;fs; ngu;. 20 

(b) FbapUg;G 
I.  tPl;L myFfs; ngu;r;. 10   
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II.  
mghu;l;nkd;l; tshfq;fs; ngu;. 20 / fPo; khb 

tzpfkakhf;fg;gLk; 

III.  tpLjpfs; ngu;. 10 

IV.  mjpfhupfspd; tpLjpfs;  ngu;. .10 

V.  Foe;ij guhkupg;G ikaq;fs; ngu;. 20 

(c) kUj;Jtk; 
I.  kUj;Jtkidfs; ngu;. 80  

II.  kUj;Jt rpfpr;ir ikaq;fs; ngu;. .10      / r.kP 50 f;F 
Nkw;glhky; 

III.  kUj;Jt MNyhrid Nrit 
ikaq;fs; 

ngu;. .20 

IV.  Foe;ij kw;Wk; kfg;NgW 
fpspdpf;Ffs; 

ngu;. 20 

V.  tpyq;F kUj;Jtkidfs; ngu;. 40 

VI.  fhy;eil fpspdpf;Ffs; kw;Wk; 
rpfpr;ir ikaq;fs; 

ngu;. 20 

VII.  MAu;Ntj kUj;Jt ikaq;fs; ngu;. 20 

(d) mYtyfq;fs; 

I.  mYtyfq;fs; ngu;. .20/  fPo; khb jtpu  

II.  mYtyf tshfk; ngu;. 20 

III.  njhopy;Kiw mYtyfq;fs; ngu;. .20/  fPo; khb jtpu 

IV.  
tq;fpfs;> fhg;gPL kw;Wk; epjp 
epWtdq;fs; 

ngu;. 20 

V.  
jhdpaq;fp gz gupkhw;w 
ikaq;fs; 

Fwpg;gpl;l epWtdq;fspd; 
gupe;Jiufspd; gb 

(e) R%f Nritfs; kw;Wk; nghJ trjpf;fs; 

I.  r%f Nkk;ghl;L ikaq;fs; ngu;. . 20  

II.  jfd g+kp  ngu;. . 40 

(f) Rw;Wyh  

I.  uprhu;l;]; ngu;. 40  

II.  tpUe;jpdu; tPLfs; ngu;. 10 

III.  jq;Fkplq;fs; ngu;. 20 

IV.  efu N`hl;ly;fs; ngu;. 20 

V.  gaz jfty; ikaq;fs; ngu;.. 10 

VI.  MAu;Ntj gQ;rfu;kh ikak; ngu;. 20  

(g) Cw;gj;jpj; njhopw;rhiy 

I.  tPl;Lj; njhopy;fs; ngu;. 10 /( iftpidg;nghUl;fs; 
kw;Wk; rk;gpujha R+oypw;F NfL 
tpistpf;fhj cw;gj;jp njhopy;) 

 

(h) Nrit njhopw;rhiyfs; 

I.  thfd Nrit ikaq;fs; ngu;.  20  

II.  thfd gOJghu;f;Fk; ikaq;fs;  ngu;.  40 

III.  $yp thfd Nrit ikaq;fs; ngu;.  20 

IV.  ryit / Jzp Jg;GuT 
,lq;fs; 

ngu;.  10 /  rJu kPl;lu; 50 f;F 
Nkw;glhky; 

V.  miuf;Fk; Miy / jpz;L 
Miy 

ngu;.  10 /  rJu kPl;lu; 50 f;F 
Nkw;glhky; 

VI.  Nuf;Ffs; vOJjy;> nty;bq; 
gl;liwfs; 

ngu;.  10 

VII.  kpd;dZ cgfuzq;fs; 
gOJghu;f;Fk; ikaq;fs; 

ngu;.  10 

(i) gad;ghl;Lr; Nritfs; 

 Gifapujk; kw;Wk; NgUe;J 
jupg;gplq;fs; / epWj;Jkplq;fs; 

jpl;lj;ijg; nghUj;J jPu;khdpf;fg;gLk; 
 

 

(j) xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F Nritfs; 
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I.  kpfr; rpwpa  G+q;fhf;fs; 
(Pocket Park) 

jpl;lj;ijg; nghUj;J jPu;khdpf;fg;gLk; 
 

 

II.  rpwpa  G+q;fhf;fs; (Mini 
Park) 

III.  mUfpYs;s G+q;fhf;fs; 
(Local Park) 

IV.  r%f G+q;fhf;fs; 
(Community Park) 

V.  efu G+q;fhf;fs; (Town Park) 

VI.  kj;jpa efu G+q;fhf;fs; 
(Central Urban 
Park/City Park) 

VII.  gpuNjr G+q;fhf;fs; (Regional 
Park) 

VIII.  eilghij g+q;fhf;fs; 
(Linear Park) 

IX.  cs;sf tpisahl;L ikaq;fs;  ngu;r; 40 

X.  jpiuauq;F ngu;r; 40 

XI.  r%f ikaq;fs; ngu;r; 20 

XII.  mUq;fhl;rpafk; ngu;r; 20 

XIII.  jpwe;j ntsp fyhrhiyfs; jpl;lj;ijg; nghUj;J jPu;khdpf;fg;gLk;. 

 

8.2. ヂயர் Rடர்த்தி ヂயர் கல்வி ヅக்ுவிப்பு வலயம் 

8.2.1. ヂயர் Rடர்த்தி ヂயர் கல்வி ヅக்ுவிப்பு வலயத்திற்கான சட்டதிட்டங்கள் மற்ும் 
Rுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாுகள்.  

ml;ltiz 8.3. cau; mlu;j;jp cau; fy;tp Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd rl;ljpl;lq;fs;  

(a) tyaj;jpd; tpsf;fk; ,e;j gpuhe;jpaj;jpak; MdJ cau; fy;tp njhlu;ghd trjpfspd; 

tsu;r;rpia Cf;Ftpf;fpwJ. midj;J fl;Lkhdq;fSk; gRikf; 

fUj;jpd; mbg;gilapy; fl;lg;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

 

(b) tya vy;iyfs; ,izg;G 46.2 

(c) tyaf; fhuzp 2.65 

(d) mDkjpf;ff; $ba cau 

vy;iy 

mDkjpf;ff; $ba cau vy;iyahdJ tya fhuzpapd; 

mbg;gilapy; jPu;khdpf;fg; gLfpd;wJ. 

(e) mDkjpf;ff; $ba js 

msT 

FbapUg;G my;yhjit - 50% 

rhjhuz FbapUg;G - 65% 

(f) tyaj;jpw;fhd nghJthd 

tpjpKiwfs; 

I. Fiwe;jgl;r js gug;G gu;.10 

II. eilKiwapy; cs;s FbapUg;G kw;Wk; njhopy;Jiw 

fl;blq;fs;> fy;tp epWtdq;fs; my;yJ tpLjpfshfg; 

gad;gLj;jpdhy;> khw;Wk; fl;lzj;jpy; 50% tpyf;F 

mspf;fg;gLk;. 

III. nkhj;j jiu gug;gstpy; 10% my;yJ mjw;F Nkw;gl;lit 

gRik eltbf;if  Vw;ghl;Lld; fl;blj; jpl;lq;fSf;F 

rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 

IV. ,e;j gpuhe;jpaj;jpy; cs;s midj;J fl;blq;fSf;Fk; 

gRik fUj;J gpd;gw;wg;gl Ntz;Lk;. 
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,e;j tyaj;jpd; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs;  

ml;ltiz 8.4. cau; mlu;j;jp cau; fy;tp Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs;. 

,y gad;ghLfs; 
Fiwe;jgl;r epyj;jpd; msT 
(ngu;r;) 
tpNrl Fwpg;G 

Milaf;$ba 
mjpfg; gl;r 
epy msT 

FbapUg;G 

ml;ltiz 
01w;F mika 

I.  tPl;L myFfs; ngu;r;.  10 
II.  mghu;l;nkd;l; tshfq;fs; ngu;r;.  20 
III.  tpLjpfs; ngu;r;.  10 
IV.  mjpfhupfspd; tPLfs; ngu;r;.  10 
V.  Foe;ij guhkupg;G ikaq;fs; ngu;r;. 20 

Rfhjhuk; 

VI.  kUj;Jt rpfpr;ir ikaq;fs; ngu;r;.  10 

VII.  
kUj;Jt MNyhrid Nrit 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

VIII.  
Foe;ij kw;Wk; kfg;NgW 
fpspdpf;Ffs; 

ngu;r;.. 20 

IX.  
fhy;eil fpspdpf;Ffs; kw;Wk; 
rpfpr;ir ikaq;fs; 

ngu;r;.  20 

X.  MAu;Ntj kUj;Jt ikaq;fs; ngu;r;.  20 
fy;tp 

II.  
Muk;gfhy Foe;ij gUt Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

ngu;r;.  20  

III.  Muk;g fy;tp ikaq;fs; ngu;r;.  198 (n`f;.0.5) 

IV.  ,ilepiyf; fy;tp ikaq;fs; ngu;r;.  593 (n`f;. 1.5)  
V.  %d;whk; epiy fy;tp ikaq;fs; ngu;r;.  40 

VI.  
njhopy;El;g gs;spfs; / njhopy; 
gapw;rp ikaq;fs; 

ngu;r;.  40 

VII.  
Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

ngu;r;.   40 

VIII.  jdpahu; fy;tp tFg;Gfs; ngu;r;.  20 
IX.  fiyauq;Ffs; / fyhrhiyfs; ngu;r;.  20 

epWtdk; 

I.  mYtyfq;fs; ngu;r;. 10 
II.  mYtyf tshfk; ngu;r;.  40 
III.  njhopy;Kiw mYtyfq;fs; ngu;r;.  10 

IV.  
tq;fpfs;> fhg;gPL kw;Wk; epjp 
epWtdq;fs; 

ngu;r;. 20 

V.  
jhdpaq;fp gz gupkhw;w ikaq;fs; Fwpg;gpl;l epWtdq;fspd; 

gupe;Jiufspd; gb 
r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

I.  r%f Nkk;ghl;L ikaq;fs; ngu;r;.  20 
II.  r%f kw;Wk; fyhr;rhu ikaq;fs; ngu;r;.  20 
III.  kj ikaq;fs; ngu;r;.  80 

IV.  
Mbl;Nlhupaq;fs; kw;Wk; khehl;L 
miwfs; 

ngu;r;.  60 

V.  E}yfk; ngu;r;.  20 
tzpfk; 

I.  

 

fil ngu;r;.  10 

II.  gy;nghUs; mq;fhbfs; ngu;r;.  20 
III.  tzpf tshfq;fs; ngu;r;.  20 
IV.  rpw;Wz;br;rhiy ngu;r;.  10 
V.  jpwe;jntsp filfs; ngu;r;.  40 
VI.  xRry ngu;r;. 10 
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VII.  
Ma;tf Nritfs; kw;Wk; Nrfupg;G 
ikaq;fs; 

ngu;r;.  10 

VIII.  
nkhj;j filfs; ngu;r;.  10/ r.kP 100 f;F 

Nkw;glhky; 

IX.  thbf;ifahsu; Nrit ikaq;fs; ngu;r;.  10 
X.  ,iwr;rp kw;Wk; kPd; filfs; ngu;r;.  10 
XI.  fl;bl nghUl;fs; tpw;gid ngu;r;.  40 
XII.  vupnghUs; epiyaq;fs; ngu;r;.  40 

XIII.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk; 
thfd Nrit ikaq;fs; 

ngu;r;.  60 

XIV.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk;  
tzpf tshfq;fs; 

ngu;r;.  60 

XV.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk; 
thfd Nrit ikaq;fs; 

ngu;r;.  40 

XVI.  
fl;blq;fspy; njhlu;G NfhGuq;fs; ngu;r;.  10/ mgptpUj;jp 

tpjpKiw ,yf;fk; 19d; fPo; 
mDkjp toq;fg;gLk; 

XVII.  
njhlu;G NfhGuq;fs; ngu;r;.  12/ mgptpUj;jp 

tpjpKiw ,yf;fk; 19d; fPo; 
mDkjp toq;fg;gLk; 

XVIII.  
gy khb thfd jupg;gplq;fs; 
 

ngu;r;.. 20 

XIX.  
jpwe;j thfd jupg;gplq;fs; 
 

ngu;r;.  40 

XX.  
thfd tpw;gid epiyaq;fs; 
 

ngu;r;.  20 

Rw;Wyh 

I.  uprhu;l;]; ngu;r;.  40 
II.  tpUe;jpdu; tPLfs; ngu;r;.  10 
III.  Rw;Wyh tpLjpfs; ngu;r;.  40 
IV.  efu N`hl;ly;fs; ngu;r;.  20 
V.  gaz jfty; ikaq;fs; ngu;r;.  10 

VI.  MAu;Ntj gQ;rfu;kh ikak; ngu;r;.  20 

VII.  fghdh N`hl;ly; ngu;r;.  40 

cw;gj;jpj; njhopy; 

I.  

tPl;Lj; njhopy;fs; ngu;r;.10 /( 
iftpidg;nghUl;fs; kw;Wk; 
rk;gpujha R+oypw;F NfL 
tpistpf;fhj cw;gj;jp 
njhopy;) 

Nrit njhopy;fs; 

I.  

 

thfd Nrit ikaq;fs; ngu;r;.  20 

II.  $yp thfd Nrit ikaq;fs; ngu;r;.  20 
III.  ryit / Jzp Jg;GuT ,lq;fs; ngu;r;.  10 

IV.  
kpd;dZ cgfuzq;fs; 
gOJghu;f;Fk; ikaq;fs; 

ngu;r;. 10 

gad;ghl;L Nritfs; 

I.  Gifapujk; kw;Wk; NgUe;J 
jupg;gplq;fs; / epWj;Jkplq;fs; 

jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 

Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F 

I.  kpfr; rpwpa  G+q;fhf;fs;( Pocket 
Park) 

jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 
 

II.  rpwpa  G+q;fhf;fs; (Mini Park) 

III.  
mUfpYs;s G+q;fhf;fs; (Local 
Park) 

IV.  
r%f G+q;fhf;fs; (Community 
Park) 
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V.  efu G+q;fhf;fs; (Town Park) 

VI.  
kj;jpa efu G+q;fhf;fs;  
(Central Urban Park/City 
Park) 

VII.  
gpuNjr G+q;fhf;fs; (Regional 
Park) 

VIII.  eilghij G+q;fh (Linear Park) 

IX.  cl;Gw tpisahl;L ikaq;fs; ngu;r;. 40 

X.  jpiuauq;F ngu;r;. 40 

XI.  
fiyf;$lq;fs; / 
mUq;fhl;rpafq;fs; 

ngu;r;. 20 

XII.  
ntspg;Gw fyhrhiyfs; jpl;lj;ijg; nghUj;J 

jPu;khdpf;fg;gLk; 

 

8.3. ヂயர் Rடர்த்தி வதாழில் மற்ும் வகாள்கலன் ヅக்ுவிப்பு வலயம்  

8.3.1. ヂயர் Rடர்த்தி வதாழில் மற்ும் வகாள்கலன் ヅக்ுவிப்பு வலயத்திற்காள 
சட்டதிட்டங்கள் மற்ும் Rுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாுகள்.  

ml;ltiz 8.5. cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd rl;ljpl;lq;fs;  

(a) tyaj;jpd; tpsf;fk; ,e;j kz;lyj;ij epWTtjd; %yk; njhopy;fs; kw;Wk; 

fplq;Ffis tpupTgLj;Jtjw;Fk; mUfpYs;s ngn`ypanfhl 

,d;lu;NrQ;r; kw;Wk; tdthry kw;Wk; {`D}gpl;b uapy; 

epiyaq;fs; topahf Nghf;Ftuj;Jf;F trjp nra;a 

jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jD}lhf KO gpuNjrj;jpYk; Gdpj 

tyaj;ij cs;slf;FtJld; xOq;fw;w Kiwapy; cUthFk; 

njhopy;Jiw fplq;Ffs; guTtijj; jLf;Fk;. 

(b) tya vy;iyfs; ,izg;G 46.3 

(c) tyaf; fhuzp cg tyak; 1 – 1.81 

cg tyak; 2 – 1 

cg tyak; 3 – 1.25 

cg tyak; 4 – 1  
(d) mDkjpf;ff; $ba cau 

vy;iy 

mDkjpf;ff; $ba cau vy;iyahdJ tya fhuzpapd; 

mbg;gilapy; jPu;khdpf;fg; gLfpd;wJ. 

(e) mDkjpf;ff; $ba js 

msT 

FbapUg;G - 65% 

FbapUg;G my;yhjit - 65% 

njhopy;/ fplq;Fld; njhlu;Gila gad;ghLfs; - 70% 

(f) tyaj;jpw;fhd 

nghJthd tpjpKiwfs; 

I. ,e;j tyaj;jpw;Fs; epyk; Jz;lhf;fg;gLtjw;F (cl;gpupT) 

mDkjpf;fg;gLk; Fiwe;jgl;r msT 

i. FbapUg;G - ngu;r; 10 

ii. FbapUg;G my;yhjit - ngu;r 20; 

iii. njhopy;/ fplq;F kw;Wk; njhlu;Gila 

gad;ghLfs; - ngu;r 40 

 

II. jw;NghJs;s FbapUg;G eilKiwfs; Nkk;gLj;jg;gl;L> 

njhopy; gad;ghl;bw;F xg;ghf  FbapUg;G tpLjpfisg; 
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gad;gLj;jpdhy; kl;LNk tpLjpfspd; fl;Lkhdk; 

Cf;Ftpf;fg;gLk;. 

III. thfd epWj;jk; njhlu;ghd e.m.m.r. tpjpKiwfspd;gb> 

njhopy;Jiw gad;ghl;bw;F (fplq;F / fplq;F) 

eilKiwapy; ,Uf;Fk; ,yFuf thfdq;fSf;F (Nkhl;lhu; 

/ Nkhl;lhu; irf;fps;fs;) 50% tpyf;F mspf;fg;gLk;. 

IV. njhopy;Jiw gad;ghl;bw;fhd Fiwe;jgl;r mZfy; mfyk; 

30 mb (9 kP) kw;Wk; ,Uf;Fk; rhiyfspd; mfyk; 7kP w;F 

Fiwahj re;ju;g;gj;jpy;;> Kd;nkhopag;gl;l rhiy mfyj;ij 

G+u;j;jp nra;a epy gup\;fupg;G  fUj;jpy; nfhz;L mDkjp 

toq;fg;glyhk;. 

V. ,e;j gFjpapy; fl;lg;gl;l midj;J njhopy;fs; kw;Wk; 

fplq;Ffisr; Rw;wp %d;W kPl;lu; J}uj;jpw;F ,ilaf 

tyakhf guhkupf;fg;gl Ntz;Lk; kw;Wk; ,aw;if jpl;lj;ij 

mjpfhurigapy; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 

VI. ,e;j gpuhe;jpaj;jpy; jw;NghJs;s jhtuq;fs; kw;Wk; 

gRikia ghJfhf;f mgptpUj;jp gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl 

Ntz;Lk;. 

VII. ,t; tyak; Clhf nfhOk;G-fl;Lehaf;f mjpNtf 

neLQ;rhiyf;fhf ifahf;fg;gl;Ls;s  vy;iyapypUe;J 70kP 

tiuapyhd gFjpf;F nfhOk;G-fl;Lehaf;f mjpNtf 

neLQ;rhiy Gwefu;g;gFjpfspd; epy gup\;fupg;G jpl;lj;jpd; 

fPo; mgptpUj;jp xOq;FKiw Rw;wwpf;if vz; 26 d; gb 

nray;gLj;jg;gLk;.  

VIII. ePu; Mjhuk; my;yJ <uepyj;ij xl;bAs;s njhopy;Jiw (100 

- 200 kP) KjyPL ,Ue;jhy;> me;j KjyPl;bw;fhf fopT ePu; 

Nkyhz;ik jpl;lk; xd;iw rku;g;gpj;J kj;jpa Rw;whly; 

fhupahya tpjpKiwfSf;F Vw;g fopT ePu; Nkyhz;ikia 

nra;a Ntz;Lk;. 

IX. ve;jnthU njhopy;Jiw mbg;gilapyhd fl;LkhdKk; ePu; 

Mjhuk; my;yJ <uepyj;jpd; vy;iyahf ,Ue;jhy;> me;j 

Nehf;fj;jpw;fhf ve;j vy;iyr; Rtu;fSk; fl;lg;glf;$lhJ> 

NkYk; Ntyp kl;LNk Rw;Wr;R+oYf;F Vw;wjhf ,Uf;f 

mDkjpf;fg;gLk;. 

 

,e;j tyaj;jpd; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs;  

ml;ltiz 8.6. cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs;. 

 gad;ghLfs; 
Fiwe;jgl;r epyj;jpd; 
msT (ngu;r;) 
tpNrl Fwpg;G 

milaf;$ba 
mjpfg; gl;r epy 
msT 

FbapUg;G ml;ltiz 
01w;F mika I.  tPl;L myFfs; ngu;r;.   10 

II.  
tpLjpfs;  ngu;r;.   10/ fplq;Ffs; 

kw;Wk; njhopw;rhiyfs; 
njhlu;ghf 
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III.  mjpfhupfspd; tpLjpfs;  ngu;r;.   10 
IV.  Foe;ijg; guhkupg;G ikaq;fs;  ngu;r;.   20 

Rfhjhuk; 

I.  

 

kUj;Jtkidfs; ngu;r;.   80 

II.  kUj;Jt rpfpr;ir ikaq;fs; ngu;r;.   10 
III.  kUj;Jt MNyhrid Nrit ikaq;fs; ngu;r;.  20 

IV.  Foe;ij kw;Wk; kfg;NgW fpspdpf;Ffs; ngu;r;.  20 
V.  tpyq;F kUj;Jtkidfs; ngu;r;.  . 40 

VI.  
fhy;eil fpspdpf;Ffs; kw;Wk; rpfpr;ir 
ikaq;fs; 

ngu;r;.   20 

VII.  MAu;Ntj kUj;Jt ikaq;fs; ngu;r;.   20 
fy;tp 

I.  %d;whk; epiy fy;tp ikaq;fs; ngu;r;.   40 
II.  njhopy;El;g gs;spfs; ngu;r;.  40 

III.  Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L ikaq;fs; ngu;r;.   40 
IV.  fyh rhiy ngu;r;.  20 

epWtdk; 

I.  mYtyfq;fs; ngu;r;.   06 
II.  mYtyf tshfk; ngu;r;.  40 
III.  njhopy;Kiw mYtyfq;fs; ngu;r;.   06 

IV.  
tq;fpfs;> fhg;gPL kw;Wk; epjp 
epWtdq;fs; 

ngu;r;.   20 

V.  
jhdpaq;fp gz gupkhw;w ikaq;fs; Fwpg;gpl;l epWtdq;fspd; 

gupe;Jiufspd; gb 
r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

I.  R%f Nkk;ghl;L ikaq;fs; ngu;r;.  20 
II.  r%f kw;Wk; fyhrhu ikaq;fs; ngu;r;.   20 

III.  
Nfl;Nghu; $lq;fs; kw;Wk; khehl;L 
miwfs; 

ngu;r;.  60 

IV.  E}yfk; ngu;r;.  20 
V.  jfd g+kp ngu;r;.   40 

tzpfk; 

I.  filfs; ngu;r;.   06 
II.  gy;nghUs; mq;fhbfs; ngu;r;.   20 
III.  tzpf tshfq;fs; ngu;r;.   20 
IV.  rpw;Wz;br;rhiy ngu;r;.   06 
V.  jpwe;jntsp filfs; ngu;r;.  40 
VI.  xRry ngu;r;.   06  

VII.  
Ma;tf Nritfs; kw;Wk; Nrfupg;G 
ikaq;fs; 

ngu;r;.  06 

VIII.  nkhj;j filfs; ngu;r;.  20 
IX.  thbf;ifahsu; Nrit ikaq;fs; ngu;r;.   40 
X.  ,iwr;rp kw;Wk; kPd; filfs; ngu;r;.   06 
XI.  kJghd tpw;gid epiyaq;fs; ngu;r;.   06 
XII.  mtkq;fy tpoh kz;lgq;fs; ngu;r;.   06 

XIII.  
tpoh muq;FfSld; mtkq;fy tpoh 
kz;lgq;fs; 

ngu;r;.  20 

XIV.  fl;bl nghUl;fs; tpw;gid epiyak; ngu;r;.  40 
XV.  vupnghUs; epiyaq;fs; ngu;r;.   40 

XVI.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk; thfd 
Nrit ikaq;fs; 

ngu;r;.   40 

XVII.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk;  tzpf 
tshfq;fs; 

ngu;r;.   60 

XVIII.  
vupthA epiyaq;fs; kw;Wk; kpd;rhu 
rhu;[pq; epiyaq;fs; 

ngu;r;.   60 
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XIX.  fl;blq;fspy; njhlu;G NfhGuq;fs; ngu;r;.  40 

XX.  
njhlu;G NfhGuq;fs; ngu;r;.  06/ mgptpUj;jp 

tpjpKiw ,yf;fk; 19d; 
fPo; mDkjp toq;fg;gLk; 

XXI.  
gy khb thfd jupg;gplq;fs; ngu;r;.   12/ mgptpUj;jp 

tpjpKiw ,yf;fk; 19d; 
fPo; mDkjp toq;fg;gLk; 

XXII.  jpwe;j  thfd jupg;gplq;fs; ngu;r;.   20 
XXIII.  thfd tpw;gid epiyaq;fs; ngu;r;.  40 
Rw;Wyh 

I.  uprhu;l;]; ngu;r;.   40 
II.  tpUe;jpdu; tPLfs; ngu;r;.  10 
III.  jq;Fkplq;fs; ngu;r;.  20 
IV.  gaz jfty; ikaq;fs; ngu;r;.   06 
V.  MAu;Ntj gQ;rfu;kh ikak; ngu;r;.   20 
VI.  fghdh N`hl;ly; ngu;r;.   40 

cw;gj;jpj; njhopy; 

I.  cNyhf jahupg;Gfs; kw;Wk; thu;g;G 
gpupj;njLj;jy; njhopy;fs; 

ngu;r;.  20 

II.  
vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyaq;fs; kw;Wk; 
ngl;Nuhypa mbg;gilapyhd urhadq;fs; 
kw;Wk; b];by;yupfs; 

ngu;r;.   40 

III.  
,urhadq;fs;> ghypjPd;> gpsh];bf;> ug;gu; 
kw;Wk; fz;zhb rhu;e;j njhopy;fs; 

ngu;r;.   40 

IV.  
rpnkd;l;> fhd;fpuPl; kw;Wk; gPq;fhd; rhu;e;j 
jahupg;Gfs; 

ngu;r;.   40 

V.  fspkz; nghUl;fs; njhopy; ngu;r;.   20 

VI.  
,aw;if epwk; rhu;e;j cw;gj;jpj; 
njhopy;fs;; 

ngu;r;.   20 

VII.  [Tsp> Mil kw;Wk; Njhy; nghUl;fs; ngu;r;.   40 

VIII.  
kpd; kw;Wk; kpd;dZtpay; njhlu;ghd 
njhopy;fs; 

ngu;r;.   40 

IX.  
fduf ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; rl;lrig 
njhopy;fs; 

ngu;r;.   40 

X.  
fhfpj cw;gj;jp kw;Wk; mr;rpLjy; 
njhlu;ghd njhopy;fs; 

ngu;r;.   40 

XI.  
ku / ku jahupg;Gfs; kw;Wk; 
jsghlq;fs; cw;gj;jp njhopy;fs; 

ngu;r;.   40 

XII.  
czT kw;Wk; kJ my;yhj ghdk; 
njhopy;fs; 

ngu;r;.   40 

XIII.  
My;f`hy; / cs;Shu; kUe;Jfs;> 
Mtpfs; kw;Wk; rhWfs; 

ngu;r;.   40 

XIV.  
kWRow;rp eltbf;iffs; njhlu;ghd 
njhopy;fs; 

ngu;r;.   40 

XV.  
njhopy;Jiw cs;fl;likg;G trjpfs; 
ikaq;fs; 

ngu;r;.  40 

XVI.  tPl;Lj; njhopy;fs; ngu;r;.   06 
Nrit njhopy;fs; 

I.  thfd Nrit ikaq;fs; ngu;r;.   20 

II.  
thfd gOJghu;f;Fk; ikaq;fs; / 
njspg;G Xtpak; ikaq;fs; 

ngu;r;.   40 

III.  lhf;]p Nrit ikaq;fs; ngu;r;.   20 

IV.  

ryit / Jzp Jg;GuT ,lq;fs; ngu;r;.   06/ kj;jpa 
Rw;Wr;R+oy; 
mjpfhurigapd; 
gupe;Jiufspd; gb 

V.  miuf;Fk; Miy / jpz;L Miy ngu;r;.  10 
VI.  Nuf;Ffs; vOJjy;> nty;bq; gl;liwfs; ngu;r;.  10 

VII.  
kpd;dZ cgfuzq;fs; gOJghu;f;Fk; 
ikaq;fs; 

ngu;r;.   6 

gad;ghl;L Nritfs; 
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I.  uapy;Nt kw;Wk; g]; ahu;Lfs; / 
epWj;jq;fs; 

jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 

Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F 

I.  kpfr; rpwpa  G+q;fhf;fs;( Pocket Park) jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 

II.  rpwpa  G+q;fhf;fs; (Mini Park) 

III.  mUfpYs;s G+q;fhf;fs; (Local Park) 

IV.  r%f G+q;fhf;fs; (Community Park) 

V.  efu G+q;fhf;fs; (Town Park) 

VI.  
kj;jpa efu G+q;fhf;fs;  
(Central Urban Park/City 
Park) 

VII.  gpuNjr G+q;fhf;fs; (Regional Park) 

VIII.  eilghij G+q;fh (Linear Park) 

IX.  cl;Gw tpisahl;L ikaq;fs; ngu;r;.  . 40 
X.  jpiuauq;F ngu;r;.   40 
XI.  fiyf;$lq;fs; / mUq;fhl;rpafq;fs; ngu;r;.   20 
XII.  ntspg;Gw fyhrhiyfs; ngu;r;.   20 

XIII.  kpfr; rpwpa  G+q;fhf;fs;( Pocket Park) jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 

 

8.4. ヂயர் Rடர்த்தி ுியிுப்பு ヅக்ுவிப்பு வலயம் 

8.4.1. ヂயர் Rடர்த்தி ுியிுப்பு ヅக்ுவிப்பு வலயத்திற்கான சட்டதிட்டங்கள் மற்ும் 
Rுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாுகள்.   

ml;ltiz 8.7. cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd rl;ljpl;lq;fs;  

(a) tyaj;jpd; tpsf;fk; ,J FbapUg;G kf;fspd; Njitfisg; G+u;j;jp nra;tNjhL 

epue;ju FbapUg;ghsu;fs; kw;Wk; jw;fhypf Ntiyfis 

,t;tyaj;jpw;F mUfpy; nra;gtu;fSf;fhd tPLfis 

toq;Ffpd;wJ.  

(b) tya vy;iyfs; ,izg;G 46.4 

(c) tyaf; fhuzp cg tyak; 1 – 1 

cg tyak; 2 – 1.46  

(d) mDkjpf;ff; $ba 

cau vy;iy 

mDkjpf;ff; $ba cau vy;iyahdJ tya fhuzpapd; 

mbg;gilapy; jPu;khdpf;fg; gLfpd;wJ. 

(e) mDkjpf;ff; $ba 

js msT 

cg tyak; 1 

FbapUg;G - 65% 

FbapUg;G my;yhjit - 65% 

njhopy;/ fplq;Fld; njhlu;Gila gad;ghLfs; - 70% 

cg tyak; 2 

FbapUg;G - 65% 

FbapUg;G my;yhjit - 50% 
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(f) tyaj;jpw;fhd 

nghJthd 

tpjpKiwfs; 

I. nkhj;j jiu gug;gstpy; 10% my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;lit gRik njhlu;ghd 

Vw;ghl;Lld; fl;blj; jpl;lq;fSf;F 

rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 

 

II. ,e;j gpuhe;jpaj;jpy; FbapUg;G kw;Wk; 

,ilf;fhy Jiz jahupg;Gfspd; gad;ghL 

100 rJu kPl;lUf;Fk; Fiwahky; 

gad;gLj;j mDkjpf;fpwJ. 

 

III. mj;jifa njhopy;fSf;fhd Fiwe;jgl;r 

mZfy; mfyj;ij 7 kPl;lu; Mizak; 

jPu;khdpf;Fk;. <uepy ghJfhg;G jpl;lj;jpd; 

gb mgptpUj;jp nra;af;$ba <uepyq;fs; 

VNjDk; ,Ue;jhy;> mit <uepy ghJfhg;G 

jpl;lj;jpd; tpjpKiwfspd;gb 

Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. 

 

,e;j tyaj;jpd; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs; 

ml;ltiz 8.8. cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs ;. 

,y gad;ghLfs; 
Fiwe;jgl;r epyj;jpd; 
msT (ngu;r;) 
tpNrl Fwpg;G 

milaf;$ba 
mjpfg; gl;r epy 
msT 

FbapUg;G  

I.  tPl;L myFfs; ngu;r;. 06 ml;ltiz 
01w;F mika 

II.  mLf;Fkhb tshfq;fs; ngu;r;. 20 
III.  tpLjpfs; ngu;r;. 20 
IV.  mjpfhupfspd; tPLfs; ngu;r;. 10 
V.  KjpNahu; / mq;ft{du; ,y;yk; ngu;r;. 20 
VI.  rpWtu; ,y;yq;fs; ngu;r;. 20 
VII.  Foe;ij guhkupg;G ikaq;fs; ngu;r;. 20 

Rfhjhuk; 

I.  kUj;Jt rpfpr;ir ikaq;fs; ngu;r;. 10 

II.  
kUj;Jt MNyhrid Nrit 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

III.  
Foe;ij kw;Wk; kfg;NgW 
fpspdpf;Ffs; 

ngu;r;. 20 

IV.  
fhy;eil fpspdpf;Ffs; kw;Wk; 
rpfpr;ir ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

V.  MAu;Ntj kUj;Jt ikaq;fs; ngu;r;. 20 
fy;tp 

I.  Muk;gfhy Foe;ij gUt Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

II.  Muk;g fy;tp ikaq;fs; ngu;r;. 198 (n`f;. 0.5) 

III.  ,ilepiyf; fy;tp ikaq;fs; ngu;r;. 593 (n`f;. 1.5)  
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IV.  
njhopy;El;g gs;spfs; / njhopy; 
gapw;rp ikaq;fs; 

ngu;r;. 40 

V.  
Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 40 

VI.  jdpahu; fy;tp tFg;Gfs; ngu;r;. 20 

VII.  
epWtdq;fs; / 
Rangayathanaya 

ngu;r;. 20 

epWtdk; 

I.  mYtyfq;fs; ngu;r;. 06 
II.  njhopy;Kiw mYtyfq;fs; ngu;r;. 06 

III.  
tq;fpfs;> fhg;gPL kw;Wk; epjp 
epWtdq;fs; 

ngu;r;. 20 

IV.  
jhdpaq;fp gz gupkhw;w ikaq;fs; Fwpg;gpl;l epWtdq;fspd; 

gupe;Jiufspd; gb 
r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

I.  r%f Nkk;ghl;L ikaq;fs; ngu;r;. 20 
II.  r%f kw;Wk; fyhr;rhu ikaq;fs; ngu;r;. 20 
III.  kj ikaq;fs; ngu;r;. 80 
IV.  E}yfk; ngu;r;. 20 
V.  jfd g+kp ngu;r;. 40 

tzpfk; 

I.  filfs; ngu;r;. 06/  rJu kPl;lu; 
100f;F Nkw;glhky; 

II.  gy;nghUs; mq;fhbfs; ngu;r;. 20 
III.  tzpf tshfq;fs; ngu;r;. 20 
IV.  rpw;Wz;br;rhiy ngu;r;. 06 
V.  jpwe;jntsp filfs; ngu;r;. 40 
VI.  xRry ngu;r;. 06 

VII.  
Ma;tf Nritfs; kw;Wk; Nrfupg;G 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 06 

VIII.  nkhj;j filfs; ngu;r;. 10 
IX.  thbf;ifahsu; Nrit ikaq;fs; ngu;r;. 06 
X.  ,iwr;rp kw;Wk; kPd; filfs; ngu;r;. 06 
XI.  kJghd tpw;gid epiyaq;fs; ngu;r;. 06 
XII.  mtkq;fy tpoh kz;lgq;fs; ngu;r;. 20 

XIII.  
tpoh muq;FfSld; mtkq;fy 
tpoh kz;lgq;fs; 

ngu;r;. 40 

XIV.  fl;bl nghUl;fs; tpw;gid epiyak; ngu;r;. 40 
XV.  vupnghUs; epiyaq;fs; ngu;r;. 40 

XVI.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk; 
thfd Nrit ikaq;fs; 

ngu;r;. 60 

XVII.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk;  
tzpf tshfq;fs; 

ngu;r;. 60 

XVIII.  
vupthA epiyaq;fs; kw;Wk; kpd;rhu 
rhu;[pq; epiyaq;fs; 

ngu;r;. 40 

XIX.  
njhlu;G NfhGuq;fs; ngu;r;. 12/ mgptpUj;jp 

tpjpKiw ,yf;fk; 19d; 
fPo; mDkjp toq;fg;gLk; 

XX.  Gykhb thfd jupg;gplk; ngu;r;. 20 
XXI.  jpwe;j thfd jupg;gplq;fs; ngu;r;. 40 

Rw;Wyh cw;gj;jpj; njhopy; 

I.  uprhu;l;]; ngu;r;. 40 
II.  tpUe;jpdu; tPLfs; ngu;r;. 10 
III.  jq;Fkplq;fs; ngu;r;. 20 
IV.  efu N`hl;ly;fs; ngu;r;. 20 
V.  gaz jfty; ikaq;fs; ngu;r;. 06 
VI.  MAu;Ntj gQ;rfu;kh ikak; ngu;r;. 20 
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VII.  fghd N`hl;ly; ngu;r;. 40 
cw;gj;jp njhopy;fs; 

I.  fspkz; nghUl;fs; njhopy; ngu;r;. 20 

II.  
,aw;if epwk; rhu;e;j cw;gj;jpj; 
njhopy;fs; 

ngu;r;. 20 

III.  
[Tsp> Mil kw;Wk; Njhy; 
nghUl;fs; 

ngu;r;. 40 

IV.  
ku / ku jahupg;Gfs; kw;Wk; 
jsghlq;fs; cw;gj;jp njhopy;fs; 

ngu;r;. 40 

V.  
czT kw;Wk; kJ my;yhj ghdk; 
njhopy;fs; 

ngu;r;. 15  

VI.  
tPl;Lj; njhopy;fs; ngu;r;. 06/ mjp$ba 

Nritahsu;fs; 5 my;yJ 
mjw;Fk; Fiwthd 

Nritfs; njhopy;fs; 

I.  

 

thfd Nrit ikaq;fs; ngu;r;. 20 

II.  thfd gOJghu;f;Fk; ikaq;fs;  ngu;r;. 20 
III.  $yp thfd Nrit ikaq;fs; ngu;r;. 06 
IV.  ryit / Jzp Jg;GuT ,lq;fs; ngu;r;. 10 
V.  miuf;Fk; Miy / jpz;L Miy ngu;r;. 06 

gad;ghl;L Nritfs; 

I.  kpd;dZ cgfuzq;fs; 
gOJghu;f;Fk; ikaq;fs; 

jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 

Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F 

I.  kpfr; rpwpa  G+q;fhf;fs;( Pocket 
Park) 

jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 

II.  rpwpa  G+q;fhf;fs; (Mini Park) 

III.  
mUfpYs;s G+q;fhf;fs; (Local 
Park) 

IV.  
r%f G+q;fhf;fs; (Community 
Park) 

V.  efu G+q;fhf;fs; (Town Park) 

VI.  
kj;jpa efu G+q;fhf;fs;  
(Central Urban Park/City 
Park) 

VII.  
gpuNjr G+q;fhf;fs; (Regional 
Park) 

VIII.  eilghij G+q;fh (Linear Park) 

IX.  cl;Gw tpisahl;L ikaq;fs; ngu;r;. 40 
X.  jpiuauq;F ngu;r;. 40 

XI.  
fiyf;$lq;fs; / 
mUq;fhl;rpafq;fs; 

ngu;r;. 20 

XII.  
ntspg;Gw fyhrhiyfs; jpl;lj;ijg; nghUj;J 

jPu;khdpf;fg;gLk; 
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8.5. நுத்தர Rடர்த்தி ுியிுப்பு ヅக்ுவிப்பு வலயம் 

8.5.1. நுத்தர Rடர்த்தி ுியிுப்பு ヅக்ுவிப்பு வலயத்திற்கான சட்டதிட்டங்கள் மற்ும் 
Rுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாுகள்.  

ml;ltiz 8.9. cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd rl;ljpl;lq;fs;  

(a) tyaj;jpd; tpsf;fk; ,e;j tyaj;ij epWTtjd; %yk;  mg;gFjpapd; FbapUg;G 

NjitfisAk;> mUfpYs;s cau; fy;tp Nkk;ghl;L kz;lyj;jpd; 

mj;jpahtrpa cau; fy;tpj; NjitfisAk; G+u;j;jp nra;a KbAk; 

vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

(b) tya vy;iyfs; ,izg;G 46.5 

(c) tyaf; fhuzp 0.76 

(d) mDkjpf;ff; $ba cau 

vy;iy 

mDkjpf;ff; $ba cau vy;iyahdJ tya fhuzpapd; 

mbg;gilapy; jPu;khdpf;fg; gLfpd;wJ. 

(e) mDkjpf;ff; $ba js 

msT 

FbapUg;G - 65% 

FbapUg;G my;yhjit - 65% 

(f) tyaj;jpw;fhd nghJthd 

tpjpKiwfs; 

I. ,e;j tyaj;jpw;Fs; epy cl;gpuptpw;fhf mDkjpf;fg;gLk; 

Fiwe;jgl;r epyj;jpd; msT 6  ngu;r;  

II. nkhj;j jiu gug;gstpy; 10% my;yJ mjw;F Nkw;gl;lit 

gRik njhlu;ghd Vw;ghl;Lld; fl;blj; jpl;lq;fSf;F 

rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 

III. ,e;j gpuhe;jpaj;jpy; FbapUg;G kw;Wk; ,ilf;fhy Jiz 

jahupg;Gfspd; gad;ghL 100 rJu kPl;lUf;Fk; Fiwahky; 

gad;gLj;j mDkjpf;fpwJ. 

IV. mj;jifa njhopy;fSf;fhd Fiwe;jgl;r mZfy; 

mfyj;ij 7 kPl;lu; Mizak; jPu;khdpf;Fk;.  

V. fsdp ejp kf;fs; gpuNtrj;jpw;fhf jpwe;J itf;fg;gl 

Ntz;Lk; vd;gJld; gpafk nfhOk;G rhiyapy; cs;s 

fsdp ejp tlfiu ghJfhg;G gFjpia xl;bAs;s midj;J 

epyq;fSk; mgptpUj;jpia Nkw;nfhs;Sk; NghJ gpuNtr 

rhiyapd; Fiwe;j gl;r mfyk; mb 10 Mf epyj;jpDs; 

,lg;gFjp xJf;fg;gl Ntz;Lk.  

 

,e;j tyaj;jpd; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs; 

ml;ltiz 8.10. cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpw;fhd mDkjpf;fg;gl;l 
gad;ghLfs;. 

 gad;ghLfs; 
Fiwe;jgl;r epyj;jpd; msT (ngu;r;) 
tpNrl Fwpg;G 

milaf;$ba 
mjpfg; gl;r 
epy msT 

FbapUg;G  

I.  tPl;L myFfs; ngu;r;.  06 ml;ltiz 
01w;F 
mika II.  mghu;l;nkd;l; tshfq;fs; ngu;r;.  20 

III.  tpLjpfs; ngu;r;.  06 
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IV.  mjpfhupfspd; tpLjpfs;  ngu;r;.  06 
V.  KjpNahu;/mq;ftPdu; ,y;yk; ngu;r;.  20 
VI.  Foe;ij ikaq;fs; ngu;r;.  20 
VII.  Foe;ij guhkupg;G ikaq;fs; ngu;r;.  20 

Rfhjhuk; 

I.  kUj;Jt rpfpr;ir ikaq;fs; ngu;r;.  06 

II.  
kUj;Jt MNyhrid Nrit 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

III.  Foe;ij kw;Wk; kfg;NgW fpspdpf;Ffs; ngu;r;. 20 
IV.  tpyq;F kUj;Jtkidfs; ngu;r;. 40 

V.  
fhy;eil fpspdpf;Ffs; kw;Wk; 
rpfpr;ir ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

VI.  MAu;Ntj kUj;Jt ikaq;fs; ngu;r;. 20 
fy;tp 

I.  
Muk;gfhy Foe;ij gUt Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

II.  Muk;g fy;tp ikaq;fs; ngu;r;. 198 (n`f;. 0.5) 
III.  ,ilepiyf; fy;tp ikaq;fs; ngu;r;. 593 (n`f;. 1.5)  
IV.  %d;whk; epiy fy;tp ikaq;fs; ngu;r;. 40 

V.  
njhopy;El;g gs;spfs; / njhopy; 
gapw;rp ikaq;fs; 

ngu;r;. 40 

VI.  Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L ikaq;fs; ngu;r;. 40 
VII.  jdpahu; fy;tp tFg;Gfs; ngu;r;. 20 
VIII.  fiyauq;Ffs; / fyhrhiyfs; ngu;r;. 20 
epWtdk; 

I.  mYtyfq;fs; ngu;r;. 06 
II.  mYtyf tshfk; ngu;r;. 40 
III.  njhopy;Kiw mYtyfq;fs; ngu;r;. 06 

IV.  
tq;fpfs;> fhg;gPL kw;Wk; epjp 
epWtdq;fs; 

ngu;r;. 20 

V.  
jhdpaq;fp gz gupkhw;w ikaq;fs; Fwpg;gpl;l epWtdq;fspd; 

gupe;Jiufspd; gb 
r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

I.  r%f Nkk;ghl;L ikaq;fs; ngu;r;. 20 
II.  r%f kw;Wk; fyhr;rhu ikaq;fs; ngu;r;. 20 
III.  kj ikaq;fs; ngu;r;. 80 
IV.  tpoh kz;lgk; ngu;r;. 60 
V.  E}yfk; ngu;r;. 20 
VI.  jfd g+kp ngu;r;. 40 

tzpfk; 

I.  filfs; ngu;r;. 06 
II.  gy;nghUs; mq;fhbfs; ngu;r;. 20 
III.  tzpf tshfq;fs; ngu;r;. 20 
IV.  rpw;Wz;br;rhiy ngu;r;. 06 
V.  jpwe;jntsp filfs; ngu;r;. 40 
VI.  xRry ngu;r;. 06 

VII.  
Ma;tf Nritfs; kw;Wk; Nrfupg;G 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 06 

VIII.  nkhj;j filfs; ngu;r;. 10  
IX.  thbf;ifahsu; Nrit ikaq;fs; ngu;r;. 06 
X.  ,iwr;rp kw;Wk; kPd; filfs; ngu;r;. 06 
XI.  kJghd tpw;gid epiyaq;fs; ngu;r;.. 06 
XII.  mtkq;fy tpoh kz;lgq;fs; ngu;r;. 20 

XIII.  
tpoh muq;FfSld; mtkq;fy tpoh 
kz;lgq;fs; 

ngu;r;. 40 
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XIV.  fl;bl nghUl;fs; tpw;gid epiyak; ngu;r;. 40 
XV.  vupnghUs; epiyaq;fs; ngu;r;. 40 

XVI.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk; thfd 
Nrit ikaq;fs; 

ngu;r;. 60 

XVII.  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk;  tzpf 
tshfq;fs; 

ngu;r;. 60 

XVIII.  
vupthA epiyaq;fs; kw;Wk; kpd;rhu 
rhu;[pq; epiyaq;fs; 

ngu;r;. 40 

XIX.  fl;blq;fspy; njhlu;G NfhGuq;fs; 
ngu;r;. 06/ mgptpUj;jp tpjpKiw 
,yf;fk; 19d; fPo; mDkjp 
toq;fg;gLk; 

XX.  
njhlu;G NfhGuq;fs; ngu;r;. 12/ mgptpUj;jp tpjpKiw 

,yf;fk; 19d; fPo; mDkjp 
toq;fg;gLk; 

XXI.  gykhb thfd jupg;gplk; ngu;r;. 20 
XXII.  jpwe;j thfd jupg;gplq;fs; ngu;r;. 40 
XXIII.  thfd tpw;gid epiyaq;fs; ngu;r;. 20 
Rw;Wyh 

I.  uprhu;l;]; ngu;r;. 40 
II.  tpUe;jpdu; tPLfs; ngu;r;. 10 
III.  jq;Fkplq;fs; ngu;r;. 20 
IV.  Rw;Wyh N`hl;ly; ngu;r;. 40 
V.  efu N`hl;ly;fs; ngu;r;. 20 
VI.  gaz jfty; ikaq;fs; ngu;r;. 06 
VII.  MAu;Ntj gQ;rfu;kh ikak; ngu;r;. 20  
VIII.  fghdh N`hl;ly; ngu;r;. 40 
cw;gj;jp njhopy; 

I.  
fspkz; nghUl;fs; njhopy; ngu;r;. 20/ Nritahsu; vz;zpf;if 

25 w;F FiwT / Coy; mw;w 

II.  
,aw;if epwk; rhu;e;j cw;gj;jpj; 
njhopy;fs; 

ngu;r;. 20/ Nritahsu; vz;zpf;if 
25 w;F FiwT / Coy; mw;w 

III.  
[Tsp> Mil kw;Wk; Njhy; nghUl;fs; ngu;r;. 40/ Nritahsu; vz;zpf;if 

25 w;F FiwT / Coy; mw;w 

IV.  
ku / ku jahupg;Gfs; kw;Wk; 
jsghlq;fs; cw;gj;jp njhopy;fs; 

ngu;r;. 40/ Nritahsu; vz;zpf;if 

25 w;F FiwT / Coy; mw;w 

V.  
czT kw;Wk; kJ my;yhj ghdk; 
njhopy;fs; 

ngu;r;. 40/ Nritahsu; vz;zpf;if 
25 w;F FiwT / Coy; mw;w 

VI.  
tPl;Lj; njhopy;fs; ngu;r;. 10 / Nritahsu; vz;zpf;if 

10 w;F FiwT 
Nrit njhopy; 

I.  thfd Nrit ikaq;fs; ngu;r;. 40 

II.  thfd gOJghu;f;Fk; ikaq;fs;  ngu;r;. 40 
III.  $yp thfd Nrit ikaq;fs; ngu;r;. 20 

IV.  
ryit / Jzp Jg;GuT ,lq;fs; ngu;r;. 06/ kj;jpa Rw;Wr;R+oy; 

mjpfhurigapd; gupe;Jiufspd; gb 

V.  miuf;Fk; Miy / jpz;L Miy ngu;r;. 10 

VI.  
Nuf;Ffs; vOJjy;> nty;bq; 
gl;liwfs; 

ngu;r;. 10 

VII.  
kpd;dZ cgfuzq;fs; gOJghu;f;Fk; 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 06/ kj;jpa Rw;Wr;R+oy; 
mjpfhurigapd; gupe;Jiufspd; gb 

gad;ghl;L Nrit 

I.  Gifapuj kw;Wk; NgUe;J jupg;gplq;fs; Fwpg;gpl;l epWtdq;fspd; 
gupe;Jiufspd; gb 

Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F 

I.  kpfr; rpwpa  G+q;fhf;fs;( Pocket 
Park) 

jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 

II.  rpwpa  G+q;fhf;fs; (Mini Park) 
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III.  
mUfpYs;s G+q;fhf;fs; (Local 
Park) 

IV.  
r%f G+q;fhf;fs; (Community 
Park) 

V.  efu G+q;fhf;fs; (Town Park) 

VI.  
kj;jpa efu G+q;fhf;fs;  
(Central Urban Park/City 
Park) 

VII.  gpuNjr G+q;fhf;fs; (Regional Park) 

VIII.  eilghij G+q;fh (Linear Park) 

IX.  cl;Gw tpisahl;L ikaq;fs; ngu;r;. 40 
X.  jpiuauq;F ngu;r;. 40 
XI.  r%f kz;lgq;fs; ngu;r;. 20 
XII.  fiyf;$lq;fs; / mUq;fhl;rpafq;fs; ngu;r;. 20 

XIII.  
ntspg;Gw fyhrhiyfs; jpl;lj;ijg; nghUj;J 

jPu;khdpf;fg;gLk; 

 

8.6. ுபறந்த Rடர்த்தி வகாண்ட ுியிுப்பு வலயம் 

8.6.1. ுபறந்த Rடர்த்தி வகாண்ட ுியிுப்பு வலயத்திற்கான சட்டதிட்டங்கள் மற்ும் 
Rுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாுகள்.  

ml;ltiz 8.11. Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G tyaj;jpw;fhd rl;ljpl;lq;fs;  

(a) tyaj;jpd; tpsf;fk; Fiwe;j mlu;j;jp Gdpjg; gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G 

tyaj;ij xl;bAs;s xU gFjpahf> ,e;j Fiwe;j mlu;j;jp 

FbapUg;G Nkk;ghl;L tyaj;jpw;Fs; NkYk;  Gdpjg; gFjpia 

cs;slf;fpa gpuNjrkhf Kd;Dupik mspf;fTk;> Gdpjg; gFjpia 

xl;bAs;s gFjpapy; gjl;lkhd kw;Wk; Kiwrhuh ngsjPf 

tsu;r;rpiaj; jLf;fTk; Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G 

tyaj;ij cUthf;f Kd;Dupik mspf;fg;gLfpd;wJ. 

(b) tya vy;iyfs; ,izg;G 46.6 

(c) tyaf; fhuzp 0.53 

(d) mDkjpf;ff; $ba 

cau vy;iy 

mDkjpf;ff; $ba cau vy;iyahdJ tya fhuzpapd; 

mbg;gilapy; jPu;khdpf;fg; gLfpd;wJ. 

(e) mDkjpf;ff; $ba 

js msT 

FbapUg;G - 65% 

FbapUg;G my;yhjit - 65% 

(f) tyaj;jpw;fhd 

nghJthd 

tpjpKiwfs; 

I. ,t; tyaj;jpw;fhf epyk; Jz;lhf;fg;gLtjw;fhd Fiwe;jgl;r 

epyj;jpd; msT  

FbapUg;G – ngu;r; 10 
njhlu; mLf;Fkhb fl;blq;fs; - ngu;r; 20 

II. fsdp ejpg; ghij nghJ mZfYf;fhf jpwe;J itf;fg;gl 

Ntz;Lk;> NkYk; gpafk - nfhOk;G rhiyapy; cs;s fsdp 

ejp tlf;F fiu ghJfhg;G tyaj;jpw;Fs; cs;Eioa KbAk; 

midj;J rhiyfSf;Fk;  xl;bAs;s midj;J epyq;fSk; 

mgptpUj;jp nra;ag;gLk; NghJ epyj;jpypUe;J Fiwe;jgl;rk; 10 

mb xJf;fg;gl Ntz;Lk; 

,e;j tyaj;jpd; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs; 
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ml;ltiz 8.12. Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G tyaj;jpw;fhd mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs;. 

,y gad;ghLfs; Fiwe;jgl;r epyj;jpd; 
msT (ngu;r;) tpNrl 
Fwpg;G 

milaf;$ba 
mjpfg; gl;r 
epy msT 

FbapUg;G ml;ltiz 
01w;F mika I.  tPl;L myFfs; ngu;r;. 10 

II.  tpLjpfs; ngu;r;. 10 
III.  mjpfhupfspd; tPLfs; ngu;r;. 10 
IV.  rpWtu; ,y;yq;fs; ngu;r;. 20 

Rfhjhuk; 

I.  

 

kUj;Jt rpfpr;ir ikaq;fs; ngu;r;. 10 

II.  kUj;Jt MNyhrid Nrit 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

III.  Foe;ij kw;Wk; kfg;NgW 
fpspdpf;Ffs; 

ngu;r;. 20 

IV.  fhy;eil fpspdpf;Ffs; kw;Wk; 
rpfpr;ir ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

V.  MAu;Ntj kUj;Jt ikaq;fs; ngu;r;. 20 
fy;tp 

I.  

 

Muk;gfhy Foe;ij gUt Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

ngu;r;. 20 

II.  Muk;g fy;tp ikaq;fs; ngu;r;. 198 (n`f;. 0.5) 

III.  ,ilepiyf; fy;tp ikaq;fs; ngu;r;. 593 (n`f;. 1.5)  

IV.  %d;whk; epiy fy;tp ikaq;fs; ngu;r;. 40 
V.  Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L 

ikaq;fs; 
ngu;r;. 40 

VI.  jdpahu; fy;tp tFg;Gfs; ngu;r;. 20 
VII.  fiyauq;Ffs; / fyhrhiyfs; ngu;r;. 20 

epWtdk; 

I.  

 

mYtyfq;fs; ngu;r;. 10 

II.  njhopy;Kiw mYtyfq;fs; ngu;r;. 10 
III.  tq;fpfs;> fhg;gPL kw;Wk; epjp 

epWtdq;fs; 
ngu;r;. 20 

IV.  jhdpaq;fp gz gupkhw;w ikaq;fs; Fwpg;gpl;l epWtdq;fspd; 
gupe;Jiufspd; gb 

r%f Nrit kw;Wk; nghJ trjpfs; 

I.  

 

r%f Nkk;ghl;L ikaq;fs; ngu;r;. 20 

II.  r%f kw;Wk; fyhr;rhu ikaq;fs; ngu;r;. 20 
III.  kj ikaq;fs; ngu;r;. 80 
IV.  fyhrhiy ngu;r;. 60 
V.  E}yfk; ngu;r. 20 
VI.  jfd g+kp ngu;r;. 40 

tzpfk; 

I.  filfs; ngu;r;. 10 
II.  gy;nghUs; mq;fhbfs; ngu;r;. 20 
III.  tzpf tshfq;fs; ngu;r;. 20 
IV.  rpw;Wz;br;rhiy ngu;r;. 10 
V.  jpwe;jntsp filfs; ngu;r;. 40 
VI.  xRry ngu;r;. 10 
VII.  Ma;tf Nritfs; kw;Wk; Nrfupg;G 

ikaq;fs; 
ngu;r;. 10 

VIII.  nkhj;j filfs; rJu kPl;lu; 50 f;F 
Nkw;glhky; 
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IX.  thbf;ifahsu; Nrit ikaq;fs; ngu;r;. 10 
X.  ,iwr;rp kw;Wk; kPd; filfs; ngu;r;. 10 
XI.  kJghd tpw;gid epiyaq;fs; ngu;r;. 10 
XII.  mtkq;fy tpoh kz;lgq;fs; ngu;r;. 20 
XIII.  tpoh muq;FfSld; mtkq;fy tpoh 

kz;lgq;fs; 
ngu;r;. 40 

XIV.  fl;bl nghUl;fs; tpw;gid epiyak; ngu;r;. 40 
XV.  vupnghUs; epiyaq;fs; ngu;r;. 40 
XVI.  vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk; thfd 

Nrit ikaq;fs; 
ngu;r;. 60 

XVII.  vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk;  
tzpf tshfq;fs; 

ngu;r;. 60 

XVIII.  vupthA epiyaq;fs; kw;Wk; kpd;rhu 
rhu;[pq; epiyaq;fs; 

ngu;r;. 40 

XIX.  fl;blq;fspy; njhlu;G NfhGuq;fs; ngu;r;. 10/ mgptpUj;jp 
tpjpKiw ,yf;fk; 19d; 
fPo; mDkjp toq;fg;gLk; 

XX.  njhlu;G NfhGuq;fs; ngu;r;.. 12/ mgptpUj;jp 
tpjpKiw ,yf;fk; 19d; 
fPo; mDkjp toq;fg;gLk; 

XXI.  gykhb thfd jupg;gplk; ngu;r;. 20 
XXII.  jpwe;j thfd jupg;gplq;fs; ngu;r;. 40 
XXIII.  thfd tpw;gid epiyaq;fs; ngu;r;. 20 

Rw;Wyh  
cw;gj;jpj; njhopy; 

I.  uprhu;l;]; ngu;r;. 40 
II.  tpUe;jpdu; tPLfs; ngu;r;. 10 
III.  jq;Fkplq;fs; ngu;r;. 20 
IV.  efu N`hl;ly;fs; ngu;r;. 20 
V.  gaz jfty; ikaq;fs; ngu;r;. 10 
VI.  MAu;Ntj gQ;rfu;kh ikak; ngu;r;. 20 

cw;gj;jp njhopy;fs; 

I.  fspkz; nghUl;fs; njhopy; ngu;r;. 20 
II.  ,aw;if epwk; rhu;e;j cw;gj;jpj; 

njhopy;fs; 
ngu;r;. 20 

III.  tPl;Lj; njhopy;fs; ngu;r;. 10 
Nrit njhopy;fs; 

I.  

 

thfd Nrit ikaq;fs; ngu;r;. 20 

II.  thfd gOJghu;f;Fk; ikaq;fs;  ngu;r;. 20 
III.  $yp thfd Nrit ikaq;fs; ngu;r;. 10 
IV.  ryit / Jzp Jg;GuT ,lq;fs; ngu;r;. 10 
V.  miuf;Fk; Miy / jpz;L Miy ngu;r;. 10 

gad;ghl;L Nritfs; 

I.  Gifapuj kw;Wk; NgUe;J 
jupg;gplq;fs; 

jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 

Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F 
 

I.  kpfr; rpwpa  G+q;fhf;fs; (Pocket 
Park) 

jpl;lj;ijg; nghUj;J 
jPu;khdpf;fg;gLk; 

II.  rpwpa  G+q;fhf;fs; (Mini Park) 

III.  mUfpYs;s G+q;fhf;fs; (Local 
Park) 

IV.  r%f G+q;fhf;fs; (Community 
Park) 

V.  efu G+q;fhf;fs; (Town Park) 

VI.  kj;jpa efu G+q;fhf;fs; (Central 
Urban Park) 
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VII.  gpuNjr G+q;fhf;fs; (Regional 
Park) 

VIII.  eilghij G+q;fh (Linear Park) 

IX.  cl;Gw tpisahl;L ikaq;fs; ngu;r;. 40 
X.  jpiuauq;F ngu;r;. 40 
XI.  fiyf;$lq;fs;/ mUq;fhl;rpafq;fs; ngu;r;. 20 
XII.  ntspg;Gw fyhrhiyfs; jpl;lj;ijg; nghUj;J 

jPu;khdpf;fg;gLk; 
tptrhak; 

I.  fl;Lkhdj;Jldhd fhy;eil tsu;g;G 
/ gapu;nra;if 

ngu;r;. 40 

 

8.7 சிறப்பு Yற்ுச்Y10ழல் பாுகாப்பு வலயம் 

8.7.1. சிறப்பு Yற்ுச்Y10ழல் பாுகாப்பு வலயத்திற்கான சட்டதிட்டங்கள் மற்ும் 
Rுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாுகள்.  

ml;ltiz 8.13. rpwg;G Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G tyaj;jpw;fhd rl;ljpl;lq;fs; 

(a) tyaj;jpd; tpsf;fk; fsdp ejp tlf;F Rtu; gpuNjrj;jpw;Fs; mq;fPfupf;fg;glhj 

fl;Lkhdj;ijj; jLg;gjw;fhfTk;> Gdpjg; gFjpapy; 

,aw;iff;fhl;rpia Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk; fsdp ejp nts;sg; 

ghJfhg;Gg; gFjpahf guhkupf;fTk; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Gdpj 

G+kpahf mgptpUj;jp nra;ahj ntspg;Gw ,lq;fs; Xa;T 

eltbf;iffSf;F gad;gLj;Jtij Cf;Ftpf;Fk; mNj Ntisapy; 

,aw;if R+oiyg; ghJfhg;gjw;F Kd;Dupik mspf;fg;gLfpwJ. 

(b) tya vy;iyfs; ,izg;G 46.8 

(c) tyaf; fhuzp 0.15 (tyaf; fhuzp nghUe;jhJ) 

(d) mDkjpf;ff; $ba cau 

vy;iy 

 

(e) mDkjpf;ff; $ba js 

msT 

 

(f) tyaj;jpw;fhd nghJthd 

tpjpKiwfs; 

I. ,e;j gFjpapy; Gjpa fl;Lkhdk; vJTk; mDkjpf;fg;glhJ. 

II. jw;NghJs;s fl;blq;fs; mNj topapy; etPdkakhf;f 

mDkjpf;fg;gLk;. 

III. ntspg;Gw nghOJNghf;F kw;Wk; nghOJNghf;F 

mDkjpf;fg;gLfpwJ. (eil ghijfs; / eil G+q;fhf;fs; 

/ glF n[bfs;  / ghJfhg;G Fspay; gFjpfs;  /    

G+q;fh czT epiyaq;fs;). 

IV. jw;NghJs;s cupkk; ngw;w kzy; fg;gy;Jiwfis ,af;f 

mDkjp . 

V. Mw;wpd; ghJfhg;G Rtu;fspd; fl;Lkhdj;jpw;F mDkjp 

toq;fg;gLk;. 

VI. ePu; Nghf;Ftuj;J njhlu;ghd fl;Lkhdj;jpw;F mDkjp 

toq;fg;gLk;. 
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VII. vy;iyr; Rtu;fs; mikf;f mDkjpf;fg;gLtjpy;iy 

vd;gJld;  Rw;Wr;R+oYf;F Vw;w tifapy; Ntyp kl;LNk 

mikf;f mDkjp toq;fg;gLk;. 

VIII. cs;fl;likg;G trjpfis cUthf;f mDkjp 

toq;fg;gl;Ls;sJ. 

IX. mgptpUj;jpf;F Kd;du; rk;ge;jg;gl;l epWtdq;fspd; 

gupe;Jiufisg; ngw Ntz;Lk;. 

ePu;g;ghrdj; Jiw 

kj;jpa Rw;Wr;R+oy; Mizak;  

 

,e;j tyaj;jpd; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs; 

ml;ltiz 8.14. rpwg;G Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G tyaj;jpw;fhd mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs;. 

gad;ghLfs; tpNrl Fwpg;G 

Rw;Wyh 
 

fhgdh N`hl;ly;   

 

 

ml;ltiz 01w;F mika  

Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F 

 kpfr; rpwpa  G+q;fhf;fs;(Pockுt Park) 

rpwpa  G+q;fhf;fs; (Mini Park) 

mUfpYs;s G+q;fhf;fs; (Local Park) 

r%f G+q;fhf;fs; (Community Park) 

efu G+q;fhf;fs; (Town Park) 

kj;jpa efu G+q;fhf;fs;  

(Central Urban Park/City Park) 

gpuNjr G+q;fhf;fs; (Regional Park) 

eilghij G+q;fh (Linear Park) 

ntspg;Gw fyhrhiyfs 

glF n[b 

ghJfhg;ghd Fspay; ,lq;fs; 

tptrhak; 

 jw;NghJs;s cs;ehl;L kPd;tsj; Jiwia 

Nkk;gLj;j mDkjp toq;fg;gLk; 

ml;ltiz 01w;F mika 

 

8.8 gரநில fயற்பக பாுகாப்பு வலயம் 

 
,e;j tyaj;jpDs; mjpf gy;Yapu; nfhz;l <uepyg; gFjpfs; kw;Wk; nts;s mghaj;jpw;F 

cl;gLj;jg;gl;l Ntz;ba gFjpfis cs;slf;fpAs;sJ. ,J nts;sf; fl;LghL, Fiwg;G 

kwWk; ePu; Njf;fp itj;jpUj;jy; kw;Wk; tbfhy; Nghd;wtw;iw cs;slf;fpAs;sJ. 
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8.8.1.<uepy ,aw;if ghJfhg;G tyaj;jpw;fhd rl;lj; jpl;lq;fs; kw;Wk; mDkjpf;ff; $ba 
gad;ghLfs;. 

Ml;ltiz 8.15. <uepy ,aw;if ghJfhg;G tyaj;jpw;fhd rl;lj; jpl;lq;fs; 

tya vy;iyfs; fsdp gpuNjr rigapd; [p.gp.v]; Ms;$WfshdJ Nky;khfhz 

<uepy Kjd;ik jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

nts;s Nrkpg;G jpwd; v];.vy;.vy;.Mu; kwWk; b.rp apdhy; xg;Gjy; mspf;fg;gl;l Kjd;ik 

jpl;lj;jpd; mbg;giapy; nghUj;jkhd ,lq;fspd; Ib fspd; 

mbg;gilapy; guhkupf;f Ntz;Lk;.  

fl;blq;fis 

epu;khzpg;gjw;fhd 

Fiwe;j mstpyh 

epy msT 

4 n`f;lau; (10 Vf;fu;fs;) 

rpwpastpyhd epyg;gFjpapy; mDkjpf;fg;gl;l gad;ghLfs; xNu 

khjpahf ,Uf;Fk; Mdhy; fl;blq;fs; VJk; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. 

epug;GjYf;F 

mDkjpf;ff; $ba 

mjpf gl;r gFjp 

epymstpd; 2% (tPjpfs;, thfd jupg;gplq;fs; kyry $lk;/ fopT 

ntspNaw;wk; / js epu;thfj;jpw;F Njit Nghd;wtw;wpwF 

gad;gLj;jyhk;)  

mjp $ba epy msT 

(fl;blq;fshy; 

epug;gg;gl;l gFjp) 

nkhj;j jpl;lj;jpd; 1%; fopg;giwfis jtpu;j;J midj;J 

fl;blq;fSk; epug;gg;gl;l gFjpapDs; cs;slq;Fk;.  

Jdpf;fl;blq;fSf;F 

mDkjpf;f $ba mjp 

$ba jiu jsj;jpd; 

msT 

100 rJu.kP 

mDkjpf;f $ba mjp 

$ba fl;bl cauk;  

,aw;if jiu kl;lj;jpypUe;J 7kP (rpy NjLk; gjpTfs;/ ftdpg;G 

NfhGuq;fs;/ xl;Lnkhj;j jpl;lj;jpd; NfhGuq;fs; kiwf;Fk; gFjpfs; 

jtpu;j;J)  

fl;bl tbtikg;G fopg;giwfs; jtpu;e;j Vida midj;J flblq;fSk; <uepyg; 

gFjpapy; mikag; ngwyhk; (epug;gg;gl;l gFjpapy;). Mit 

jdpikg;gLj;jg;gl;l tifapy; my;yJ kfpo;tspf;Fk; tifapy; 

nfhj;jhfTk; ftu;r;rpfukhd $iu tbtikg;igf; nfhz;ljhfTk; 

,Uf;f ngwyhk;. Mit nghJ rhiyfs; kw;Wk; nghJkf;fs; $Lk; 

,lq;fis kiwf;fhj tifapYk; #oYld; el;G ghuhl;Lk; 

tifapYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

epyg;gpupj;jy; mDkjpf;fg;gl;khl;lhJ 

vy;iy epu;zak;  vy;iyr; Rtu;fs; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. kioePNuhl;lj;jpid 

jLf;fhj ghu;itf;F Vw;w Ntypaikg;ghdJ jw;NghJs;s cau; 

epyq;fspy; mDkjpf;fg;gLk;. Vida ghu;itf;F Vw;w tifapyhd 

vy;iyfs; 10 kP ,ilntspapy; mDkjpf;fg;gLk;. Nkw;$wpa ,uz;L 

xg;Gjy;fSk; A.b.Vtpd; mFkjpia ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkw;$wpa 

epge;jidfspd; 

tpjptpyf;Ffs; 

VNjDk; Kf;fpa nghJkf;fSf;F ,lkspf;f Ntz;ba 

cl;fl;likg;G jpl;lq;fspy; Nky; $wpa epge;jidfs; 

jsu;j;jg;glyhk;.  

%yk;: jpl;lkply; FO, fk;g`h khtl;lk;, 2020 

midj;J fl;blq;fSk; <uepyg;gFjpapy; mikag; ngwyhk; 
Vida eltbf;iffs; jilnra;ag;gl;Ls;sJ. 
ml;ltiz 8.16.  <uepy ,aw;if ghJfhg;G tyaj;jpw;fhd mDkjpf;ff; $ba gad;ghLfs;. 
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mDkjpf;ff; $ba gad;ghLfs; • <uepy ,aw;if G+q;fhf;fs; 

• Rw;Wr;#oy; el;G cztfq;fs; (1200 
rJu mb) 

• Rpwpa khehl;L ikaq;fs; (1500 rJu mb 
- ,Uf;if jpwd; 75 

- Nkil 30’<<50” 
• ntspg;Gw clw;gapw;rp trjpfs; 

• <uepy mUq;fhl;rpafq;fs; (1000 rJu 
mb) 

• fghdhf;fs; 

• tuz;l thdpiy tpisahl;L 
ikjhdq;fs; 

• ghuk;gupa kPd;gpbj;jy;  

• kyu; Nrfupg;G 

• ePu; Nghf;Ftuj;J 

• Njrpa cl;fl;likg;G jpl;lq;fs; 

• Gjpa ePu;ghrd fl;Lkhdq;fs; kw;Wk; 
nts;s ghJfhg;G fl;likg;Gf;fs; 

• fy;tp kw;Wk; Muha;r;rp eltbf;iffs; 

%yk;: jpl;lkply; FO, fk;g`h khtl;lk;, 2020 

8.9.வநல் சாுபி மற்ும் gரநில விவசாய வலயம் 
 

,g;gFjpahdJ jw;NghJs;s ney; tptrha epyq;fs;, iftplg;gl;l tptrha epyq;fs; kw;Wk; 

njdpaha kw;Wk; Xtpl;lTld; njhlu;Gila epyq;fs;. 

ml;ltiz 8.17. ney; rhFgb kw;Wk; <uepy tptrha tyaj;Jld; njhlu;Gila mDkjpf;ff; $ba gad;ghLfs ; 

mDkjpf;ff; $ba gad;ghLfs; • fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpdhy; mDkjp toq;fg;gl;l 

eltbf;iffs; khj;jpuNk jw;NghJs;s ney; tptrha epyq;fd;, 

iftplg;gl;l tptrha epyq;fs; kw;Wk; njdpaha kw;Wk; 

Xtpl;lTld; njhlu;Gila epyq;fspy; Kd;ndLf;f KbAk;. 

• <uepy tptrha njhopy;fs; 

• ku tsu; fiy 

• ([p.v]., vk;.gp) kw;Wk; kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; rigapd; 

epge;jidfSf;F mika Ruq;f eltbf;iffs; ,jDs; 

rkr;rPuw;w jsq;fSk; cs;slq;Fk; (fspkz; Fopfs; kw;Wk; 

kz; Ruq;fk;) 

• Rw;Wr;#oy; el;G kPd; tsu;g;G Fsq;fs; 

• Vida eltbf;iffs; kw;Wk; fl;Lkhdq;fs; Kw;whf 

jilnra;ag;gl;Ls;sJ. 

%yk;: jpl;lkply; FO, fk;g`h khtl;lk;, 2020 

 

 

 

ml;ltiz 8.18. ney; rhFgb kw;Wk; <uepy tptrha tyaj;Jld; njhlu;Gila rl;lj;jpl;q;fs; 
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tya vy;iyfs; gpafk gpuNjr rigapd; [p.gp.v]; Ms;$WfshdJ Nky;khfhz <uepy Kjd;ik 

jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

tyaj;Jld; njhlu;Gila nghJthd tpjpKiwfs; kwWk; epge;jidfs;  

(a) VNjDk; Kf;fpa nghJkf;fSf;F ,lkspf;f Ntz;ba cl;fl;likg;G 

jpl;lq;fspy; Nky; $wpa epge;jidfs; jsu;j;jg;glyhk;.( mDkjpf;fg;gLk; 

cl;fl;likg;G trjpfshtd – kpd;rhuk, ePu; toq;fy;, njhiyNgrp, mjpNtf 

neLQ;rhiyfs; kw;Wk; Gifapuj ghijfs;) 

(b) ml;ltizapy; Fwpg;gplLs;sg;gb gpw mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F mDkjp 

ngWk; Kd;du; Kd;nkhopag;gl;l mgptpUj;jp gzpfSf;fhd xg;Gjy; ngwg;gLjy; 

Ntz;Lk; Vnddpy; <uepyg;gFjpapy; iftplg;gl;l ney; epyq;fspy; kPz;Lk; 

gapupLthw;fhd mDkjp  “nropg;ig Nehf;fp” vDk; 2019 nfhs;ifapd; 

mbg;gilapy; kf;fis ikakhf nfhz;l nghUshjhuj;jpid cUthf;Ftjd; 

fhuzkf <uepyq;fspd; gad;ghl;L Kiw mjw;Nfw;w tifapy; khwf;$ba 

rhj;jpaf; $Wfs; cs;sd.  

(c) xU <uepyj;jpw;F mUfpNyh mty;yJ kiyrhu;e;j gFjpf;F Kd;dpiyapNyh 

mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F xg;Gjy; mspf;Fk; Kd;du; epymsT jpl;lj;jpy; 

vy;iyfs; tiuaWf;fg;glNtz;Lk;. 

(d) <uepyj; jpul;lypd;gb vy;iyapypUe;J Rkhu; 20 kPw;wUf;F cl;gl;l gFjpahdJ 

<uepy tyaj;jpw;F nrhe;jkhdJ; mit mk;kz;lyj;Jld; njhlu;Gila rl;lk; 

xOq;F kw;Wk; mq;fPfupf;fg;gl;l eilKiwSf;F ,zq;fpajhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. (jw;NghJs;s Gtpapay; ,lg;gpl miktptaypy; cs;s jtWfis 

ePf;f) 

a) Rw;Wr;#oy; rl;lj;jpd; fPo; “Fwpg;gpl;l jpl;lq;fSf;fhd” $Ljy; gzp kj;jpa Rw;whly; mjpfhur; rig, 

,yq;if fhzp mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk;, A.b.V, fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;, ePu;ghrd 

jpizf;fsk; Nghd;wtw;wpd; Njitg;gLfpd;wJ. ve;jnthU <uepyk; njhlu;ghd mgptpUj;jpapd; NghJk; 

Nkw;fz;l epge;jidfis kPWfpd;w NghJ mjpfhuk; toq;fg;gl;Ls;s rigahy; rl;l eltbf;if 

vLf;fg;gLk;. 

%yk;: jpl;lkply; FO, fk;g`h khtl;lk;, 2020 
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Rத்தியாயம் 09 

xன்வமாழியப்பட்ட சாபல Rகலம்f கட்ிட மகாுகள் 
மற்ும் ஒுக்கீுகள; 

9.1 கட்ிட மகாுகள் மற்ும் ஒுக்கீுகள் 

lளனி பிரவதச சனபயிற்l வபாﾑந்ヴம் வனகயிலான கட்ザட வரம்புகள் மற்ும் ஒヴக்கீズகள் பற்ுp கவனம் 

வசoத்ヴகின்றヴ. Rதனザப்பனடயில் Rபிவிﾑத்தியினால் பாதிக்கப்பட்ட xன்வமாழியப்பட்ட gரநில வலயத் 

திட்டம்f Sு மற்ும் கால்வாய் ஒヴக்கீズகள்f Rதிவவக வநズஞ்சானல மற்ும் புனகயிரத ஒヴக்கீズகள்f கட்ザட 

வரம்புகள் வபான்றன ヂள்ளடங்கப்பズகின்றன.  

9.1.1. வீதியின் Rகலம்f ஒுக்கீுகள்f மற்ும் கட்ிட மகாுகள் 

களனி Rபிவிﾑத்தி திட்டத்தின் பிரகாரம் வீதியின் Rகலமானヴ xன்ﾂரினமயின் Rザப்பனடயில் 

ஒヴக்கப்பட்ズள்ளヴ. 

 
Table 9.1 Mu;.b.V, gp.Mu.b.V kw;Wk; cs;Su; mjpfhu riga tPjpfspd; mfyq;fs;, fl;bl Nfhl;L xJf;fPLfs; 

rhiy tupirKiw tPjp Kd;nkhopag;gl;l mfyk; (kP) Rhiy NfhL 

Kjy; Kd;Dupik 

rhiy 

nfhOk;G – fz;b tPjp 

(ngtpanfhl njhlf;fk; 

k`u 6 fp.kP) 

▪ nkhj;j mfyk; -30kP 

  vy;.Mu;.b ghijapd; 

ikaj;jpypUe;J ehd;F 

topr;rhiy, thfdj; jupg;G, 

Jtpr;rf;futz;b ghij, 

eil ghij kw;Wk; Nrit 

ghijfs;. rhiyapd; nkhj;j 

mfykhdJ 30 kPw;wuhf 

mikag;ngWk;. 

15 kPw;wu; (kj;jpa 

Nfhl;bypUe;J 50 

mb ) 

,uz;lh

k; 

Kd;Dup

ik 

rhiy 

‘A’ tif  
nfhOk;G-gpafk rhiy 

(B 214) ▪ nkhj;j mfyk; -30kP 

( ghijapd; ikaj;jpypUe;J 

ehd;F topr;rhiy, thfdj; 

jupg;G, Jtpr;rf;futz;b 

ghij, eil ghij kw;Wk; 

Nrit ghijfs;. rhiyapd; 

nkhj;j mfykhdJ 30 

kPw;wuhf mikag;ngWk;.) 

 

15 kPw;wu; (kj;jpa 

Nfhl;bypUe;J 50 

mb ) 

Kd;nkhopag;gl;l Gjpa 

fsdp tp`hiu rhiy 

{`D}gpl;b – tj;jy 
rhiy (B 151/B 220) 

fpupgj;nfhl - khnfhy 

rhiy (B 221) 

‘B’ tif Kd;nkhopag;gl;l Gjpa 

khw;W ghij 

ngypanfhl Kjy; 
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%yk;: jpl;lkply; FO, fk;g`h khtl;lk;, 2020 

 

kfuTf;F ntnty;Jt 

<upahtjpa topahf  

%d;whk; 

Kd;Dup

ik 

rhiy 

‘A’ tif 

FDgpl;ba Gifapuj 

epiyak; mZfy; 

rhiy 

▪ nkhj;j mfyk; -15kP 

( ghijapd; ikaj;jpypUe;J 

,uz;L topr;rhiy, thfdj; 

jupg;G, Jtpr;rf;futz;b 

ghij, eil ghij kw;Wk; 

Nrit ghijfs;. rhiyapd; 

nkhj;j mfykhdJ 15 

kPw;wuhf mikag;ngWk;.) 

7.5 kPw;wu; 

(kj;jpa 

Nfhl;bypUe;J 25 

mb ) 

fpupgj;nfhl 

itj;jparhiy 

mZfy; tPjp 

jYfk – fsdp 

jYfk Ntty;Jt tPjp 

jpgpl;bnfhl 

FDg;gpl;ba tPjp 

fy; nghus – 
nghy;N`d  

fpupgj;nfhl - 

,upahtpl;ba tPjp 

fpupgj;nfhl tPl;Lj; 

jpl;lk; tPjp  

Ygpdp khtj;ij 

gpygpl;ba – 
Nfhzfk;gs 

gjpaj;JLt – 
FDgpl;ba tPjp 

tj;jyhjh njyfgj;j 

tj;jyhjh tdthry 

‘B’ tif 

Njhuz re;jp – fsdp 
tpfhiu tPjp (tuhnfhl 

tPjp) 

▪ nkhj;j mfyk; -15kP 

( ghijapd; ikaj;jpypUe;J 

,uz;L topr;rhiy, thfdj; 

jupg;G, Jtpr;rf;futz;b 

ghij, eil ghij kw;Wk; 

Nrit ghijfs;. rhiyapd; 

nkhj;j mfykhdJ 15 

kPw;wuhf mikag;ngWk;.) 

lau; re;jp – fsdp 
tpfhiu tPjp 

(Ed;fKnfhl tPjp) 

nfhN`hy;tpy Clhf 

fpupgj;nfhltpypUe;J 

tpfhiu tPjpf;F 

(NfhN`hy;tpy tPjp) 

ehd;fh

k; 

Kd;Dup

ik 

rhiy 

xன்வமாழியப்பட்ட xதல் மற்ும் நான்காவヴ xன்ﾂரினம பானதகள் 

தவிர Rனனத்ヴ பானதகளின் lனறந்தபட்ச Rகலம் 6 மீட்டர் fﾑக்க 

வவண்ズம். 

▪ nkhj;j mfyk; -12kP 

 

6 kPw;wu; (kj;jpa 

Nfhl;bypUe;J 20 

mb ) 
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9.2. xன்வமாழியப்பட்ட புபகயிரதம் மற்ும் Rதிமவக வநுஞ்சாபலயின் 
ஒுக்கீுகள்  
9.2.1 புபகயிரத பாபத ஒுக்கீுகள் 

xன்வமாழியப்பட்ட மற்ும் `ற்கனவவ ヂள்ள புனகயிரத பானதகள் மற்ும் xன்வமாழியப்பட்ட fலl புனகயிரத 

பானதகளின் ஒヴக்கீடானヴ புனகயிரத தினணக்களத்தின் விதிxனறகrக்l ヂட்பட்டதாக fﾑக்lம் 

Rத்தனகய fடஒヴக்கீズகளில் கட்ズமானம் Rﾂமதிக்கபடமாட்டாவதாズ Rனவ நிலப்பரப்புக்களாகவவ 

பராமரிக்கப்படவவண்ズம். 

9.2.2 Rதிமவக வநுஞ்சாபல ஒுக்கீுகள் 

களனி பிரவதச சனபயினன ヅடுத்ヴச் வசல்oம் சி.வக. Rதிவவக வநズஞ்சானலயானヴ Sர.ザ.` வினால் 

ஒヴக்கப்பட்ட பlதியிலிﾑந்ヴ 10 மீற்றர் பYனம வபல்ザனன வபுதல் வவண்ズம். 

 

9.3 கால்வாய்கள்f Sுகள் மற்ும் Rபணகளின் ஒுக்கீுகள் 

fலங்னக நில மீட்பு மற்ும் வமம்பாட்ズக் கழகம்ää fனணப்பு 06 fன் பザ 2010 ஜ னல 14 Sம் வததி _ண் 166ஃ17. 

1968 Sம் Sண்ザன் 15 Sம் fலக்கச் சட்டம் (1976 Sம் Sண்ザன் திﾑத்தப்பட்ட சட்டம் _ண் 27) ஃ fலங்னக நில 

மீட்பு மற்ும் வமம்பாட்ズக் கழகம் (திﾑத்தம்) சட்டம் 1982 Sம் Sண்ザன் 52 Sம் fலக்கத்தின் yலம் 

xன்வமாழியப்பட்ட பாヴகாப்பு மண்டலம் திறந்த மற்ும் yザய கால்வாய்கrக்காக ஒヴக்கப்பட்ズள்ளヴää வமoம் 

களனி பிரவதச சனபயின் _ல்னலக்lள் ヂள்ள Rனனத்ヴ Sுகள்ää நீவரானடகள்ää Rனணகள்ää 

Rனணக்கட்ズகள் மற்ும் பிற நீர்வழிந்வதாズவதற்காக fயற்னக Rல்லヴ வசயற்னகயாக ヂﾑவாக்கப்பட்ட 

நீர்வழிகrக்காக fந்த விதிxனறகள் வமoம் நனடxனறயில் ヂள்ளன. 

ml;ltiz 9.2. eilKiwapy; cs;s fhy;tha; ,Ug;G tpjpKiwfs; 

 

 

 

I. களனி நதி ஃப்வளாரா வரம்பிலிﾑந்ヴ 100 மீ fﾑப்பு ஒヴக்கப்பட வவண்ズம். fヴ 40 மற்ும் 60 மீட்டர் _ன 

fரண்ズ பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பズம் _ன்பヴடன் மீ. 40 ற்lள் புヴ கட்ズமானத்திற்l Rﾂமதி fல்னல. 

fﾑப்பிﾂம்ää 60 மீட்டர் fﾑப்பு கட்ズம் வபாヴ Yற்ுச்Y10ழல் fணக்கத்திற்l மட்ズவம ஒப்புதல் 

வழங்கப்பズவதற்l பரீசீலனன வசய்யப்பズம். 

II. fந்த கட்ズப்பாズ களனி Sற்றின் வடக்lச் Yவரின் xன்வமாழியப்பட்ட Yற்ுச்Y10ழல் பாヴகாப்பு 

வலயத்திற்l வபாﾑந்தாヴ. 

III. பிரவதசத்தில் நனடxனறயில் ヂள்ள Rனனத்ヴ கால்வாய் பானதகளின் Rகலத்திற்lம் `ற்ப 

பரிந்ヴனரக்கப்பட்ட பாヴகாப்பு வலயத்தில் ஒヴக்கப்பட வவண்ズம்ää வமoம் Rனவ தாவர 

விரிவாக்கத்திற்l மட்ズவம பYனம fﾑப்புக்களாக Rங்கீகரிக்கப்பズகின்றன. 

Nkw;gug;G mfyk; (kP) Nkw;gug;G mfyk; (kP) xJf;fg;gl;l ,Ug;G gFjp 
jpwe;j fhy;tha; (kP.)  jpwe;j fhy;tha; (kP.)  

1.0- 1.2  1.0  0.3 

1.3 – 3.0 2.0 1.0 

3.1 – 4.5  2.75 1.0 

4.6 – 6.0  3.5 1.5 

6.1 – 9.0  4.5 1.5 

9  w;F mjpfk;  6.5 2.0 
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lறிப்பு 

I. நில ヂட்பிரிவுக்l ஒப்புதல் Rளிக்lம் வபாヴf நிலRளனவ திட்டத்தில் 10 மீ ஒヴக்கீズ lறிக்கப்படல் 

வவண்ズம் 

II. lப்னபகள் Rகற்ுவதானヴ lறித்த ヂள்rராட்சி Rதிகாரச் சனபக்l `ற்ற வனகயில் fﾑப்பவதாズ 

Rதிவவக வநズஞ்சானலயிலிﾑந்ヴ ½ கி.மீ வதானலவிற்l lப்னபகனள வகாட்ズவதற்l Rﾂமதி 

வழங்கப்படமாட்டாヴ. 

III. வன சீவராசிகள் பாヴகாப்பு தினணக்களம்f fலங்னக காணி Rபிவிﾑத்தி mட்ズத்தாபனம்f மத்திய 

Yற்றாடல் Rதிகார சனபf நீர்பாசன தினணக்களம் மற்ும் பிற Rரசாங்க நிுவனங்கள் Rத்தனகய 

Rனமப்புக்களின் விதிxனறகrக்l fணங்க வவண்ズம். 
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,izg;G 01: Kf;fpa MNyhrid epWtdq;fs; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epWtdk; / jpizf;fsk; Gjtp / ngau; 

fsdp tpfhiu jiyik gjtpapy; cs;stu;> Nguhrpupau; 

nfhy;Yg;gpl;b k`pe;j rq;fuf;fpjh NjNuh 

Njrpa ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fsk; efu jpl;lkplyhsu; X. tpN[tu;jd 

efu jpl;lkplyhsu;> vr;.v];. b.Mu;. khu;bd;]; 

tPjp Nghf;Ftuj;J mjpfhurig nghwpapayhsu; vd;.V. nyhf;FNf 

tPjp Nghf;Ftuj;J mjpfhurig Jiz ,af;Feu; (neLQ;rhiy nray;ghLfs;) 

,yq;if epy kPl;G kw;Wk; Nkk;ghl;Lf; 

fofk; 

nghwpapayhsu;;> b.n[auj;Nd 

tdtpyq;F ghJfhg;Gj; Jiw Jiz,af;Feu;> cGy; ,e;jpu[pj; 

kj;jpa Rw;Wr;R+oy; Mizak; Rw;Wr;R+oy; mYtyu;> jpue;jp uzrpq;f 

ePu;g;ghrdj;  jpizf;fsk; nghwpapayhsu;;> b.b. tpN[R+upa 

Njrpa tPl;Ltrjp Nkk;ghl;L Mizak; khtl;l Nkyhsu;> Nf.vk;.[p.A. ghypj 

 

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhy; thupak; gpuhe;jpa  nghwpapayhsu; 

,yq;if kpd;rhu jpizf;fsk nghwpapayhsu; gp v]; kJ\q;f 

nghwpapayhsu; Mu;gp[p tpf;fpukhuhr;rp 

LECO jiyik nghwpapayhsu;; fpis Nkyhsu; - 

vk;. ngu;dhz;Nlh 

njhy;nghUs;  jpizf;fsk;   
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,izg;G 02: fpNul;lu; nfhOk;G mgptpUj;jp tpthjj;jpd; tu;j;jkhdp mwptpg;G 
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,izg;G 03: rhiy mZfy; kw;Wk; ,izg;G 
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,izg;G 04: fsdp gpuNjr rigg; gFjpapd; rdj;njhif mlu;j;jp 
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,izg;G 05: epy gad;ghL – 2017 
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,izg;G 06: tPl;L mlu;j;jp -2011 
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,izg;G 07: Njrpa ngsjPf jpl;lk; - Kd;nkhopag;gl;l kf;fs; njhif – 2050 

tsk;: Njrpa ngsjPf jpl;lk; -2050 
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,izg;G 08: Nky; khfhz fl;likg;G jpl;lk; - 2030 
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,izg;G 09: fpNul;lu; nfhOk;G fl;likg;G jpl;lj;jpd; gb efu ikaq;fspd; 
tupirKiw-1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tsk;: fpNul;lu; nfhOk;G fl;likg;G jpl;lk; - 1998 
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,izg;G 10: fk;g`h khtl;l efu tupirKiw  
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,izg;G 11: rhiy,izg;G gFg;gha;T  
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,izg;G 12: fk;g`h khtl;lj;jpd; njhopy;Jiw tpupthf;fk; - 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsk;: njhifkjpg;G Gs;sptpguj; jpizf;fsk; -2012  
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,izg;G 13: Ntiytha;g;G tpfpjk;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employment 50139 

Unemployment 3422 

Labor Force 53561 

ஆ ார : ுல    & ு   ய ய் ு   2012 

வ  ல ா்்ு              94% 

வ  லய              6% 

tsk;: njhifkjpg;G Gs;sptpguj; jpizf;fsk; -2012  

அரு           12% 

அ ர அரு          4%

   யா் ு              56%

ு லா               3%

  ா   ஆ்  ர  ்ு    22%         

22% 

வ  லய              3% 
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,izg;G 14: tpspk;G epiyf;F Vw;g epyj;jpd; cauk;  
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,izg;G 15: <uepy tpupthf;fk;  
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,izg;G 16: Rw;Wr;R+oy; czu;jpwd; 
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,izg;G 17: tsu;r;rp mOj;jk;  
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mgptpUj;jp mOj;j ml;ltiz 

  

mbg;gil fhuzpfs; vil 
 

kjpg;G juk; 

mZfy; ml;ltiz 15%       
gpujhd tPjpfs; (xU 
tFg;G) 

V gp tFg;G tPjpfs; uapy; ghij 5  
rP tFg;G tPjpfs; 4 

gpw tPjpfs; (gp & rp 
tFg;G) 

B tFg;G tPjpfs; 3 
< tFg;G tPjpfs; 2 

gpuNjr rig tPjp vg; tFg;G tPjpfs; 1 
,izg;G ml;ltiz (IDW) 25% epiyahd tpyfy;  (Std Dev) 5-1 
kf;fs; njhif ml;ltiz 30%       

 
kf;fs; njhif mlu;j;jp 

        

50% 

 
kf;fs; njhif 
mlu;j;jp 

4.98 – 32.41  1 

32.4 – 40.206 2 

40.206 – 67.64  3 

67.64 – 164.28  4 

164.28 – 504.71  5 
kf;fs; njhif tsu;r;rp 50% kf;fs; njhif 

khw;wk; 
(2011-2001) 

(-15.59) – (-3.75) 1 

  (-3.75) – (-2.00) 2 

(-2.00) – 0 3 

1.504 – 3.25 4 

3.25 – 6.68  5 
epy gad;ghl;L ml;ltiz 30%       

epy gad;ghl;L tiffs; 50%   tzpfg; gpuNjrq;fs; 5 
N`hl;ly; kw;Wk; Rw;Wyh 
jyq;fs; 

4 

kPd;gpb gpuNjrq;fs; 3 
fy;tp 3 
Rfhjhuk; 3 
FbapUg;G / Njhl;lk; 3 
tptrhak; 2 
tdtpay; / rJg;G 
epyq;fs; / 
ePu;j;Njf;fq;fs; 

1 

fl;blq;fs;   

50% 

  
  

  

5 - 1 
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,izg;Gfs; 18: rhiy ,izg;G mbg;gilapyhd nray;ghl;L gFjpfs; 
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,izg;G 19: gq;Fjhuu;fspd; Nahridfs; kw;Wk; jpl;lq;fs ; 

tu;j;jfk; kw;Wk; njhopy; 

1. Nghf;Ftuj;J neupriyf; Fiwf;f <upahntl;ba re;jpg;gpypUe;J epkhyp gpypk; `hy; tiu rhiyia 
mfyg;gLj;Jjy;. 

2. fpupgj;nfhl efug; gFjpia mjpfupf;f $Ljy; epyq;fisr; Nru;j;jy;; 

• yq;fh ghu;krpf;F gpd;dhy; cs;s  tay; epyk;  

• fPy;]; R+g;gu; khu;f;nfl;bd; gpd;dhy; tay; epyk; 

3. gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd cyu; kPd; filfs; gFjp kw;Wk; vy topahf khnfhy rhiy       tiu 
,izf;fTk;. 

4. fz;b- nfhOk;G rhiyf;F rkhe;jukhd rhiyfis cUthf;Fjy;.  

• yf;rhyhTf;F mUfpy; 

• fz;zhb gpNuk; fil kw;Wk; fhk mUfpy; 

5. fpupgj;nfhl nghJ tu;j;jf epyj;jpy; (fhu; G+q;fhf;fs;> jghy; epiyaq;fs;> muR tq;fpfs;> rpdpkhf;fs;> 
tpupTiu muq;Ffs;> Foe;ijfs; G+q;fhf;fs; Nghd;wit) midj;J trjpfSld; 8 khb tzpf tshfj;ij 
cUthf;Fjy;.  

6. fpupgj;Nfhlhtpy; jw;NghJs;s fhypahd epyj;ij guhkupj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;Jjy; (fpupgj;nfhl gioa 
g]; epiyaj;jpw;F mUfpy;). 

• gz;Nlhuh fz;fhl;rp 

• ntspg;Gw nghJf; $l;lq;fs; 

• ,ir epfo;r;rp 

7. gpujhd fz;b - nfhOk;G tPjpapy; Ruq;fq;fs; my;yJ /g;isXtu;fSld; ghjrhup FWf;Fntl;Lfis 
vspjhf;Fjy; 

• YMBA  ,y; ,Ue;J tzpf tshfk; tiu 

• <upahtba re;jpg;gpy; ,Ue;J nfh];tj;j rhiy tiu 

8. fpupgj;nfhl efu ikaj;jpy; KOikahd fopg;giw mikg;ig cUthf;Fjy; 

9. nghUj;jkhd ,lq;fspy; Fiwe;j vz;zpf;ifapyhd Kr;rf;fu tz;bfis (2 my;yJ 3) guhkupf;fTk; 
gjpT nra;aTk; kw;Wk; Kr;rf;fu cupikahsiu milahsk; fhz ];bf;fiu mwpKfg;gLj;Jjy;.  

10. fsdp gFjpapy; ghuk;gupa fspkz; njhopYf;F nghUj;jkhd ,lq;fis toq;Fjy;. 

11. etPd njhopy;El;g mwpT kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Ftjd; %yk; njhopy;fis Nkk;gLj;Jjy;.  

• Rw;Wyhj; JiwAld; ,izj;jy;. 

• iftpidg; nghUl;fspd; Nkk;ghL 

• xU njhopy;Jiw fpuhkk; kw;Wk; nghJthd trjpfs; ikaj;ij epWTjy;. 

12. fsdp Gdpj gpuNjrj;Jf;F mUfpy; nghUj;jkhd ,lq;fspy; ,uz;L Xa;T+jpa ikaq;fis epWTjy;. 

13. fsdp g]; epiyaj;jpypUe;J tpfhiuia Nehf;fp gazpfs; ghyk; mikj;jy;.  

14. tpfhiu tshfj;jpw;F mUfpy; xU epug;G epiyak; mikj;jy; 

15. trjpfSld; $ba E}yfk; xd;iw mikj;jy;.  

16. fsdp gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd epyj;jpy; tzpff; fl;blk; mikj;jy; 

17. `PDgpl;b Gjpa tPjpapd; ,U gf;fq;fspYk; njhopy;fis epWTjy; 
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• rPnke;J nghjp nra;jy;  

• Milj; njhopy;rhiy 

• njhuz re;jp gpuNjr rigapd; epyj;jpy; xU tzpf tshfk; mikj;jy;. (Rkhu; 3 khbfs;) 

• efuj;jpw;Fs; xU Mz;fs; gs;spia epWTjy;. 

• jdpahu; efu kUj;Jtkidia epWTjy;. 

Nritfs; kw;Wk; cs;fl;likg;G trjpfs; 

1. epyj;ij Jy;ypakhf jpl;lkpLjy; 

• jiu kl;lj;jpy; nts;s msitf; fl;Lg;gLj;j 

• tPLfs;> njhopy;fs;> Nritfs; kw;Wk; epyg;gug;Gfis rupahf kz;lyg;gLj;Jjy;. 

2. fy;tp 

mgptpUj;jp nra;ag;gl Ntz;ba gs;spfs; Fwpj;J khfhz kw;Wk; muR mikr;rfq;fSld; fye;Jiuahb 
mtw;iw milahsk; fhZjy;.  

3. Rfhjhuk; 

• fpupgj;nfhl mbg;gil kUj;Jtkidia Njrpa kUj;Jtkidahf khw;Wjy;.  

• midj;J trjpfisAk; nfhz;l xU jdpahu; kUj;Jtkidapd; Njit 

• fopT ePu; Rj;jpfupg;G Kiwia epWTjy; 

• njhw;W my;yhj Neha;fisj; jLf;f nghUj;jkhd ,lq;fspy; clw;gapw;rp gFjpfis 
cUthf;Fjy;. 

4. tPl;Ltrjp 

• tPl;Ltrjp Nfhupf;if nts;sk; kw;Wk; mq;fPfupf;fg;glhj FbapUg;ghsu;fs; Mfpatw;wpd; 
gpujpgypg;ghf mLf;Fkhb FbapUg;G tshfq;fis epu;khzpj;jy;. 

 5. rhiyfs; 

jw;NghJs;s Nghf;Ftuj;J gpur;rpidfSf;F jPu;thf 

I. k`huh re;jp - jYg;gpl;b rhiy- Gjpa `PDgpl;b rhiy - ntty;Jt rhiy - lau; xj;Jiog;G 
re;jpg;G 

II. gioa fz;b tPjp mgptpUj;jp khw;W  tPjp  mgptpUj;jp  

III. fpupgj;nfhl> gy;fiyf;fofk;> njhudh re;jpg;G Ruq;fg;ghij rhiy mikg;GfSld; ghjrhup 
Nrit topia xJf;Fjy; - kpd;rhuk;> ePu;> ngl;Nuhypak;> njhiyj;njhlu;G. 

IV. thfd epWj;j trjpfSld; $ba tzpf tshfj;ij mikj;jy;. 

V. ,d;lu;rpl;b nghJ Nghf;Ftuj;J Nritia epWTjy;.  

6. Nrit epWtdq;fs; - vjpu;fhy jpl;lq;fspd;gb kpd;rhuk; kw;Wk; njhiyj;njhlu;Gfis cUthf;Fjy; 

7. fopT Nkyhz;ik 

• fopTfis gpupf;f kf;fSf;F jfty; toq;Fjy;.  

• Kiwahd Nkyhz;ik Kiwiag; gpd;gw;Wjy; 

 

Rw;Wr;R+oy; kw;Wk; tuyhW 

1. fsdp u[kfh tpfhiuia mbg;gilahff; nfhz;l kj kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; epiyikfisg; ghJfhj;jy;. 

 

gpur;rpidfs; 

1. Gdpj gFjpf;Fs; thfd epWj;j rj;jk;> neupry; kw;Wk; Gif. 



   

 

251 

 

2. Gdpj gFjpf;Fs; mq;fPfupf;fg;glhj fl;Lkhdq;fs; kw;Wk; eltbf;iffs; - tu;j;jfu;fs; kw;Wk; 
gpr;irf;fhuu;fs;> nghJ ,lk;> ];lhy;fs;> g]; epWj;jk;. 

3. ,iwr;rp filfs;> kPd; filfs;> tpLjpfs;> caukhd fl;blq;fs;> yhl;[;fs;> fpsg;Gfs; 
Nghd;wtw;wpd; fl;Lkhdk;. 

4. cs;Su; kw;Wk; ntspehl;L gf;ju;fSf;F jq;Fkplk; ,y;yhik. 
5. Rw;Wr;R+oy; Vw;wj;jho;T> R+oy; khR 
6. rhFgb nra;ag;gl;l epyq;fspd; epge;jid gad;ghL. 
7. ePu;g;ghrd Kiwia rupnra;jy; / nray;gLj;jj; jtwpaJ 
8. ejp ,Ug;G mq;fPfupf;fg;glhj fl;Lkhdk; 
9. fhy;tha; ,Ug;G / jho;thd gFjpfis milj;jy; 
10. gpuhe;jpaj;jpd; kf;fSf;F Vw;wthW cs;fl;likg;G ,y;yhik 
11. fopT> fopT ePu; my;yJ fopTePiu mfw;WtJ 
12. miy jLg;G mikg;Gfspd; mopT 
13. topjy; 
14. tdtpyq;Ffspd; tho;tplq;fis mopj;jy;. 
15. kdpj> tdtpyq;F gpur;rpidfs; kw;Wk; Nkhjy;fs;. 

MNyhridfs; 

1. fsdp tp`hiuia Rw;wp “xU top” mikg;ig epWTjy;.  
2. Nfhapypd; Gdpj jd;ikf;F ,ilA+W tpistpf;Fk; eltbf;iffis khw;Wjy;. 
3. fl;bl cauq;fSf;F fl;Lg;ghL (gNfhlhit tpl Fiwthf) 
4. jw;NghJs;s fl;blq;fis Gzuikg;G nra;jy; kw;Wk; Gjpa ahj;uPfu;fs; Xa;T fl;blq;fis 

mikj;jy; 
5. Rw;Wr;R+oy; rkepiyia Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; khRghl;ilf; Fiwj;jy;. 
6. $l;lhf xU gapu; epy kPSUthf;fk; Kiwia epWTjy; 

• ePu;g;ghrd Gduikg;G 

• khRgLj;jpfis mfw;Wjy; 
7. ejp,Ug;G mwptpg;G 
8. ejp vy;iyfisf; Fwpj;jy;.  
9. mq;fPfupf;fg;glhj fl;Lkhdq;fs; kw;Wk; FbapUg;ghsu;fis mfw;Wjy.; 
10. fhy;tha; ,Ug;G kw;Wk; jho;thd gFjpfis mfw;Wjy;. 
11. cs;fl;likg;gpd; vjpu;fhyj;jpw;fhd jpl;lkply.; 
12. nghJ fopT ePu; Rj;jpfupg;G epiyaj;ij epWTjy;. 
13. miy Rtupd; fl;Lkhdk; kw;Wk; Gduikg;G. 
14. fsdp Mw;wpy; gf;f tisTfs; mikj;jy; 
15. ghJfhf;fg;gl;l Fspay; fl;Lkhdk; 
16. Jiz guhkupg;G ikaq;fis Kiwahf epu;tfpj;jy; 
17. Mf;fpukpg;G jhtuq;fspd; fl;Lkhdk; 
18. njhiyNgrp fk;gq;fs; kw;Wk; kpd; fk;gq;fis mfw;Wjy; kw;Wk; khw;W topfis 

mwpKfg;gLj;Jjy; 
19. jhtuq;fs; kw;Wk; gapu;fspd; rhFgb 
20. Rw;Wr;R+oy; Rw;Wyh Cf;Ftpg;G. 
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,izg;G 20: epy kjpg;G 

 



   

 

253 

 

,izg;G 21: fsdp Mw;wpd; nts;sk; kw;Wk; cldb nts;sk;  
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,izg;G 22: fz;b jho;thuj;jpy; mjpfgl;r kzpNeu NgUe;J ghij  

• fpupgj;nfhl mjpfgl;r kzpNeu NgUe;J mjpu;ntz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsk;: Com-Trans study report 

• gazpfs; mjpu;ntz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsk;: Com-Trans study report 
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,izg;G 23: fzpdp njhlu;ghd gFg;gha;T Fwpj;j gq;Fjhuu;fspd; ghu;itfs; (Word 
Cloud Analysis) 

fsdp Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; njhlu;ghd gq;Fjhuu; $l;lk; 20 etk;gu; 2017 md;W fpupgj;nfhltpy; cs;s 

uhay; ghu;f; N`hl;lypy; eilngw;wJ. 60 f;Fk; Nkw;gl;l gq;Fjhuu;fs; tzpf kw;Wk; njhopy;Jiw 

Nkk;ghL> Nrit kw;Wk; cs;fl;likg;G Nkk;ghL kw;Wk; fyhr;rhu> ghuk;gupak; kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; vd 

%d;W Kf;fpa FOf;fshf gpupf;fg;gl;Ls;sdu;. ,e;j %d;W FOf;fspy; jdpj;jdpahf tpthjpf;fg;gl;l 

gpur;rpidfs;> rhj;jpaf;$Wfs; kw;Wk; jpl;lq;fs; ,e;j gFjp njhlu;ghf $l;lj;jpy; NkYk; 

tpthjpf;fg;gl;ld. ,Wjpahf> fzpdp mbg;gilapyhd Ntu;l; fpsTl; gFg;gha;T (Word Cloud 

Analysis) me;j tpthjq;fSf;F nra;ag;gl;lJ kw;Wk; kf;fspd; czu;Tfs; kw;Wk; jpl;lq;fis 

gFg;gha;T nra;jJ. ,J gpd;tUkhW ntspg;gLj;jpAs;sJ.  

FO 01 - tzpf kw;Wk; njhopy;Jiw 

Nkk;ghL 

,e;j FO ,g;gFjpapd; tzpf kw;Wk; 

njhopy;Jiw Nkk;ghl;by; Neubahf ftdk; 

nrYj;jpAs;sJ. tzpf kw;Wk; 

njhopy;Jiw gad;ghLfis 

tsu;g;gjw;fhd xU fhe;jkhf 

cs;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;JtJ 

gw;wp NkYk; tpthjpf;fg;gl;lJ. 

 

 

 

FO 02 - Nrit kw;Wk; cs;fl;likg;G 
Nkk;ghL 

FO 02 ,d; gb> cs;fl;likg;G Nkk;ghL> 
cldb nts;sj;ijj; jzpj;jy; kw;Wk; 
cs;fl;likg;G trjpfspd; vjpu;fhyj; 
Njitia vt;thW G+u;j;jpnra;tJ vd;gjpy; 
ftdk; nrYj;Jfpd;wdu;. 
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FO 03 - fyhr;rhu> ghuk;gupak; kw;Wk; 
Rw;Wr;R+oy; 

fyhr;rhuk; kw;Wk; ghuk;gupaj;Jld; Rw;Wr;R+oy; 
ghJfhg;G vd;gJ midj;J trjpfSld; 
vt;thW Vw;ghL nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;gijAk; 
ikakhff; nfhz;bUe;jJ. ,e;j tpthjk; 
Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;ig ,yf;fhff; nfhz;L 
mku;itr; Rw;wp tUfpwJ. 

 

 

 

 

 

xl;Lnkhj;j gFg;gha;Tk; kpf Kf;fpakhd Nahridfis ntspr;rk; Nghl;Lf; fhl;baJ> ,jd; tpisthf 

xt;nthU FOtpd; gq;Nfw;Gld; KO mku;Tk; epiwtile;jJ. NkYk;> ,e;j gFg;gha;T %yk;> gq;Fjhuu; 

FOf;fspd; fPo; %d;W Kf;fpa gFjpfs; tpthjpf;fg;gl;ld. mjhtJ> 

01. Rw;Wr;R+oy; Nkyhz;ik 

02. cl;fl;likg;G Nkk;ghL 

03. ghuk;gupa ghJfhg;G 
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Node gFg;gha;T 

gq;Fjhuu; fUj;Jg; gl;liwapd; xl;Lnkhj;j nrhy; gFg;gha;T ,ij mbg;gilahff; nfhz;lJ. mgptpUj;jp 

jpl;lj;jpd; tsu;r;rp fUj;jpy; nfhs;s Ntz;ba Kf;fpa Jiwfspy; ftdk; nrYj;JfpwJ. 

 

✓ Rw;Wr;R+oy; Nkyhz;ik 

✓ cs;fl;likg;G Nkk;ghL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Node gFg;gha;tpd; mbg;gilapy; nkhj;j nrhy; gFg;gha;T (o┣ுrall ┤ord trுு analysis)  

Nkw;fz;l Node gFg;gha;tpd; mbg;gilapy; ,e;j xl;Lnkhj;j nrhy; gFg;gha;T> vjpu;fhy efu 

tsu;r;rpapy; ftdpf;fg;gl Ntz;ba fsdp gFjpapy; cs;s gpur;rpidfis cz;ikapNyNa jPu;f;Fk; jPu;T 

Kiwfis milahsk; fhz;gjpy; ftdk; nrYj;jg;gLfpwJ. 

01. Rw;Wr;R+oy; Nkyhz;ik 

fsdp xU R+oy; czu;jpwd; nfhz;l gFjp kw;Wk; vjpu;fhyj;jpy; mgptpUj;jp nra;ag;gl;L 

ghJfhf;fg;gl Ntz;ba gFjpahFk;. NkYk; fsdp gpuNjrk; nfhOk;Gf;F kpf mUfpy; tsu;e;j 

xU gFjp vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.  

 

 

 

rpf;fy;fis milahsk; fhZjy; 
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• Rw;Wr;R+oy; Vw;wj;jho;T 

Rw;Wr;R+oy; mf;fiwapd; Kf;fpa ,lkhf fsdp tpsq;FfpwJ. gy tsu;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; 

mq;fPfupf;fg;glhj fl;Lkhdq;fs; %yk;> Rw;Wr;R+oypd; rkepiy mopf;fg;gl;Ls;sJ. ,J ,g;gFjpapd; KO 

Rw;Wr;R+oy; mikg;igAk; ghjpf;fpwJ. 

• Rw;Wr;R+oy; khRghL 

fsdp gFjp njhopy;Jiw tsu;r;rpia mile;jjpy; ,Ue;J Rw;Wr;R+oy; khR mjpfkhf cs;sJ. ,jw;F 

cldb fhuzkhf miktJ ,e;j tsu;r;rp eltbf;iffs; Rw;Wr;R+oy; juj;jpw;F Vw;wit my;y. 

ngUk;ghyhd njhopw;rhiyfs; fsdp Mw;wpd; ,UGwKk; ejpf;F mu;g;gzpf;fg;gl;l gFjpfspYk; 

mike;Js;sd. fopTePu; Xil Neubahf fsdp Mw;wpy; gha;fpwJ. ,J Rfhjhu gpur;rpidfs; kw;Wk; 

Rw;Wr;R+oy; gpur;rpidfis Vw;gLj;JfpwJ. 

02. cs;fl;likg;G trjpfs; Nkk;ghL 

,e;j gFjpapy; jw;Nghija tsu;r;rp Nghf;F njhopy;Jiw Nkk;ghl;Lf;fhdJ kw;Wk; Rw;Wr;R+oiyg; 

ghJfhf;Fk; mNj Ntisapy; njhopy;Jiw nghUshjhuj;ij tsu;g;gjw;fhd rhj;jpaf;$Wfs; cs;sd. 

MapDk; vjpu;fhy tsu;r;rpf;F fsdp;apy; jw;NghJs;s cs;fl;likg;G trjpfs; NghJkhdjhf ,y;iy. 

 

rpf;fy;fis milahsk; fhZjy; 

• vjpu;fhy tsu;r;rpf;F NghJkhd cs;fl;likg;G trjpfs; ,y;yhik 

,g;gFjpapy; jw;NghJs;s cs;fl;likg;G trjpfs; vjpu;fhy NjitfSf;F NghJkhdjhf ,y;iy. fsdp 

Gdpjg; gFjpapy; jw;NghJs;s cs;fl;likg;G cs;Shu; kw;Wk; ntspehl;L gf;ju;fSf;F NghJkhdjhf 

,y;iy.  

• Rw;Wyhg; gazpfs; kw;Wk; ahj;uPfu;fSf;F nghUj;jkhd Rfhjhuk; kw;Wk; N`hl;ly; trjpfs; 

,y;yhik.  

fsdpah Gdpjg; gFjp mjpf Rw;Wyhg; gazpfisAk; ahj;uPfu;fisAk; <u;f;fpwJ. ,Ug;gpDk;> efuj;jpy; 

fpilf;Fk; trjpfs; Rw;Wyh Nehf;fq;fSf;fhf NghJkhdjhf ,y;iy. 

• jw;NghJs;s fopTePu; mikg;gpd; Njhy;tp 

jw;NghJs;s tbfhy; mikg;gpy; Vw;wj;jho;T ,Ug;gjhy;> ,g;gFjp jpBu; nts;sj;jpw;F MshfpwJ> ,J 

efu kf;fs; thOk; R+oiy ghjpf;fpwJ. 

• jw;Nghija Njitfisg; G+u;j;jp nra;a thfd epWj;jq;fs; ,y;yhik. 
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fsdp efu vy;iyapy; epiyahd gazpfs; vz;zpf;if mjpfkhf cs;sJ. Mdhy; rpf;fy; 

vd;dntd;why;> gazpfs; Nghf;Ff;F Vw;wthW thfd epWj;jq;fs tbtikf;fg;gltpy;iy. ,jdhy; 

Nghf;Ftuj;J neupry; mjpfupj;Js;sJ. 

rhj;jpaf;$Wfs;  

01. xU tYthd kj kw;Wk; fyhr;rhu mbg;gilapy; gf;ju;fs; kw;Wk; Rw;Wyh jyq;fs;. 

02. nfhOk;G JiwKfj;jpw;F mUfhikapy; 

03. ed;F ,izf;fg;gl;l rhiy nel;nthu;f; itj;jpUj;jy;. 

04. xU Kf;fpa tzpf kw;Wk; njhopy;Jiw ikakhf ,Ug;gJ 

gFg;gha;T mbg;gilapy; KbT 

gq;Fjhuu; re;jpg;gpd; gFg;gha;tpd;gb> ftdk; nrYj;Jk; ,uz;L Kf;fpa gFjpfs; fhzg;gLfpd;wd. ,e;j 

KO gFg;gha;Tk; fsdpah Nkk;ghl;L gFjpf;fhd tsu;r;rpj; jpl;lk; gw;wp tpsf;fg;gl;Ls;sJ. tzpf kw;Wk; 

njhopy;Jiw Nkk;ghl;Lf;fhd cs;fl;likg;G Nkk;ghL vd;gJ tsu;r;rpj; jpl;lj;jpy; fUjg;gl Ntz;ba 

Kjy; mk;rkhFk;. ,uz;lhtJ gpupT Rw;Wr;R+oiyg; ghJfhj;jy; kw;Wk; fsdp Nfhapypd; epyg;gug;igj; 

jahupg;gJ. mjd;gb> xl;Lnkhj;j gFg;gha;T gpd;tUkhW tpsf;fg;glyhk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

260 

 

,izg;G 24: fsdpapd;; njhy;nghUs; kw;Wk; kjk; rhu;e;j ,lq;fs; 

. 
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fsdp u[k`h tpfhiuapd; 
gz;ila rpiy  

tuyhw;W rpwg;Gkpf;f jhfgh 
 

 Gioikahd “rPkhkhyfa” 

gz;ila ju;k kz;lgk;   gz;ila tpgP\zu; 
Nfhtpy;  

 

gz;ila fy;ntl;Lfs;  

gz;ila kl;ghz;lq;fs; ,Ue;j 
,lq;fs; • gpygpl;ba NfhapypypUe;J 

300 kPl;lu; (Fk;gy; Xahtpd; 
tlf;F) • gpygpl;ba fy;yiwapypUe;J 
fsdp ejpia Nehf;fp 100 
kPl;lu; • gpygpl;ba fy;yiwf;F 
Nkw;Nf 10 kPl;lu; 

Gdpj Nkup Njthyak;  thunfhl Ma;twpf;if 
fl;blk;  

gz;ila ngjpahnfhl 
gukhu;j;j ju;kuh[ tpfhiu  

Rju;\duhka> fpupgj;nfhl Mapj;jk; Fsk;  

`PD}gpl;b tp[a Re;juuhka jOfk Fsk;  thunfhl tyt;t  
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,izg;G 25: fsdp gpuNjr rig gFjpapy; ePu;ts tpepNahfk;  
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,izg;G 26: fsdp nts;sj;jhy; ghjpf;fg;gl;l gFjp - 2016  

K
e
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n
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T

e
m

p
le
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,izg;G 27: Kd;nkhopag;gl;l fsdp Gdpj gFjp jpl;lk; - Nj.ngs.jp.jp  

 

tsk;: Njrpa ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fsk; 

 



   

 

265 

 

,izg;G 28: FbNaw;wq;fSf;fhd epyk; nghUe;jf;$ba gFg;gha;T  
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,izg;G 29: Kd;nkhopag;gl;l iyl; uapy; ghij kw;Wk; etPd gpafk nfh];fk uapy; 

ghi 
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,izg;G 30: fsdp Mw;wpd; Jizg; gLiffs;  

tsk;: ,yq;if epy msitj; jpizf;fsk;  
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,izg;G 31: Fbir FbapUg;Gfs; kw;Wk; tupir tPLfspd; tpepNahfk; 
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,izg;G 32: fpuhk Nrtfg; gpupTfspd; mbg;gilapy; Fbir kw;Wk; Nrup tPLfs;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsk;: njhifkjpg;G Gs;sptpguj; jpizf;fsk; -2012  

 

fpuhk Nrtfu; gpupT N[hb tPLfs; Tupir 
tPLfs; 

Nrup tPLfs; nkhj;j 
tPLfspd; 

vz;zpf;if 

 
 

    

 ntNynfhl  5 69 23 1509 

 `PD}gpl;ba tlf;F 13 4 11 713 

 ehn`d 5 18 10 1379 

 jytJn`d;gpl tlf;F 0 3 0 392 

 jytJn`d;gpl fpof;F 18 4 1 982 

 fpupgj;nfhl 3 0 0 867 

 <upantba 7 5 3 1202 

 `PD}gpl;ba tlf;F 6 17 15 1388 

 `PD}gpl;ba  fpof;F 0 7 12 859 

 Vnfhl <upantba 1 9 10 663 

 tdthry Nkw;F 4 25 11 1001 

 fe;jN`d 1 0 18 1001 

 Ntnty;Jt 0 0 0 765 

 tdthry fpof;F 0 1 0 859 

 thufdj;j 0 0 0 681 

 jpg;gpl;bnfhl 2 13 0 938 

 nfhn`hy;tpy 15 14 0 1018 

 jOfk 1 10 0 481 

Ed;fKnfhl 0 0 0 699 

jOk;fk 2 7 3 658 

 `pGl;Lnty;nfhl 15 43 6 849 

 ntjKy;y 0 4 0 1150 

 nghy;N`d 10 0 2 698 

  fsdp 4 6 11 831 

ngjpahnfhl 12 26 71 1054 

fy;nghUy;y 1 6 0 789 

rpq;fhuKy;y tlf;F 4 17 15 1078 

 Nknty;y 14 72 46 1064 

gpygpl;ba 11 5 1 566 

rpq;fhuKy;y 7 85 4 721 
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,izg;G 33: GIS gFg;gha;tpd; gb ,aw;if ePu;top mikg;G kw;Wk; ,Uf;Fk; 
fhy;tha;fs;  
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,izg;G 34: epy kPl;G kw;Wk; Nkk;ghl;Lr; rl;lk;  
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273 

 

,izg;G 35: tPl;Lg; nghUl;fspd; tpepNahfk;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsk;: ngn`ypanfhl mgptpUj;jp jpl;lk;- 2030 

 

 

,wf;Fkjp nghUl;fs; Vw;Wkjp nghUl;fs; 



 

274 

 

,izg;G 36: efuhl;rp Nrit ikaq;fSf;F Kd;Dupik mspj;jy;  

 

,izg;G 37: taJf; FOtpd; mbg;gilapy; kf;fs; njhif – 2016 

tsk;: rk;gj; ngjpfl fsdp gpuNjr nrayf fhupahyak; - 2016  

efuhl;rp 
Nrit 
ikak; 

mgptp
Uj;jp 
mOj;
jk; 
(Dev
elop 
men
t 
Pres
sure) 

tho;th
jhu 
ml;lt
iz 
(Liv
abi 
lity
) 

rhj;jpaf;
$W 
(Poten 
tial) 

Gi
fap
uj 
epi
ya
q;f
s; 

Kd;n
khopa
g;gl;l 
vy;M
u;b 
epiy
aq;f
s; 

nk
hj;
jk; 

czu;
jpwd; 
ml;lt
iz 
(sen
sit
ive 
ity) 

nkhj;
jk; - 
czu;
jpwd; 

Kd;Dup
ik 
epiy 

fpupgj;nfhl 5 5 4 0 1 15 1 14 1 
`PD}gpl;ba 4 5 4 1 1 15 2 13 2 

lau; re;jp 4 5 4 0 1 14 2 12 2 
Ed;fKnfhl 3 4 4 1 0 12 2 11 3 
njhuz 
re;jp 

4 5 4 0 0 13 3 10 4 

jOfk 4 4 4 0 0 12 2 10 4 

nghy;N`d 3 5 4 0 1 13 2 10 4 
tdthry 2 5 4 1 0 12 2 10 4 
fy;nghUy;
y 

3 5 4 0 0 12 3 9 4 

rpq;fhuKy;
y 

2 4 3 0 0 9 3 6 5 

fsdp 3 4 3 0 0 10 3 7 5 
Ntnty;Jt 3 4 3 0 0 11 2 9 5 
jpg;gpl;bnfhl 2 5 3 0 0 10 2 8 5 
jOfk;nfhl 2 5 3 0 0 10 2 8 5 
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2017 - jw;NghJ cs;s tPjp tiyaikg;gpd; gb 
Spatial Integration gFg;gha;T 

 

2030 - Kd;nkhopag;gl;l tPjp tiyaikg;gpd; gb 
Spatial Integration gFg;gha;T 
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,izg;G 39: <uepy gFg;gha;T 
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,izg;G 40: fsdp gpuNjr rigg; gFjpapy; Neub nghOJNghf;F trjpfisg; ngwf;$ba 

,lq;fs;  

,yf;fk; tif jpwe;j ntsp  
fpuhk Nrtfu; 

gpupT 

msT 

(Vf;fu;) 

 

01. 
EPP 01 

,wg;gu;tj;ij tpisahl;L 
ikjhdk;  tpy;nfhl 0.18 

EPP 02 
c];tj;j tpisahl;L ikjhdk 

rpq;fhuKy;y 0.17 

EMP 01 rpq;fjU tpisahl;L ikjhdk  jytJn`d;gpl 
tlf;F 0.69 

EMP 02 
fpupgj;nfhl tPl;Ltrjp jpl;lk; 
tpisahl;L ikjhdk; fpupgj;nfhl 0.28 

EMP 03 
ngj;jpanfhl tPl;Ltrjp jpl;lk; 
tpisahl;L ikjhdk; Nknty;y 

0.22 

EMP 04 
Nknty;y tpisahl;L ikjhdk; Nknty;y 0.65 

EMP 05 
bq;fpupahtj;j tpisahl;L 
ikjhdk; 

Ntnty;Jt 0.90 

EMP 06 
Tuhnfhl tpisahl;L ikjhdk; 

NtjKy;y 0.79 

EMP 07 tdthry tpisahl;L ikjhdk; 
tdthry 
fpof;F 0.45 

EMP 08 
tdthry nghJ fy;yiwf;F 
mUfpYs;s tpisahl;L 
ikjhdk; 

tdthry 
fpof;F 0.36 

ELP 01 
etNyhf rPthyp fsdpjpyf 
tpisahl;L ikjhdk;  jOfk;nfhl 2.58 

ELP 02 
rpwpy; kj;NjA tpisahl;L 
ikjhdk; 

`pGLnty;nfhl 1.69 

02. Foe;ijfs; G+q;fh 

EPP 03 Foe;ijfs; G+q;fh jOfk;nfhl 0.09 

EPP 04 

nghy;n`d Njrpa tPl;Ltrjp 
jpl;lj;jpd; Foe;ijfs; G+q;fh nghy;N;`d 

0.08 
03. 

eilghij G+q;fh 

ELP 01 
k`u eil ghij (mfyk; - 5 
kP) 

 
0.56 

 
$l;Lj;njhif Vf;fu; - 9.69 
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,izg;G 41: Neub kw;Wk; kiwKf nghOJNghf;F jpl;lk; (2019 - 2030)  

,yf;
fk 

tif 
msT 
(Vf;fu;) 

 

Kd;nkhopag;gl;l 
gad;ghL 

fpuhk Nrtfu; gpupT 

01. 
Kd;nkhopag;gl;l kpfr; 
rpwpa  G+q;fhf;fs;  
Proposed Pocket 

Parks (PPP) 

   

 
PPP 01 0.19 kpfr; rpwpa G+q;fh fsdp 

PPP 02 0.14 kpfr; rpwpa G+q;fh Ntnty;Jt 

PPP 03 0.17 kpfr; rpwpa G+q;fh jytJn`d;gpl tlf;F 

PPP 04 0.16 kpfr; rpwpa G+q;fh Ntnty;Jt 

nkhj;jk; 0.66   

02. Kd;nkhopag;gl;l rpwpa  
G+q;fhf;fs;  Proposed 
Mini Parks (PMP) 

   

 
PMP 01 0.2 rpwpa G+q;fh `pGLnty;nfhl 

PMP 02 0.2 rpwpa G+q;fh ehN`d 

PMP 03 0.22 rpwpa G+q;fh jytJn`d;gpl tlf;F 

PMP 04 0.22 rpwpa G+q;fh Vupahtj;j 

PMP 05 0.24 rpwpa G+q;fh ntNynfhl 

PMP 06 0.25 rpwpa G+q;fh `PD}gpl;ba tlf;F 

PMP 07 0.25 rpwpa G+q;fh jOfk 

PMP 08 0.32 rpwpa G+q;fh `PD}gpl;ba tlf;F 

PMP 09 0.34 rpwpa G+q;fh 
rpq;fhuKy;y  tlf;F 

PMP 10 0.34 rpwpa G+q;fh jytJn`d;gpl tlf;F 

PMP 11 0.38 rpwpa G+q;fh nfe;jN`d 

PMP 12 0.39 rpwpa G+q;fh vupahtl;ba 

PMP 13 0.39 rpwpa G+q;fh jytJn`d;gpl tlf;F 

PMP 14 0.41 rpwpa G+q;fh jytJn`d;gpl fpof;F 



   

 

279 

 

PMP 15 0.47 rpwpa G+q;fh nfhn`hy;tpy 

PMP 16 0.61 rpwpa G+q;fh `PD}gpl;ba tlf;F 

PMP 17 0.62 rpwpa G+q;fh tdthry fpof;F 

PMP 18 0.64 rpwpa G+q;fh Nknty;y 

PMP 19 0.72 rpwpa G+q;fh fsdp 

PMP 20 0.75 rpwpa G+q;fh rpq;fhuKy;y  tlf;F 

PMP 21 0.83 rpwpa G+q;fh ntypnfhl 

PMP 22 0.92 rpwpa G+q;fh jytJn`d;gpl fpof;F 

PMP 23 0.93 rpwpa G+q;fh `PD}gpl;ba  fpof;F 

 
nkhj;jk; 10.64  ntypnfhl 

03. Kd;nkhopag;gl;l 
mUfpYs;s G+q;fhf;fs; 
Proposed Local 

Parks (PLP) 

   

 
PLP 01 1.14 

Kd;nkhopag;gl;l 
mUfpYs;s 
G+q;fhf;fs;  

fsdp 

PLP 02 1.18 
Kd;nkhopag;gl;l 
mUfpYs;s 
G+q;fhf;fs;  

NtjKy;y 

PLP 03 1.7 
Kd;nkhopag;gl;l 
mUfpYs;s 
G+q;fhf;fs;  

ngjpahnfhl 

nkhj;jk; 4.02   

04. Kd;nkhopag;gl;l 
kj;jpa efu G+q;fhf;fs;  
Proposed Central 
Urban Parks (PCUP) 

   

 

PCUP 01 21.34 

Kd;nkhopag;gl;l 
kj;jpa efu 
G+q;fhf;fs; 

 

`pGLnty;nfhl,  jOfk, 
Ed;fKnfhl, jOfk;nfhl  
 

PCUP 02 8.46 

Kd;nkhopag;gl;l 
kj;jpa efu 
G+q;fhf;fs;  

 

nfhn`hy;tpy ,  
jytJn`d;gpl fpof;F,  

 
nkhj;jk; 29.47   

05.   Kd;nkhopag;gl;l 
eilghij G+q;fh  

Proposed Linear 
Parks (PLiP) 
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 PLiP 01 – Nrghy 
fhy;tha; xJf;fPL (4.5m) 1.39 eilghij G+q;fh  

 

PLiP 02 – ehj fhy;tha; 
xJf;fPL  (6 m) 

8.64 eilghij G+q;fh  
 

PLiP 03 – KJd; 

fhy;tha; xJf;fPL (6 m) 
2.01 eilghij G+q;fh  

 

PLiP 04 - k`u KJd; 

fhy;tha; xJf;fPL (6 m) 
0.97 

eilghij G+q;fh 
fh  

 

 

PLiP 05 – Fgy; Xah  
xJf;fPL (7.5m) 

4.43 eilghij G+q;fh  
 

PLiP 06 - `Gfy miz  

xJf;fPL (4.5m) 
1.55 

eilghij G+q;fh   

PLiP 07 - <up fhy;tha; 
xJf;fPL (6 m) 

3.54 
eilghij G+q;fh   

PLiP 08 - fhy;tha; 
xJf;fPL (4.5m) 

0.36 
eilghij G+q;fh   

PLiP 09 - fhy;tha; 
xJf;fPL (7.5m) 

0.33 
eilghij G+q;fh   

PLiP 10 - fhy;tha; 
xJf;fPL (6 m) 

1.28 
eilghij G+q;fh   

PLiP 11 - fhy;tha; 
xJf;fPL (4.5m) 

0.58 eilghij G+q;fh 

 
 

PLiP 12 - fhy;tha; 
xJf;fPL (6 m) 

2.68 
eilghij G+q;fh   

PLiP 13 - fhy;tha; 
xJf;fPL (6 m) 

3.11 
eilghij G+q;fh   

PLiP 14 (mfyk;- 10m) 
2.24 

eilghij G+q;fh   

PLiP 15 (mfyk; - 10m) 
1.32 

eilghij G+q;fh   

PLiP 16 (mfyk; - 10m) 
1.81 

eilghij G+q;fh   

PLiP 17 (mfyk; - 10m) 
3.1 

eilghij G+q;fh   

PLiP 18 (mfyk; - 10m) 
1.2 

eilghij G+q;fh   

PLiP 19 (mfyk; - 10m) 
0.59 

eilghij G+q;fh  

 
 

PLiP 20 (mfyk; - 10m) 
2.61 

eilghij G+q;fh   

PLiP 21 (mfyk; - 10m) 
0.38 

eilghij G+q;fh   

PLiP 22 – neLQ;rhiy  

xJf;fPL 
8.17 eilghij G+q;fh   

PLiP 23 – fsdp ejp 
xJf;fPL (60 m) 35.64 

eilghij G+q;fh   

 nkhj;jk; 87.69   

 nkhj;jf; $l;Lj;njhif  132.49   
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,izg;G 42: nghJ ntspg;Gw nghOJNghf;fpd; ,lQ;rhu;e;j jpl;lj;jpw;F 

mq;fPfupf;fg;gl;l mZFKiwfs;  

,yf;fk; G+q;fhtpd; tif msT mq;fPfupf;fg;gl;l gad;ghLfs; 

01. kpfr; rpwpa G+q;fhf;fs; n`f;Nlu; 0.2 tpl FiwT 
(Vf;fu; 0.5) 

• rpjwpa tpisahl;L gpuNjrq;fs; • Xa;T ,lq;fs; • tPl;Lj; Njhl;lq;fs; 

02. rpwpa G+q;fhf;fs; n`f;Nlu;;  0.2-1.0 w;F 
,ilapy;(Vf;fu; 0.5-2.5) 

• Foe;ijfSf;fhd tpisahl;L 
ikjhdk; • rpwpa tpisahl;L ikjhdq;fs; • yPdpau; ghu;f; • Xa;T G+q;fhf;fs; 

03. mUfpYs;s G+q;fhf;fs; n`f;Nlu; 1.0-3.0 w;F 
,ilapy; (Vf;fu; 2.5-7.5) 

• fhy;ge;J ikjhdj;Jld; $ba 
Foe;ijfs; G+q;fh • Kiwrhuh Xa;T gpuNjrq;fs; • rpwpa tdj; Njhl;lq;fs; • gapw;rp jlq;fs; 

04. kj;jpa efu G+q;fhf;fs;  

 

n`f;Nlu; 8 I tpl 
mjpfk; Vf;fu; 20  I tpl 
mjpfk; 

• fhy;ge;J> nel;ghy;> 
tpisahl;Lfs;> Foe;ijfs; 
G+q;fhf;fs; kw;Wk; efu;g;Gw 
G+q;fhf;fs;> XLghijfs; 
Mfpatw;wpw;fhf 
xJf;fg;gl;Ls;sd.  

05. eilghij G+q;fhf;fs;  jw;NghJs;s ejp / 
ePNuhil / fhy;tha; / 
rhiy xJf;fPL 
Mfpatw;wpd; 
mbg;gilapy; eilghij 
G+q;fhf;fs; KbT 
nra;ag;gLk;.  

• eilg; gapw;rp • clw;gapw;rp kw;Wk; irf;fps; 
Xl;Lk; ghij • ,aw;if ghijfs; 
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,izg;G 43: jpl;l Kd;Dupik 

 

fsdp gFjpapy; milahsk; fhzg;gl;l jpl;lq;fSf;fhd Kd;Dupik 

jpl;lk; 

fUj;jp
ay; 

jpl;lj;
Jld; 
,zq;
Fjy; 

r%
f 
kjp
g;G 

Rw;Wr;
R+oy; 
kjpg;G 

nryT 
kw;Wk; 
Neu 

khWgh
L 

nkhj;j
k; 

Kd;Dupik 
epiy 

ngsjPf kw;Wk; r%f cs;fl;likg;G 
Nkk;ghl;Lf;fhd cj;jpfs;             

1 Nghf;Ftuj;J jpl;lk;             

rhiy 
Nkk;ghl;L 
tupirKiwf
s; 

,uz;lhtJ Kd;Dupik ghijfs; 
Kd;nkhopag;gl;l ngypaNfhlh-
k`huhit ,izf;Fk; 
fpupgj;nfhl Gjpa iggh]; ghij 9 9 5 9 32 1 

`PDgpl;b – tj;jy rhiy 4 
topfs; tiu mfyg;gLj;Jjy; 7 9 5 9 30 2 

3 tJ Kd;Dupik ghijfs;   

kUj;Jtkid rhiyia 12 
kPl;lu; tiu tpupTgLj;Jjy;. 7 9 5 9 30 2 

<upahtba rhiyia 
mfyg;gLj;jy; 7 9 5 9 30 2 

ntnty;Jt rhiyia 12 
kPl;luhf mfyg;gLj;Jjy;. 7 9 5 9 30 2 

jpg;gpbnfhltpid tpupthf;fk; 12 
kP tiu mfyg;gLj;Jjy;. 7 9 5 9 30 2 

tdthry - tj;jy ghijia 12 
kP tiu mfyg;gLj;Jjy;. 7 9 5 9 30 2 
nghy;N`d - Ed;fKnfhl 
TOD ,izg;G rhiyia 
epWTjy; 7 9 5 7 28 3 

nghJ 
Nghf;Ftuj;J 
Kiwia 
Nkk;gLj;Jjy; 

`PDgpl;b uay; epiya tPjpia 
mgptpUj;jp nra;jy; 9 9 5 9 32 1 

gpujhd uapy; ghijia 
kpd;kakhf;fy; 9 9 5 5 28 3 

gpahfk - nfh];fk Gjpa uapy; 
ghijia mgptpUj;jp nra;jy; 9 9 5 5 28 3 

uhfk - ehu`d;gpl vy;Mu;b 
uapy; tPjp   9 9 5 5 28 3 

`PDgpl;b - nfhl;lht vy;Mu;b 
uapy; tPjp 9 9 5 5 28 3 

fPo; 
`d;nty;y 
tPjpapd; 
gpuNtrj;ij 
mjpfupj;jy; 

Gjpa fsdp ejp ghyj;ij 
mgptpUj;jp nra;jy; 5 7 5 3 20 3 
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2 Nritj; jpl;lk;             

 tPlikg;G 
mgptpUj;jp 

P̀Dgpl;b kj;jpa tUkhd tPl;Ltrjp 
jpl;lk; kw;Wk; tzpf tshfk; 7 9 7 7 30 2 

Climate Resilience 
Improvement Project -fsdp 
Mw;wq;fiuapy; mq;fPfupf;fg;glhj 
tPLfis Gzuikj;jy; 9 9 9 1 28 3 

(TOD) efu;g;Gw 
Nrit 
ikaq;fis 
Nkk;gLj;Jjy; 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

fpupgj;nfhltpy; tpkhd 
eilghijfSld; $ba gy khb fhu; 
jupg;gplk; 9 9 5 9 32 1 

tpkhd eilghij epWTjy; - YMBA  
re;jp / <upahtba re;jp 9 9 5 9 32 1 

fpupgj;nfhl NgUe;J epiyaj;jpid 
Gzuikj;jy; kw;Wk; khb efu 
G+q;fhf;fis epWTjy; 5 9 5 9 28 3 
fpupgj;nfhltpy; ,yF uapy; epiyak; 
mikj;jy; 9 9 5 3 26 3 
lau; re;jpapy; ,yF uapy; epiyak; 
mikj;jy; 9 9 5 3 26 3 
gy;fiyf;fof ];LbNah]; 
etPdkakhf;fy; - lau; re;jp 7 9 5 9 30 2 
P̀D}gpl;b kj;jpa efu Nghf;Ftuj;J 

Nkk;ghl;L jpl;lk; 9 9 5 9 32 1 
Eq;fKnfhl TOD ,izg;G rhiy 
epWty; 9 9 5 3 26 3 
fsdp NgUe;J epiyaj;ij 
Eq;fKnfhlTf;F khw;Wjy; 9 7 5 7 28 3 
nghy;N`d ,yF uapy; epiyak; 
mikj;jy; 7 7 5 3 22 3 
P̀D}gpl;b Gjpa nghJ re;ij tshfk; 

mikj;jy; 7 9 5 9 30 2 
P̀D}gpl;b thuhe;jpu re;ijia 

epWTjy; 5 9 5 9 28 3 
P̀Dgpl;b efu ika fyg;G Nkk;ghl;L 

rJf;fj;ij epWTjy; 5 9 5 7 26 3 

 Rfhjhuk; 

fpupgj;nfhl mbg;gil 
kUj;Jtkidapid etPdkakhf;fy; 5 9 5 5 24 3 
nghy;N`d  ghk;G tp\f;fb 
kUj;Jtkidia GJg;gpj;jy; 5 9 5 5 24 3 

fy;tp 

fsdp gy;fiyf;fofk; Gjpa 
nghwpapay; gPlj;ij epWTjy;-jhr 
fl;blk; 5 7 5 5 22 3 

jz;zPu;  

fsdp Mw;wpd; njd; fiu> gl;btpyh 
ePu; Rj;jpfupg;G gpupT - epiy 2 7 9 5 5 26 3 

kgpkh ePu; Rj;jpfupg;G myF epWTjy; 5 9 5 5 24 3 

jplf;fopT  

khNdy;fktpy; etPd fopT kWRow;rp 
ikaj;ij epWTjy; kw;Wk; cuk; 
Kw;wj;jpd; etPdkakhf 7 9 7 7 30 2 

khNdy;fk - tdthry Fg;ig gupkhw;w 
ikak; 5 9 7 3 24 3 

fopTePu;  
ngypaNfhlh - fsdp fopT ePu; 
Nkyhz;ik jpl;lk;  (SHIFT) 7 9 7 3 26 3 
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nghUshjhu Nkk;ghl;L cj;jp 

  

  

  

  

  

  

Gdpj ahj;jpiu Rw;Wyh mbg;gilapyhd tsu;r;rpj; jpl;lq;fs; 

fy;Nghnuy;y fspkz; njhopw;Jiwapd; kWrPuikg;G 9 9 5 7 30 2 

fsdp  tzpf tshfj;jpd; tsu;r;rp 9 9 5 7 30 2 

fpupgj;nfhl tzpf KjyPl;L Cf;Ftpg;G 

fpupgj;nfhl gy;Nehf;F tzpf tshfk; 9 9 5 9 32 1 

fpupgj;nfhl tise;j njU \hg;gpq; tshfj;jpd; 

tsu;r;rp 9 9 5 7 30 2 

Rw;Wr;R+oy; epiyj;jd;ik cj;jpfs;             

  

  

  

,aw;if Nkk;ghL             

Gdpj gFjp mZfy; rhiyfspd; ,UGwKk; kuf; 

Nfhl;bd; tsu;r;rp 9 9 9 7 34 1 

fhy;tha; ,Ug;Gf;F ,UGwKk; jhtuq;fspd; tsu;r;rp 7 9 9 5 30 2 

  Nguplu; Nkyhz;ik jpl;lk; 

fhy;tha;fspd; 

Nkk;ghL 

ehj ePNuhilapd; tsu;r;rp 
9 9 9 5 32 1 

`Gfh`h mizapd; tsu;r;rp 
9 9 9 5 32 1 

vup fhy;thapd; tsu;r;rp 
9 9 9 5 32 1 

Kjy; fhy;thapd; tsu;r;rp 
9 9 9 5 32 1 

Fk;gy; Xahtpd; Gduikg;G 9 9 9 5 32 1 

  ngj;jpanfhl ePu; ce;jp ikak; 7 7 7 3 24 3 

  

  

  

  

  

nghJthd jpwe;j nghOJNghf;F trjpfspd; tsu;r;rp 

`PDgpl;b eilghij G+q;fhtpd; tsu;r;rp 7 9 7 7 30 2 

fpupgj;nfhl $y;tpy efu G+q;fhtpd; tsu;r;rp 9 9 7 5 30 2 

fpupgj;nfhl lTd; nrd;lu; iyd; ghu;f; 9 9 7 7 32 1 

tj;jy `PDgpl;b eilghij Nkk;ghL 7 9 7 5 28 3 
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fyhr;rhu kw;Wk; ghuk;gupa Nkyhz;ik cj;jpfs;             

  ‘Kelaniya Placidity precinct Strategy’              

rhiy 
Nkk;ghL 

rhiy Nkk;ghL Nlhuhdh re;jp - fsdp tp`hiu 
9 9 5 9 32 1 

lau; re;jp Kjy; fsdp  tp`hiu tiu rhiy Nkk;ghL 
9 9 5 9 32 1 

fpupgj;nfhl rhiy Nkk;ghL - fsdp tp`hiu 
9 9 5 9 32 1 

Gjpa fsdp gs;sj;jhf;F gpiw rhiyapd; kWrPuikg;G 
9 9 5 9 32 1 

  
Gdpj gFjp mZfy; thapy;fis epWTjy; kw;Wk; GJg;gpj;jy; 

9 7 5 9 30 2 

  
fsdp fhty; epiyak; kWrPuikg;G 

9 9 5 7 30 2 

  
ahj;uPfu;fSf;fhf Gjpa jpwe;j Xa;T G+q;fh mikj;jy; 

7 9 5 5 26 3 

  
ahj;uPfu;fSf;fhd Gjpa Xa;T ,y;y jfty; ikaj;ij epWTjy; 

7 9 7 9 32 1 

  
Gdpj gFjp mZfy; rhiyfSf;fhd fpuPd; ngy;l; Nkk;ghl;L 
jpl;lk; 5 9 7 5 26 3 

  
fsdpapy; xU rpwpa NgUe;J epiyaj;ij nfhz;l fhu; epEj;Jk; 
,lj;jpd; tsu;r;rp 9 9 5 5 28 3 

  
r%f-fyhr;rhu kw;Wk; ejp Nkk;ghl;L cj;jpfs; 

            

  
fsdp ejp tlf;F Rtupd; Neupay; Njhl;lq;fspd; tsu;r;rp 

9 9 9 5 32 1 

  
fsdp ejp tlf;F RtUf;F mZfy; Nkk;ghL 

9 9 9 7 34 1 

  
fsdp ejp glF [l;bia epWTjy; 

7 9 5 3 24 3 

  
vnfhl fsdp - nknfhl fsdp tpfhiu tiu njhq;Fk; ghyk; 
mikj;jy; 9 9 5 3 26 3 
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,izg;G 44 tya mwf;fl;lis  

fsdp efu mgptpUj;jp jpl;lk; 2019-2030 w;fhf nra;ag;gl;l tya mbg;gilapyhd  g+kp 

gup\;fupg;G tya mwf;fl;lisf;F khwhf> tpQ;Qhd gFg;gha;tpd; mbg;gilapy;> xt;nthU 

tyaj;jpw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gLk; mlu;j;jpia mbg;gilahff; nfhz;lJ> mjd;gb> fsdp gpuNjr 

rigia mlu;j;jpahd tyaq;fshfg; gpupf;Fk; NghJ tsu;r;rp mOj;jk;> Rw;Wr;R+oy; / fyhr;rhu 

czu;jpwd;> FbNaw;wj;jpw;fhd epy nghUj;jk;> tsu;r;rp jpwd; kw;Wk; fUj;jpay; jpl;lk; 

Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; mike;Js;sJ. 

 

1.  mgptpUj;jp mOj;jk;   

( Development Pressure  
) 

,g; gFjpapy; jw;NghJs;s 

rhiy mlu;j;jp> fl;bl mlu;j;jp> 

kf;fs; mlu;j;jp> kf;fs; njhif 

tsu;r;rp tpfpjk; kw;Wk; epy 

gad;ghl;L Kiw Mfpatw;iwg; 

gad;gLj;jp ,g;gFjpapd; tsu;r;rp 

Nehf;Fepiy milahsk; 

fhzg;gl;Ls;sJ. 

 

 

 

2.  czu;jpwd; gFg;gha;T  

( Sensitivity 
Analysis ) 

,q;F Kf;fpakhf> gpuhe;jpankq;Fk; 

tsu;r;rp fl;Lg;gLj;jg;gl Ntz;ba 

Kf;fpakhd gFjpfs; milahsk; 

fhzg;gLfpwJ. Rw;Wr;R+oy; 

Mjhuq;fshd ePu; Mjhuq;fs;> ney; 

tay;fs;> rJg;G epyq;fs;> fhLfs; 

Nghd;w Kf;fpakhd gRikahd 

gFjpfs;> NguopTfs; Vw;glf;$ba 

gFjpfs;> kj> tuyhw;W kw;Wk; 

njhy;nghUs; Mfpa ,lq;fs; 

Guhjd uPjpapy; ghJfhf;fg;gl 

Ntz;ba  ,lq;fshFk;. ,e;j 

midj;J fhuzpfisAk; 

Muha;e;J> ,Wjp KbT tbtikg;G gFjpf;Fs; ve;nje;j tsu;r;rpia fl;Lg;gLj;j Ntz;Lk; vd;gij 

milahsk; fhzg;gLfpwJ.  
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3. kf;fs; FbapUg;gpw;fhd epy nghUe;jf; 
FwpaPL (settlement 
suitability index) 

,jd; fPo; NguopT ,y;yhj, cs;Shu; 

fyhr;rhu kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; gz;Gfis 

ghjpf;fhj tifapy; Fiwe;j mlu;j;jp Kjy; 

mjpf mlu;j;jp tiu mgptpUj;jpf;fhf 

Kd;nkhopag;;gl;l epyq;fs; milahsk; 

fhzg;gl;Ls;sd. 

 

 

 

4.  rhj;jpakhd gFg;gha;T (Potential 
Analysis) 
 

Kd;nkhopag;gl;l mgptpUj;jp jpl;lq;fs; 

Clhf mLj;j 12 Mz;Lfspy; ,g;gFjpf;F 

rhj;jpakhd jhf;fj;ij mDkhdpg;gjd; 

mbg;gilapy; mgptpUj;jpf;F rhj;jpakhd 

gFjpfis milahsk; fhz KbAk;. ,q;F 

tpNrlkhf   Kd;nkhopag;gl;l Gjpa iyl; 

uapy; jpl;lq;fs; kw;Wk; Gjpa Gifapuj rhiy 

kpd;kakhf;fypd; tsu;r;rp Clhf 

Kd;nkhopag;gl;l kw;Wk; eilKiwapYs;s 

Gifapujk; epWj;Jk; epiyaq;fs; mUfpy; 

eilngWk; mgptpUj;jp vd;gtw;iw fUj;jpy; 

nfhz;L gFg;gha;T nra;ag;gLfpwJ.  

 

 

5. vjpu;ghu;f;fg;gLk; efu jpl;lk; ( 
Expected Urban Forum )  

2030 Mk; Mz;bw;fhd ghu;itia 

miltjw;F jpl;lkplg;gl;l fUj;jpay; jpl;lk; 

,q;F tpNrlkhf ftdj;jpy; 

nfhs;sg;gLfpwJ. mjd;gb xt;nthU 

gpuhe;jpaj;jpd; rpwg;gpay;Gfspd;gb 

Kd;nkhopag;gl;l mlu;j;jp kw;Wk; 

gpuhe;jpaj;jpd; Mjpf;fk; Mfpatw;iw ,J 

jPu;khdpf;fpd;wJ. 
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6. fUj;jpay; jpl;l gFg;gha;T Composiete Density Analysis 

NkNy fhl;lg;gl;Ls;s gFg;gha;T midj;ijAk; xd;wpizf;Fk; tifapy; fUj;jpay; jpl;l 

gFg;gha;tpD}lhf ,e;j gpuuNjrk; gpd;tUkhW mlu;j;jp tyaq;fshf tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

,q;Nf ntt;Ntwhf;fg;gl;l xj;j mlu;j;jp nfhz;l tyaq;fSf;fhd mlu;j;jp kw;Wk; Kd;Dupik 

gad;ghl;il jPu;khdpg;gJ Nkw;fz;l gFg;gha;Tfspd; mbg;gilapy; fzpj Kd;Dupik FwpaPl;il 

mbg;gilahff; nfhz;lJ. ,J gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

tyak;  

tsu;r;
rp 

mOj;
jk; 

czu;jp
wd; 

gFg;gha;
T 

mgptpUj;jp 
rhj;jpakh

d 
gFg;gha;T 

FbNaw;wq;f
Sf;fhd epy 
nghUj;jk; 

<uepyq;f
s; kw;Wk; 
ePu;topfs; 

Gifapuj 
etPdkak
hf;fypd; 
jhf;fk; 

nkhj;j
k; 

nkhj;j 
mlu;j;j

p 

tyak; 
I 

1 1 3 3 1 1 10 

Fiwe;
j 

tyak;  
II 

1 3 3 3 1 3 14 

tyak; 
II 

2 2 5 3 1 2 15 

tyak;   
IV 

3 3 5 3 3 5 22 kj;jpa 

tyak;  
V 

3 5 5 5 1 5 24 

mjpfk; 

tyak;  
VI 

5 5 5 5 3 3 26 

tyak;  
VII 

5 5 5 5 3 5 28 

tyak; 
VIII 

3 5 3 5 5 5 26 

 

 
 
 
 
 
 

I2

I2

I2

I2

èéì

èéì

èéì
èéì

èéìèéì

èéì

èéì

èéì

èéì

èéì

!H

!H

!H

!H

!H !H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

Polhena

Kelaniya

Wewaldoowa

Galboralla

Wanawasala

Hunupitiya

Dalugamgoda

Dippitigoda

Nungamugoda

Kiribathgoda

Sinharamulla

Tiyer Junction

Thorana Junction

Dalugama Junction

Zone I 

Zone II 

Zone III 

Zone IV 

Zone V 

Zone VI 

Zone VII 

Zone VIII 
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,izg;G 45 tya Fzfj;ij fzf;fPL nra;jy; 
 
mlu;j;jp mbg;gilapyhd tyaj; jpl;lj;jpd;gb xt;nthU gpuhe;jpaj;Jf;Fk; tyaq;fspd; mlu;j;jpia 

jPu;khdpf;f tya Fzfk; fzf;fplg;gLfpwJ. ,ijr; nra;a> xt;nthU tyaj;;jpYk; jw;NghJ 

gad;gLj;jg;gLk; mgptpUj;jp ,lj;jpd; nkhj;j kf;fs; njhif> xt;nthU tyaj;jpYk; cs;s nkhj;j 

FbapUg;G kf;fs; njhif kw;Wk; xt;nthU tyaj;jpYk; trpf;Fk; nkhj;j kf;fs; njhif kw;Wk; 2030 

f;Fs; nkhj;j kf;fs; njhif Mfpait fUj;jpy; nfhs;sg;gLtJld; vjpu;ghu;f;fg;gLk; KO kf;fs; 

njhifapd; mbg;gilapy; gpuNjrj;jpw;Fs; cs;s mgptpUj;jp kw;Wk; NkYk; mgptpUj;jp nra;af;$ba 

msT vd;git milahsk; fhzg;gLfpwJ.  

 

,q;F mgptpUj;jp nra;af;f$ba ( Dு┣ுlopablு Spacு) epykhdJ > tzpf> FbapUg;G> epWtd> ntw;W epyk; 

kw;Wk; gpw gapu;fs;> Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G gFjpfs;> ePu;j;Njf;fq;fs;> kj kw;Wk; njhy;nghUs; ,lq;fs; 

kw;Wk; neLQ;rhiyfs; kw;Wk; midj;J epy gad;ghLfSf;Fk; gad;gLj;jf;$ba epyj;jpd; msitf; 

fUj;jpy; nfhz;L mgptpUj;jp nra;a Kbahj epyq;fs; ( Un-dு┣ுlopablு Lands ) mfw;wg;gLfpd;wJ.  

 

,jpy; xt;nthU tyaj;jpd; Kd;nkhopag;gl;l mlu;j;jpf;F Vw;g tya Fzfk; Ie;J rpf;fyhd gbfspy; 

fzf;fplg;gLfpd;wJ. 

 
1. tya mbg;gilapy; epfo;fhy FbapUg;G kf;fs; njhif kw;Wk; 2030 Mk; Mz;bw;fhf 

vjpu;ghu;f;fg;gl;l kf;fs; njhifia milahsk; fhZjy;. 

 
2011 Mk; Mz;L kf;fs; njhif fzf;nfLg;gpd; mbg;gilapy; 0.45% ,aw;ifahd tsu;r;rp tpfpjj;ijf; 

fUj;jpy; nfhz;L> fpuhk Nrtfu; gpupTfs; kw;Wk; Kd;nkhopag;gl;l tyaq;fspd;gb 2017 Mk; Mz;bd; 

FbapUg;G kf;fs; milahsk; fhzg;gl;ldu;. 2017 Mk; Mz;lhFk; NghJ  111>300 FbapUg;ghsu;fspd; 

FbapUg;G kf;fs;njhifapd; Njrpa ngsjPf jpl;lj;jhy; Rl;bf;fhl;lg;gl;lgb> 2050 Mk; Mz;lstpy; 

kf;fs; njhif tsu;r;rp tpfpjj;jpy; 1.41% ,g;gFjpapy; cs;s 30 fpuhk Nrtfu;  gpupTfspy; 1% f;Fk; 

mjpfkhd kf;fs; njhif tsu;r;rp Ntfj;jpy; ruhrup tsu;r;rp tpfpjk; xU Cfpf;fg;gl;l tsu;r;rp 

tpfpjkhff; fUjg;gLfpwJ kw;Wk; trpf;Fk; kf;fs; njhif 2030 f;F 141>000 Mf ,Uf;Fk; vd;W 

fzpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

  Njrpa ngsjPf jpl;lj;jpd; gb Kd;nkhopag;gl;l kf;fs; mlu;j;jp  
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vdNt> Cfpf;fg;gl;l 141>000 kf;fs;njhif mgptpUj;jp mOj;jf; FwpaPL> mgptpUj;jp rhj;jpa FwpaPL> 

czu;jpwd; FwpaPL kw;Wk; Spுcial Intுration Mfpa gFg;gha;tpy; 2030 f;fhd fUj;jpay; jpl;lk; Mfpatw;wpd; 

gFg;gha;T tyaj;jpy; cs;s fpuhk Nrtfu; gpupTfspy; mjpfgl;r> kpjkhd kw;Wk; ,aw;if kf;fs; njhif 

tsu;r;rp Ntfk;> tho;tplj;jpw;F nghUj;jkhd epyj;jpid milahsk; fhZtjw;fhd gFg;gha;tpd; 

mbg;gilapy; Kd;nkhopag;gl;l tyaq;fSf;F tpepNahfpf;fg;gLfpwJ. 

 

Cfq;fs; 
i. Gdpjg; gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G gpuNjrj;jpw;F cl;gLk; fsdp> rpq;fhuKy;y-tlf;F 

kw;Wk; rpq;fhuKy;iy gFjpfspd; kf;fs;njhif tsu;r;rp tpfpjk; kw;Wk; fsdp ejpf; fiufspw;F 

mUfpYs;s nty;y kw;Wk; ngjpahnfhil Nghd;w gFjpfspd; ,aw;if kf;fs; njhif tsu;r;rp 

tpfpjk; 0.45% mjpfupf;fpwJ. 

ii. Kd;nkhopag;gl;l nghJ Nghf;Ftuj;J Nritfs;> etPd uapy; ghij etPdkakhf;fk;> gpafk - 

nfh];fk Gjpa uapy; ghij> Kd;nkhopag;gl;l uhfk - ehuhn`d;gpl kw;Wk; `_Dgpl;ba - 

nfhl;lht iyl; uapy; Nritfs; kw;Wk; gpuNjrj;jpDs; cs;s ,e;j mgptpUj;jpf;F 

Kd;nkhopag;gl;l Gifapuj epiya epWj;Jkplq;fSf;F mUfpy; 500 kPl;lu; Kjy; 800 kPl;lu; 

gug;gstpyhd gpuNjrq;fspd; tsu;r;rp tpfpjk; ,g;gFjpapy; mjpfgl;r tsu;r;rp tpfpjj;jpy; 2.21% 

tsu;r;rp tpfpjj;jpy; mgptpUj;jp milAk;. 

iii. Kd;nkhopag;gl;l cau; mlu;j;jp cau; fy;tp Nkk;ghl;L tyaj;jpd; kf;fs; njhif ,g;gFjpapy; 

cs;s 30 fpuhk epyjhup gpupTfspy; 1% f;Fk; mjpfkhd tsu;r;rp Ntfj;jpy; 1.41% rjtPjkhf 

mjpfupf;Fk;.  

,e;j mDkhdq;fspd; mbg;gilapy;> 2030 Mk; Mz;bw;fhd tya mbg;gilapy; kf;fs; njhifia 

gpd;tUkhW gpupf;fyhk;. 

 
tyaj;jpd; mbg;gilapy; Kd;nkhopag;gl;l kf;fs; njhif 
 
tyak; fpuhkNrtfu; gpupT kf;fs; 

njhif 
2011 

kf;fs; 
njhif 
2017 

nkhj;
jk; 

nkhj;j 
vjpu;ghu;f;fg;
gLk; 
tsu;r;rp 
tpfpjk; 

Kd;nkhop
ag;gl;l 
kf;fs; 
njhif 
2030 

nkhj;j
k; 2030 

Gdpj gFjp 
kw;Wk; 
njhy;nghUs; 
ghJfhg;G 
tyak;  

fsdp 3230 3371 10708 0.0045 3574 11353 

rpq;fhuKy;iy -
tlf;F  

4151 4521 0.0045 4794 

rpq;fhuKy;iy 2834 2816 0.0045 2986 

Fiwe;j 
mlu;j;jp 
nfhz;l 
FbapUg;G 
tyak; 

nghy;N`d 954 1028   
  
10565 

0.0221 1370 12635 

fy;nghus 3059 3203 0.0221 4270 

Gpyhgpl;ba 2070 1985 0.0141 2385 

Nkthy;y 4356 4349 0.0045 4611 

eLj;ju mlu;j;jp 
FbapUg;G 
tyak; 

NfhN`hy;tpy;y 4033 4201   
  
  
  
20528 

0.0221 5599 26229 

jYfk;nfhl 3182 3714 0.0221 4951 

Ed;fKnfhl 2968 2929 0.0221 3904 

NtjKy;y 4561 3714 0.0221 4951 

Gj;jpanfhl 4094 4152 0.0045 4402 

½ 

`pk;Gl;Lnty;nfh
l 

1880 1818 0.0221 2423 
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cau; mlu;j;jp 
tu;j;jf 
Cf;Ftpg;G 
tyak; 

jytj;Jn`d;gpl;
ba tlf;F 

3737 3696   
  
  
11838 

0.0221 4927 15778 

jytj;Jn`d;gpl;
ba njw;F 

1624 1480 0.0221 1973 

fe;jn`d;d 3618 3736 0.0221 4979 

fpupgj;nfhl 3302 2925 0.0221 3899 

 
 
cau; mlu;j;jp 
cau; fy;tp 
Nkk;ghl;L 
tyak; 

tufhfe;j 3926 4341 12627 0.0141 5215 15170 

<nfhl 
vupahtpl;ba 

2629 2689 0.0141 3231 

Ntty;Jt 3643 3757 0.0141 4514 

jYfKt 1938 1839 0.0141 2210 

 
 
cau; mlu;j;jp 
njhopy;fs; 
kw;Wk; 
nfhs;fyd; 
Cf;Ftpg;G 
tyak; 
 

Ntypnfhl 6646 6904   
  
  
  
  
  
30174 

0.0221 9202 40218 
 
 
  

FDg;gpl;ba 
njw;F 

3507 3662 0.0221 4881 

FDg;gpl;ba 
fpof;F 

5774 6296 0.0221 8392 

ntdtry fpof;F 3415 3780 0.0221 5038 

ntdtry njw;F 3916 4005 0.0221 5338 

jpg;gpl;bnfhl 3513 3707 0.0221 4941 

½ 

`pk;Gl;Lnty;nfh
l 

1881 1819 0.0221 2424 

mjpf mlu;j;jp 
nfhz;l 
FbapUg;G gFjp 
Cf;Ftpg;G 
tyak; 

FDg;gpl;ba 
tlf;F 

2987 3165   
  
14730 

0.0221 4218 19633 

ehn`d 5761 6426 0.0221 8564 

vupatpl;ba 4664 5140 0.0221 6850 

tpNrl R+oy; 
ghJfhg;G 
tyak; 

      0 
 

 

2. epfo;fhyj;jpy; kw;Wk; 2030 Mk; Mz;L tiuf;Fk; fsdp gpuNjr rig gFjpapy; jpdrup Gof;fj;jpy; 

,Uf;Fk; kf;fis milahsk; fhZjy;. 

 

,q;F jpdrup Gof;fj;jpy; ,Uf;Fk; kf;fshf md;whl Nrit toq;Fdu;fs; kw;Wk;  md;whl 

thbf;ifahsu;fs; Mfpa ,U gFjpapdUk; fUjg;gLfpd;wdu;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2017 Mk; Mz;by; ,g;gFjpapy; cs;s Nrit toq;Fdu;fs; vz;zpf;ifiaf; fzf;fpLjy; 

. 

i. fk;gh`h khtl;lj;jpy; 2016 k; Mz;by; gzpahw;wpa Nritahsu;fspd; vz;zpf;if 

fk;g`h khtl;lk; Tptrhak;  njhopy;  Nritfs;  

Kiwahd gpupTfs; 17330 36150 213180  

xOq;fw;w gpupTfs; 26580 224190 327030 

Nrfupg;G  43910 260340 540210 

%yhjhuk; :  Sri Lanka Post-Disaster Needs Assessment – 2016 

Maximum Circulation Population 
mjpfgl;r jpdrup Gof;fj;jpy; cs;s kf;fs; njhif 

Working Population 
ciof;Fk; kf;fs; njhif 

Service Seekers (Commuters)  
thbf;ifahsu;fs; (tyaj;jpw;F 
ntspNa) 

Service Seekers (Residents) 
thbf;ifahsu;fs; (tyaj;pw;Fw;gl;l 
FbapUg;ghsu;) 
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ii. kf;fs; njhif fzf;nfLg;G kw;Wk; Gs;sptptuj; Jiwapd; khtl;l Gs;sptptu juT - 

2016 ,d; gb> fk;g`h khtl;lj;jpy; nkhj;j tzpf Nritfs; kw;Wk; njhopy;Jiw 

,wf;Fkjpapd; rjtPjk; fsdp gpuNjr nrayfj;jpy; epfo;fhyj;jpy; cs;s nkhj;j tzpf> 

Nrit kw;Wk; njhopy; tpupthf;fj;jpd; rjtPjkhf fzf;fplg;gLfpwJ. 

 

 

iii. ,q;F fz;Lgpbf;fg;gl;l tzpf kw;Wk; njhopy;Jiw epWtdq;fspd; rjtPjj;jpd; 

mbg;gilapy;> NkNy fz;Lgpbf;fg;gl;l fk;g`h khtl;lj;jpy; gzpGupAk; nkhj;j 

Copau;fspd; vz;zpf;ifapd; mbg;gilapy; fsdp gpuNjr nrayfj;jpy; gzpahw;Wk; 

Copau;fspd; vz;zpf;if fzf;fplg;gl;lJ. 
 

 

mt;thW fzf;fplg;gl;l Nrit toq;Fdu;fs; vz;zpf;if> fsdp gpuNjr nrayfg; gFjpf;Fs; 

cs;s ngn`ypanfhl efu rig gFjp kw;Wk; fsdp gpuNjr rig gFjp Mfpa ,uz;bw;Fk; 

nrhe;jkhdJ vd;gjhy;> fsdp gpuNjr rigapd; mjpfhuj;jpw;Fl;gl;l gFjpapd; mNj jpl;l 

mjpfhuj;jpw;Fl;gl;l gFjpapDs; ,Uf;Fk; epfo;fhy  Nrit toq;Fdu;fspd; msit 

fzf;fpLtjw;F  ,U gpuNjrq;fspYk; ,Uf;Fk; epyg; gad;ghLfis xg;gpl;L Ma;T nra;a 

Ntz;Lk;.  

i. nkhj;j epyg;gug;G (fsdp gpuNjr nrayfk;) - 21.9 rJu fp.kP.  

ii. ngn`ypanfhl efu rig-  4 rJu fp.kP. / fsdp gpuNjr rig - 17.9 rJu fp.kP. 

• epy gad;ghL – ngn`ypaNfhl efu rig 

epWtdk; fsdp gpuNjr nrayfk; fk;g`h khtl;lk; % 

tzpf Nrit ikaq;fs;   2392 27298 8.762547 

njhopy;  975 17415 5.598622 

 njhopy;  Nritfs;  

Kiwahd Nrit toq;Fdu;fs; (fk;g`h 

khtl;lk;) 

36150 213180  

Kiwrhuh Nrit toq;Fdu;fs; (fk;g`h 

khtl;lk;) 

224190 327030 

nkhj;j  Nrit toq;Fdu;fs; 260340 540210 

nkhj;j mDkhd  Nrit toq;Fdu;fs; 

(fsdp gpuNjr nrayhsu; gpupT) 

260340 * 

0.055986 

540210 * 0.08763 

14575 47338 

epy gad;ghL % 

FbapUg;G 61.9% 

njhopw;rhiy kw;Wk; Nrkpg;gfq;fs; 8.3% 

<uepyk;/ rJg;G epyq;fs;/ Gju;fs; 16.1% 

N`hl;ly; / cztfq;fs; 0.2% 

G+q;fhf;fs;/ tpisahl;L ikjhdq;fs; 0.4% 

nkhj;j kw;Wk; rpy;yiw 1.1% 

kjk;rhu;e;j 0.7% 

ePu; epiyfs; 4.3% 
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Industries and warehouse extent – 332,000 sq.m 

Commercial – 52,000 sq.m  

 

• epy gad;ghL - fsdp gpuNjr rig 
epy gad;ghL gug;gsT (rJ.kP) 

tzpfk; 872867.784 

njhopw;rhiy 1089819.91 

fy;tpafk; 480797.168 

FbapUg;G 10338347.6 

 
mjD}lhf gFg;gha;T nra;ag;gl;l tzpf kw;Wk; epWtdj;jpd; epy gug;gsT> njhopy;fs; kw;Wk; 

fplq;FfSf;F xJf;fg;gl;l gFjp mbg;gilapy; fsdp gpuNjr rigapd; mjpfhu vy;iyapd; 

jpl;lkplg;gl;l tyaj;jpw;Fs; cs;s njhopy;fs; kw;Wk; tzpf / Nrit epWtdq;fspd; msT 

fzf;fplg;gLk;. mjd;gb fsdpa gpuNjr nrayfj;jpy; 94.4% tzpf gad;ghL kw;Wk; 76.6% 

njhopy;Jiw epy gad;ghL fsdp gpuNjr nrayfj;jpd; KO mjpfhu tuk;gpy; cs;sJ. me;j 

mDkhdj;jpd; mbg;gilapy;> fsdp gpuNjr nrayfj;jpy; ,g;gFjpf;F jpdKk; gq;fspf;Fk; 

Nrit toq;Fdu;fspd; vz;zpf;if fzf;fplg;gl;lJ. 

 

 

 

mjd;gb> 2017k; Mz;bd; fsdp gpuNjr rig mjpfhu tuk;gpy; Nrit GupAk; Nrit 

toq;Fdu;fspd;  nkhj;j vz;zpf;if 55>851 MFk;. 2030 Mk; Mz;bw;fhd Cfpf;fg;gLk; nkhj;j 

Row;rp kf;fs;njhifia milahsk; fhz> Nrit toq;Fdu;fSf;F khwhf Nrit 

toq;Fdu;fis fzf;fpl gy gad;ghLfspd; mbg;gilapy;  jdpegu; epy gad;ghl;L juj;ijg; 

mDkhdkhf gad;gLj;jp xt;nthU tyaj;jpw;fhd jpdrup Gof;fj;jpy; cs;s kf;fs; njhif 

fzf;fplg;gl;ld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tPjpfs; 6.2% 

fopT nfhl;Lk; gFjp 0.2% 

jpwe;j ntspfs; 0.6% 

];jhgdk; fsdp b.v];.b % Fsdp gpuNjr 

rig 

Nritfs; (tzpf ,lq;fspd; 

vz;zpf;if) 

2392 94.4% 2248 

njhopw;rhiy (njhopw;rhiyfspd; 

vz;zpf;if) 

975 76.6% 747  

 Industry  Service / commercial  

2017 tUl fsdp gpuNjrj;jpy; NritGupAk; 

Nritahsu;fspd; vz;zpf;if. 

14575 * 0.766 47338*0.944 

11,164 44,687  
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ntt;NtW gad;ghLfSf;F Vw;g jdpegu; epy gad;ghL 
 
Activity Type Average Per Capita Space (Sq.m) 

Retail / Wholesale 20 

Tourism 40 

Private Office 30 

Industrial 60 

Institutional 25 

Residential 50 

(Reference: Engineering ToolBox, (2001). [online] Availalable at: 

https://www.engineeringtoolbox.comPer Capita Activity Space Standards 

for City of London 

 
 
2017 Mk; Mz;by; Nju;e;njLf;fg;gl;l fsdp gpuNjr rig cs;Shu; gFjpapy; jpdrup Gof;fj;jpy; 
cs;s kf;fs; njhif - tzpfuPjpahdJ 

Zone Name  Commercial  

Area 

sq.m  

allowable 

space  

Average No. 

of floors  

Commuter 

based on 

per 

capita 

space  

Low Density Sacred 

Heritage Zone 

38903 31122.6 1.0 1556 

Low Density Residential 

Zone 

50026 40020.5 2.0 4002 

Moderate Density 

Residential Zone 

51303 41042.1 3.0 6156 

High Density Commercial 

Zone 

322526 258020.7 4. 58055 

High Density Higher 

Education Zone 

232955 186364.2 4.0 37273 

High Density Logistic 

Zone 

144601 115680.5 3.0 17352 

High Density Residential 

Zone 

24525 19620.2 2.0 1962 

Special Eco-Conservation 

Zone  

8029 6423.2 1.0 321 

Total sectoral Commuters        126677 

 

 

2017 Mk; Mz;by; Nju;e;njLf;fg;gl;l fsdp gpuNjr rig cs;Shu; gFjpapy; jpdrup Gof;fj;jpy; 

cs;s kf;fs; njhif – epWtdk; 
Zone Name  Institutional  

Area 
sq.m  

allowable 
space  

Average No. 
of floors  

Commuter 
based on 
per 
capita 
space  

https://www.engineeringtoolbox.com/
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Low Density Sacred 
Heritage Zone 

22762 18209.7 1 728 

Low Density Residential 
Zone 

14672 11737.3 2 939 

Moderate Density 
Residential Zone 

53911 43129.1 3 5175 

High Density 
Commercial Zone 

72573 58058.5 4 9289 

High Density Higher 
Education Zone 

205017 164013.4 4 26242 

High Density Logistic 
Zone 

80902 64721.2 2 5178 

High Density Residential 
Zone 

30961 24768.5 1 991 

Special Eco-
Conservation Zone  

0 0.0   0 

Total sectoral 
Commuters  

      48543 

 

 

2017 Mk; Mz;by; Nju;e;njLf;fg;gl;l fsdp gpuNjr rig njhopy;Jiwapy; jpdrup Gof;fj;jpy; cs;s 

kf;fs; njhif - njhopy; 

Zone Name  Industries  

Area 
sq.m  

allowable 
space  

Average No. 
of floors  

Commuter 
based on 
per 
capita 
space  

Low Density Sacred 
Heritage Zone 

64723 51778.2 1 863 

Low Density Residential 
Zone 

55526 44420.6 1 740 

Moderate Density 
Residential Zone 

405470 324376.2 1 5406 

High Density Commercial 
Zone 

30885 24707.8 1 412 

High Density Higher 
Education Zone 

158246 126596.9 1 2110 

High Density Logistic 
Zone 

363720 290976.2 1 4850 

High Density Residential 
Zone 

3990 3192.2 1 53 

Special Eco-Conservation 
Zone  

7260 5808.0 1 97 

Total sectoral 
Commuters  

    1 14531 

 

tyaj;jpd; mbg;gilapy; nkhj;j kf;fs; njhif - 2017 
Zone Name  Total  

Low Density Sacred Heritage Zone 3147 

Low Density Residential Zone 5681 

Moderate Density Residential Zone 16738 

High Density Commercial Zone 67756 

High Density Higher Education Zone 65625 

High Density Logistic Zone 27379 

High Density Residential Zone 3006 
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Special Eco-Conservation Zone  418 

Total sectoral Commuters  189751 

,g;gFjpapy; ,Uf;Fk; mtfhrj;jpw;F gpuNjrj;jpw;Fs; FbNawpa kf;fspd; vz;zpf;ifia 

fzf;fpl gy Jy;ypakhd fhuzq;fspd; mbg;gilapy; gFg;gha;T nra;ayhk;.  

 

• fsdp gy;fiyf;fofk;  

Year 

Total 

Intake graduated student 

Academic 

staff 

Non-

academic 

staff Total 

2012/2013 1810  15159 435 376 15970 

2013/2014 2235  15576 439 378 16393 

2014/2015 2480 1936 16120 704 732 17556 

Mjhuk;: 2012/2014/2015 - fsdp gy;fiyf;fof Mz;L mwpf;if 

Fwpg;Gfs;: ,e;jj; juit cau;fy;tp Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; Gyk;ngau;e;j kf;fSld; xg;gpLf. 

Note 1: special cases , may be ones a week or two weeks  

 

 

 

 

• fpupgj;nfhl efuk; 

 

fsdp Nfhapypy; FbNawpa kf;fs; njhif fUjg;gltpy;iy. Vndd;why;> tyaj;jpd; Fzfk; 

nghUe;jhJ. 

Kelani Temple  Commuter population  

Kelani Perahara , January 200,000 

Special Poya days  150,000 

Poya days  75000 

Daily   10,000 – 20,000 
 

 

• 2030k; Mz;Lf;F vjpu;ghu;f;fg;gLk; Gyk;ngau;e;j kf;fis kjpg;gpLjy; 2017 nkhj;j 

Gyk;ngau;e;j kf;fs; njhif 

 tyak; 

Gof;fj;jpy; cs;s kf;fs; 
njhif 

nkj;j
k;  

gpw 
 tzpfk; 
/ 
Nrit
  

ngUepWtd
k; 

njhop
y; 

(2015) - Total number of registered students for all external degree programs (1st  year, 2nd year, 3rd  year & (4th  year only 

B.com) are 41089.  
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i 
Gdpj gFjp kw;Wk; 
njhy;nghUs; ghJfhg;G tyak; 

1556 728 863 3147 
fsdp k`h 
tp`hiu  - 
15000 

ii 
Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l 
FbapUg;G tyak; 

4002 939 740 5681   

iii 
eLj;ju mlu;j;jp FbapUg;G 
tyak;; 

6156 5175 5406 16738   

iv 
cau; mlu;j;jp tu;j;jf 
Cf;Ftpg;G tyak; 

58055 9289 412 67756   

v 
cau; mlu;j;jp cau; fy;tp 
Nkk;ghl;L tyak; 

37273 26242 2110 65625 
gy;fiyf;fof
k; 

vi 
cau; mlu;j;jp njhopy;fs; 
kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G 
tyak; 

17352 5178 4850 27379   

vii 
mjpf mlu;j;jp nfhz;l 
FbapUg;G kz;ly Cf;Ftpg;G 
tyak; 

1962 991 53 3006   

vii
i 

tpyq;fpay; rpwg;G Rw;Wr;R+oy; 
ghJfhg;G tyak; 

321 0 97 418   

nkhj;j Gyk;ngau;e;j kf;fs; njhif 189751  

 

2017 Mk; Mz;bw;fhd NkNyAs;s kf;fs;njhif, mgptpUj;jp rhj;jpaj;jpd; mbg;gilapy; 

xt;nthU gpuhe;jpaj;jpw;Fkhd vjpu;ghu;f;fg;gl;l 2030 Mz;bw;fhd Kd;nkhopag;gl;l mDkhdpj;j 

Gyk;ngau;e;j kf;fs; njhif fzpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

I. Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G tyaj;jpy; FbNawpa kf;fs; njhif 

tzpfj;jpw;F 25% kw;Wk; epWtdj;jpw;F 10% mjpfupf;Fk;. fsdp tpfhiuapy; fye;J 

nfhs;Sk; gf;ju;fspd; vz;zpf;if ,q;F fUjg;gltpy;iy.  

II. ,e;j gpuhe;jpaj;jpy; njhopy;fSf;fhd Gyk;ngau;e;j kf;fs; njhif 75% Mf  

Fiwe;Js;sJ.  

III. eLj;ju mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G tyaj;jpy tzpf kw;Wk; epWtd FbNawpa kf;fs; 

njhif ,ul;bg;ghfpwJ kw;Wk; njhopy;Jiw ,lk;ngau;T kf;fs; njhif 25% 

Fiwf;fg;gLfpwJ. 

IV. mjpf mlu;j;jp nfhz;l tzpf Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; tzpf Gyk;ngau;e;Njhu; Kk;klq;F 

kw;Wk; ngUepWtd Gyk;ngau;e;Njhu; kf;fs; njhif Ie;J klq;F tsu;fpwJ. njhopy; 

Gyk; ngau;e;j kf;fs; njhif 25%  Mf Fiwf;fg;gLfpwJ. (,yF  uapy; epiyakhf 

mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ.) 

V. cau; mlu;j;jp cau; fy;tp Cf;Ftpg;G tyaj;jpy;> tzpf uPjpahd Gyk;ngau;e;Njhu; 

vz;zpf;if %d;W klq;F kw;Wk; ngUepWtd Gyk;ngau;e;Njhu; vz;zpf;if 

,ul;bg;ghfpwJ> NkYk; njhopy;Jiw Gyk;ngau;e;Njhu; kf;fs; njhif 25% mjpfupf;Fk;. 

VI. cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpy;> tzpf Gyk;ngau;e;j 

kf;fs; njhif kw;Wk; ngUepWtd Gyk;ngau;e;Njhu; kf;fs; njhif %d;W klq;F kw;Wk; 

njhopy;Jiw Gyk;ngau;e;Njhu; kf;fs; njhif Ie;J klq;F tsu;fpwJ. 

VII. cau; mlu;j;jp FbapUg;G tyak;; Cf;Ftpg;G tyaj;jpy; tzpf uPjpahd Gyk;ngau;e;Njhu; 

kw;Wk; ngUepWtd Gyk;ngau;e;Njhupd; tsu;r;rpia Cf;Ftpf;fpwJ> NkYk; njhopy;Jiw 

Gyk;ngau;e;Njhu; kf;fs; njhif 25% mjpfupf;fpwJ. 
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VIII.   rpwg;G Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G tyaj;jpy; Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F ntspg;Gw 

gFjpfspd; mjpfupj;JtUtNjhL tya Fzfj;jpw;fhd Gyk;ngau;e;j kf;fis fzf;fpy; 

vLj;Jf;nfhs;shJ. 

 

 

 tyak; 
Gof;fj;jpy; cs;s kf;fs; njhif   

tzpfk; / 
Nrit 

ngUepWtd
k; 

njhopy; 
nkj;j
k; 

i 
Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; 
ghJfhg;G gFjp 1945 801 216 2962 

ii 
Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l 
FbapUg;G tyak; 5003 1174 185 6361 

iii 
eLj;ju mlu;j;jp FbapUg;G 
tyak;; 12313 10351 4055 26718 

iv 
cau; mlu;j;jp tu;j;jf 
Cf;Ftpg;G tyak; 174164 46447 515 221126 

v 
cau; mlu;j;jp cau; fy;tp 
Nkk;ghl;L tyak; 93182 52484 2637 148304 

vi 

cau; mlu;j;jp njhopy;fs; 
kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G 
tyak; 

52056 15533 24248 91837 

vii 

mjpf mlu;j;jp nfhz;l 
FbapUg;G tya Cf;Ftpg;G 
tyak; 

3924 10355 67 14346 

vii
i 

tpyq;fpay; rpwg;G Rw;Wr;R+oy; 
ghJfhg;G tyak; 642 0 97 739 

nkhj;j Gyk;ngau;e;j kf;fs; njhif 
512394 

 

3. Kd;nkhopag;gl;l fUj;jpay; jpl;lj;jpd; gb xt;nthU tyaj;jpw;Fk; Kd;nkhopag;gl;l 

gad;ghLfspd; vjpu;ghu;f;fg;gl;l msitf; fzf;fpLjy; 

 

tyak; mgptpUj;jp 

nra;af;$b

a epyj;jpd; 

msT (m3 ) 

 tzpfk;   FbapUg;G   fhu;g;gNul;  ; njhopy;fs; 

2017 

(%) 

2030% 2017 

(%) 

2030% 2017 

(%) 

2030% 2017 

(%) 

2030

% 

Gdpj gFjp 

kw;Wk; 

njhy;nghUs; 

ghJfhg;G gFjp 

1039056.641 3.74 5.5 87.84 90.31 2.19 2.19 6.23 2.0 

Fiwe;j mlu;j;jp 

nfhz;l 

FbapUg;G tyak; 

1456068.417 3.44 5.0 91.74 92.30 1.01 1.20 3.81 1.5 

eLj;ju mlu;j;jp 

FbapUg;G tyak; 

2672718.626 1.92 6.0 80.89 90.00 2.02 2.27 15.17 1.7 

cau; mlu;j;jp 

tu;j;jf 

1892263.949 17.04 30.0 77.49 61.00 3.84 7.00 1.63 2.0 
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Cf;Ftpg;G 

tyak; 

cau; mlu;j;jp 

cau; fy;tp 

Nkk;ghl;L tyak; 

1665292.887 13.99 14.5 64.20 68.00 12.31 14.00 9.50 3.5 

cau; mlu;j;jp 

njhopy;fs; 

kw;Wk; 

nfhs;fyd; 

Cf;Ftpg;G 

tyak; 

2915816.182 4.96 7.3 79.79 65.00 2.77 3.00 12.47 24.7 

mjpf mlu;j;jp 

nfhz;l 

FbapUg;G tya 

Cf;Ftpg;G 

tyak; 

1049564.635 2.34 2.3 94.33 94.33 2.95 2.95 0.38 0.4 

tpyq;fpay; rpwg;G 

Rw;Wr;R+oy; 

ghJfhg;G tyak;  

91051.11776 8.82 8.0 83.21 0.00 0.00 0.00 7.97 0.0 

 

4.  2030 Mk; Mz;bw;fhd tyaj;jpdhy; Kd;nkhopag;gl;l xU Fbkfd; / Gyk;ngau;e;j 

kf;fs;njhiff;F xU jdpegu; ,lj;jpd; mbg;gilapy; xt;nthU gad;ghl;bw;Fk; 

Njitahd ,lj;ijf; fzf;fpLjy;. 

tyak;   mgptpU

j;jp 

nra;af;

$ba 

epyj;jp

d; 

msT 

tzpfk;   tPL ngUep

Wtd

k; 

  njhop

y; 

    

vjpu;

ghu;f;

fg;g

Lk; 

kf;f

s; 

njh

if 

Nji

tah

d 

,lk; 

(m2) 

vjpu;ghu;

f;fg;gLf

pwJ  

FLk;gq;

fspd; 

vz;zpf;

if 

Nji

tah

d 

,lk; 

(m2) 

vjpu;gh

u;f;fg;g

Lk; 

kf;fs; 

njhi

f 

Njit

ahd 

,lk; 

(m2) 

vjpu;gh

u;f;fg;g

Lk; 

kf;fs; 

njhi

f 

Njit

ahd 

,lk; 

(m2) 

2030 f;F 

Njitah

d 

nkhj;j 

,lk; 

(m2) 

Gdpj gFjp 

kw;Wk; 

njhy;nghUs; 

ghJfhg;G gFjp 

1039056.

641 

1945 38903.

30 

2838 56760

0 

801 24030.0

0 

215.74 12944.5

4 

643477.84 

Fiwe;j mlu;j;jp 

nfhz;l 

FbapUg;G 

tyak; 

1456068.

417 

5003 10005

1.19 

3160 63200

0 

1174 35211.7

8 

370.17 22210.2

8 

789473.26 

eLj;ju mlu;j;jp 

FbapUg;G  

tyak; 

2672718.

626 

1231

3 

24625

2.88 

6557 13114

00 

10351 310529.

77 

4054.70 243282.

15 

2111464.80 

cau; mlu;j;jp 

tu;j;jf 

1892263.

949 

1741

64 

34832

80.07 

3945 78900

0 

46447 1393404

.56 

514.75 30884.7

1 

5696569.35 
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• ,J xt;nthU gad;ghl;bw;Fk; jdpg;gl;l ,lQ;rhu;e;j tpjpKiwfis mbg;gilahff; 

nfhz;lJ. 

• mjpf mlu;j;jp nfhz;l tyaq;fSf;F jw;NghJs;s FbapUg;G gad;ghl;L ,lj;jpd; fPo;> 

xt;nthU tPl;L myFf;Fk;; jw;fhypfkhf ,Ug;gtu;fSf;F tyaj;jpDy; 50 rJu kPl;lu; 

gug;gsT ,lk; Nru;j;Jf; nfhLf;fg;gLk;. 

 

5. Nkw;fz;l gbfspd; fPo; fzf;fplg;gl;l 2030 Mz;bw;fhd mDkjpf;fg;gl;l ,lk; kw;Wk; 

ntw;W epyk; cl;gl mgptpUj;jp nra;af;$ba epyj;jpd; msitf; fUj;jpy; nfhz;L 

xt;nthU tyaj;Jf;Fk; tya Fzfq;fisf; fzf;fpLjy;. 

 

nkhj;j vjpu;ghu;f;fg;gLk; epy msT 

jw;NghJs;s mgptpUj;jp nra;af; $ba epy mdT 
 

tyak; 2030 f;F 
Njitahd 
nkhj;j ,lk;  

(m2) 

gpupj;njLf;ff;
$ba 
epyq;fs; 

 (m2) 

ntw;W epyq;fs; 
kw;Wk; gpw 

epyq;fs; (m2) 

nkhj;jk;  

(m2) 

tya 
Fzfk; 
fzf;nfL
g;G 

Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; 
ghJfhg;G gFjp 

643477.84 1039056.64 92992.85 1132049.49 0.57 

Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G 
tyak; 

789473.26 1456068.42 37368.95 1493437.37 0.53 

eLj;ju mlu;j;jp FbapUg;G tyak; 

2111464.80 2672718.63 133082.40 2805801.02 0.75 

cau; mlu;j;jp tu;j;jf Cf;Ftpg;G 
tyak; 

5696569.35 1892263.95 59603.14 1951867.08 2.92 

cau; mlu;j;jp cau; fy;tp Nkk;ghl;L 
tyak; 

4544667.36 1665292.89 46624.32 1711917.21 2.65 

Cf;Ftpg;G  

tyak; 

cau; mlu;j;jp 

cau; fy;tp 

Nkk;ghl;L tyak; 

1665292.

887 

9318

2 

18636

42.42 

3793 94825

0 

52484 1574528

.87 

2637.43 158246.

07 

4544667.36 

cau; mlu;j;jp 

njhopy;fs; 

kw;Wk; 

nfhs;fyd; 

Cf;Ftpg;G 

tyak; 

2915816.

182 

5205

6 

10411

24.77 

10055 25137

50 

15533 465992.

79 

24248.0

1 

145488

0.90 

5475748.46 

mjpf mlu;j;jp 

nfhz;l 

FbapUg;G tya 

Cf;Ftpg;G 

tyak; 

1049564.

635 

3924 78480.

99 

4908 12270

00 

10355 310661.

86 

66.50 3990.27 1620133.12 

tpyq;fpay; 

rpwg;G 

Rw;Wr;R+oy; 

ghJfhg;G tyak;  

91051.11

776 

642 12846.

40 

0 0   0.00 96.80 5807.99 18654.38 

tyaf; fhuzp =  
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cau; mlu;j;jp njhopy;fs; kw;Wk; 
nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyak; 

5475748.46 2915816.18 105310.43 3021126.61 1.81 

mjpf mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G tya 
Cf;Ftpg;G tyak; 

1620133.12 1049564.64 57360.25 1106924.88 1.46 

rpwg;G Rw;Wr;R+oy; ghJfhg;G tyak;;  

18654.38 91051.12 34430.78 125481.90 0.15 
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,izg;G 46: tya vy;iy Ms;$Wf;fs; 

46.1. cau; mlu;j;jp tzpf Cf;Ftpg;G tyak; 

tlf;F> Gs;sp 6°59'18.65"N, 79°55'23.45"E (5-13)  Muk;gkhFk; fpupgj;nfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; 

tlf;F vy;iyapd; Clhf  6°59'18.55"N, 79°55'29.87"E (5 -14) tiu cs;s  Gs;sp;apy; ,Ue;J 

jytJn`d;gpl;b fpuhk Nrtfu; gpuptpd; tlf;F vy;iyapy; nfhOk;G-fz;b rhiyapd; k`u 

gpuNjrj;jpw;F mUfhikapy;  fpof;F Nehf;fp fw;gidahf 6°59'27.63"N, 79°56'21.05"E (5 – 34) 
Gs;sp;apy; tiuag;gLk; Nuif MFk;. 

fpof;fpd; mNj Gs;spapy; ,Ue;J jytJn`d;gpl;b njw;F fpuhk Nrtfu; gpuptpd; fpof;F vy;iy 

kw;Wk; fe;Nj`d fpuhk Nrtfu; gpuptpd; fpof;F vy;iy tiu 6°58'37.38"N, 79°56'15.91"E  (5 

– 54)  Gs;sp;apy; tiuag;gl;l Nuif MFk;. 

njw;F> fpof;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gplg;gl;l ,lj;jpypUe;J> nfhn`htpy;y <uepyj;jpd; 

tlf;F vy;iyapD}lhf 6°58'28.85"N, 79°55'40.95"E (4–17)  Gs;spapy; tiuag;gl;l Nuif MFk;. 

filrpahf Fwpg;gplg;gl;l Gs;sp topahf Nkw;F jpirapy; cs;s nfhn`htpy;y <uepyj;jpd; 

Clhf 6°58'31.89"N, 79°55'37.19"E (4–20)  Gs;sp 6°58'34.32"N, 79°55'31.00"E (4-23) Gs;sp tiu 

uhkrpq;f rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf nfhOk;G - fz;b rhiyNahuq;fSf;F njhlu;ghf 

6°58'36.31"N, 79°55'32.43"E (5-1) Gs;spapy; ,Ue;J 6°58'48.75"N, 79°55'25.96"E (5-4) Gs;sp tiu 

<upahtba rhiyapd; kj;jpa Nfhl;bd; Clhf mNj Gs;spapy; ,Ue;J 6°58'49.60"N, 

79°55'34.73"E (5-6)  Gs;sp tiu tiuag;gl;l fw;gidf; NfhLk; mjpypUe;J 6°59'18.65"N, 

79°55'23.45"E (5-13) Gs;sp tiu fpupgj;nfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; Nkw;F vy;iyapypUe;J 

Muk;gkhFk; Nuif MFk;. 

fPNo fhl;lg;gl;Ls;s tyaq;fspd; ,Ug;ig tiuglk; 1.3 fhl;LtJld; vy;iy Maj;njhFg;Gfs; 

fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd. 
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cau; mlu;j;jp tzpf Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; miktplk; 
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Ms;$Wfs; - cau; mlu;j;jp tzpf Cf;Ftpg;G tyak; 

 

 

 

 

 

No. N E No.  N E No.  N E 

5_1  

6°58'36.31"N 
79°55'32.43"E 5_2

1 
6°59'31.19"N 79°55'42.33"E 5_4

1 
6°59'15.89"N 79°56'21.32"E 

5_2 6°58'39.60"N 79°55'29.31"E 5_2
2 

6°59'24.69"N 79°55'46.52"E 5_4
2 

 6°59'15.05"N 79°56'20.14"E 

5_3 6°58'40.10"N 79°55'27.78"E 5_2
3 

6°59'24.03"N  

79°55'47.78"E 

5_4
3 

 6 

°59'16.00"N 

 

79°56'18.46"E 

5_4 6°58'48.75"N 79°55'25.96"E 5_2
4 

6°59'26.08"N 79°55'49.75"E 5_4
4 

6°59'14.58"N  

79°56'17.71"E 

5_5 6°58'49.37"N 79°55'28.98"E 5_2
5 

 

6°59'25.81"N 
79°55'52.35"E 5_4

5 
6°59'11.33"N 79°56'20.78"E 

5_6 6°58'49.60"N 79°55'34.73"E 5_2
6 

6°59'26.27"N 79°55'56.04"E 5_4
6 

 6°59'5.01"N 79°56'16.15"E 

5_7 6°58'52.25"N  

79°55'34.49"E 

5_2
7 

6°59'25.56"N 79°55'58.64"E 5_4
7 

 6°59'3.69"N 79°56'15.64"E 

5_8 6°58'54.74"N 79°55'35.19"E 5_2
8 

6°59'25.94"N  79°56'0.81"E 5_4
8 

6°59'0.59"N 79°56'16.98"E 

5_9  6°59'0.70"N 79°55'30.80"E 5_2
9 

6°59'27.48"N 79°56'2.99"E 5_4
9 

6°58'59.94"N 79°56'15.48"E 

5_1
0 

6°59'8.33"N 79°55'26.53"E 5_3
0 

6°59'28.20"N 79°56'6.00"E 5_5
0 

6°58'53.14"N 79°56'16.85"E 

5_1
1 

6°59'12.14"N 79°55'25.03"E 5_3
1 

6°59'29.30"N 79°56'10.40"E 5_5
1 

 6°58'46.42"N  

79°56'18.21"E 

5_1
2 

6°59'16.20"N 79°55'23.67"E 5_3
2 

6°59'31.33"N 79°56'14.98"E 5_5
2 

6°58'42.76"N 79°56'18.09"E 

5_1
3 

6°59'18.65"N 79°55'23.45"E 5_3
3 

6°59'27.48"N 79°56'18.93"E 5_5
3 

6°58'40.03"N 79°56'16.43"E 

5_1
4 

6°59'18.55"N 79°55'29.87"E 5_3
4 

6°59'27.63"N 79°56'21.05"E 5_5
4 

6°58'37.38"N  

79°56'15.91"E 

5_1
5 

 

6°59'20.99"N 

 

79°55'29.10"E 

5_3
5 

 

6°59'25.44"N 
79°56'21.84"E 5_5

5 
6°58'33.60"N  

79°56'12.43"E 

5_1
6 

 

6°59'21.11"N 
79°55'31.65"E 5_3

6 
6°59'25.28"N  

79°56'24.43"E 

5_5
6 

 6°58'30.93"N  

79°56'10.70"E 

5_1
7 

6°59'22.26"N  

79°55'32.32"E 

5_3
7 

6°59'21.78"N 79°56'23.82"E 5_5
7 

6°58'30.46"N 79°56'5.47"E 

5_1
8 

6°59'23.50"N 79°55'37.12"E 5_3
8 

6°59'21.07"N 79°56'24.58"E 5_5
8 

6°58'27.72"N  

79°55'59.61"E 

5_1
9 

6°59'25.10"N 79°55'37.25"E 5_3
9 

6°59'19.09"N 79°56'24.49"E 5_5
9 

6°58'25.16"N 79°55'56.30"E 

5_2
0 

6°59'28.33"N 79°55'39.91"E 5_4
0 

6°59'15.23"N  

79°56'22.99"E 

5_6
0 

6°58'22.74"N 79°55'52.39"E 

5_6
1 

6°58'23.42"N 79°55'49.20"E 4_1
6 

6°58'28.14"N 79°55'42.33"E 4_2
0 

6°58'31.89"N 79°55'37.19"E 

5_6
2 

6°58'26.23"N 79°55'45.91"E 4_1
7 

 

6°58'28.85"N 
79°55'40.95"E 4_2

1 
6°58'31.40"N 79°55'36.25"E 

5_6
3 
  

6°58'26.30"N 
  

79°55'44.39"E 
  

4_1
8 

6°58'29.25"N 79°55'39.57"E 4_2
2 

6°58'31.85"N 79°55'34.56"E 

4_1
9 

6°58'30.77"N 79°55'38.28"E 4_2
3 

6°58'34.32"N 79°55'31.00"E 
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46.2. cau; mlu;j;jp cau; fy;tp Cf;Ftpg;G tyak; 

tlf;F, Gjpa {`Dgpl;b rhiyapy; mike;Js;s 6°58'45.41"N, 79°54'50.02"E (6-16) 

Nfhzj;jpy; ,Ue;J bq;fpahtj;j tpisahl;L  ikjhdj;jpw;F mUfpYs;s kj;jpa Nfhl;bd; 

Clhf 6°58'51.74"N, 79°54'54.23"E (6-14) Nfhzk; tiu tlf;F Nehf;fp mjpy; ,Ue;J 

6°58'54.43"N, 79°54'54.74"E (6-13) Nfhzj;ij ,izf;Fk; fw;gid Nuif Clhf  <up fhy;tha; 

<uepyj;jpd; vy;iyAld; njhlu;GgLj;jp  me;j <uepy gpuNjrj;jpd; njw;F vy;iy Clhf 

6°58'50.14"N,  79°55'7.19"E (6-7) Gs;spapy; cs;s rhiyapy; ,Ue;J> mjd; kj;jpa Nuif 

topahf 6-5 Gs;spf;F njhlu;GgLj;jp mjpy; ,Ue;J  NjtRkpj;uhuhk rhiyapd; kj;jpa Nuifapd; 

Clhf 5-4 Gs;spapypUe;J cs;s ,lj;jpy; <upahtba rhiyia ,izf;fpwJ. 

 

fpof;fpd; njw;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gplg;gl;l ,lj;jpypUe;J <upahtba rhiyapd; 

kj;jpa Nuif topahf> 6°58'36.31"N, 79°55'32.43"E (5-1) Gs;sp Mfpa nfhOk;G Kjy; fz;b 

tiu njhlu;GgLj;jp mq;fpUe;J nfhOk;G - fz;b rhiyapy; kj;jpa Nuif topahf 6°58'31.11"N, 

79°55'27.45"E (4-24) tiuag;gl;l Nuif MFk;. 

 

njw;fpd; fpof;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gplg;gl;l Gs;spapy; ,Ue;J> gioa nfhOk;G-fz;b 

rhiyapd; kj;jpa Nuif topahf> 6°58'16.86"N, 79°55'12.45"E (4-32) Gs;sp tiu gazpj;J 

mjpypUe;J 6°58'20.25"N, 79°55'1.86"E (4-37) Gs;sp tiu tiuag;gLk; fw;gid Nuif Clhf 

kPz;Lk;  

nfhOk;G-fz;b rhiyapid njhlu;GgLj;jp me;j Gs;spapd; Clhf tiuag;gLk; fw;gid Nuif 

topahf mUfpYs;s <uepyj;ijf; flf;fTk;. 6°57'59.57"N , 79°54'37.10"E (4 -51)  Gs;spAld; 

,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

Nkw;fpd;> njw;F vy;iyapd; filrpahf Fwpg;gplg;gl;l ,lj;jpypUe;J 6°58'15.47"N, 79°54'21.90"E 

(6-24) Gs;sp tiu jOfk fpuhk Nrtfu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy Clhf kPz;Lk; mNj 

Gs;spapypUe;J KJd; fhy;tha; <uepy gpuNjrk; Clhf jpg;gpbnfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; 

njd;fpof;F vy;iy Clhf 6°58'36.13"N, 79°54'29.80"E (6-20) Gs;spia njhlu;GgLj;jp mjpy; 

,Ue;J 6°58'38.51"N, 79°54'42.07"E (6-18) Gs;sp tiu ntnty;Jt fpuhk Nrtfu; gpuptpd; 

tlNkw;F vy;iy Gs;spapd; Clhf kPz;Lk;  6°58'45.41"N, 79°54'50.02"E (6-16)  tiu 

tiuag;gl;l fw;gidf; NfhL topahf kPz;Lk; `{Dg;gpba rhiyAld; ,izfpd;wJ.  

 

fPNo fhl;lg;gl;Ls;s tyaq;fspd; ,Ug;ig tiuglk; 1.4 fhl;LfpwJ kw;Wk; vy;iy 

Maj;njhFg;Gfs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.  

 

cau; mlu;j;jp cau; fy;tp Cf;Ftpg;G tyaj;jpf; miktplk; 
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Ms;$Wfs; - cau; mlu;j;jp cau; fy;tp Cf;Ftpg;G tyak; 

 



   

 

- 307 - 

 

 

46.3. cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyak; 

tlf;F> 6°59'34.24"N, 79°53'55.04"E (7-55) Gs;spapy; ,Ue;J 6°59'48.71"N, 79°54'12.61"E (7-59)  

Gs;sp tiu fO fhy;tha; rhiyapd; kj;jpa Nuif topahf gazpj;J mjpypUe;J 6°59'45.33"N, 

79°54'25.36"E (7-61) Gs;sp tiu ntnynfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; tlf;F vy;iyapd; Gs;spapy; 

,Ue;J 6°59'29.05"N, 79°54'12.92"E (7-62) Gs;sp tiu gpujhd uapy; ghijapd; kj;jpa Nuif 

Clhf gazpj;J mjpypUe;J  6°59'11.31"N,79°54'19.30"E (7-67)  Gs;sp tiu ntypnfhl fpuhk 

Nrtfu; gpuptpd; fpof;F vy;iyAk;, fpof;fpypUe;J 6°58'51.44"N, 79°54'51.05"E (6-15)  Gs;sp 

tiu {`D}gpl;b fpuhk Nrtfu;  gpuptpd; tlf;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfshy; R+og;gl;Ls;sJ. 

fpof;fpd;, tlf;F vy;iyapd; filrpahf Fwpg;gplg;gl;l Gs;spapy; ,Ue;J bq;fpahtj;j 

ikjhdj;jpw;F mUfpy; cs;s Clf rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf 6°58'45.41"N, 

79°54'50.02"E (6-16) Gs;spapy; cs;s `{D}gpba rhiyia njhlu;GgLj;jp mjpy; ,Ue;J 

6°58'36.13"N, 79°54'29.80"E (6-20) Gs;sp tiu ntnty;Jt <uepyg; gFjp topahf tiuag;gl;l 

fw;gid Nuif Clhf ,izj;J mjpypUe;J ntnty;Jt ehj fhy;tha; <uepy gFjpapd; Nkw;F 

vy;iyf; NfhL topahf. 6°58'21.43"N, 79°54'31.63"E  (6-22) Gs;spia ,izj;J mjpypUe;J  

6°58'16.17"N, 79°54'28.77"E (6-23) Gs;sp tiu tiuag;gl;l fw;gidf; NfhL topahf KJd; 

fhy;thapd; kj;jpa Nuif Clhf  6°58'15.47"N, 79°54'21.90"E (6-24)  Gs;spia ,izj;J 

mjpypUe;J `pk;GLnty;nfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; fpof;F vy;iyapy; 6°57'59.30"N, 

79°54'36.81"E (4-52)  Gs;spAld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

njw;fpypUe;J> NkNy cs;s fpof;F vy;iyapd; Kbtpy; Fwpg;gpl;l Gs;spapypUe;J tiuag;gl;l 

fw;gidf; NfhLld; nrd;W 6°57'53.77"N, 79°54'16.58"E (4-55) Gs;spia ,izj;J mjpypUe;J 

No. N E No. N E No. N E 

6_1 6°58'48.95"N  79°55'23.92"E 6_23  6°58'16.17"N 79°54'28.77"E 4_32 6°58'16.86"N 79°55'12.45"E 

6_2  6°58'48.24"N 79°55'20.09"E 6_24 6°58'15.47"N 79°54'21.90"E 4_33 6°58'14.71"N 79°55'11.22"E 

6_3 6°58'49.18"N 79°55'17.24"E 6_25 6°58'12.05"N 79°54'20.49"E 4_34 6°58'16.29"N 79°55'8.82"E 

6_4 6°58'49.52"N 79°55'12.01"E 6_26 6°58'9.43"N 79°54'24.07"E 4_35  6°58'16.92"N  79°55'6.48"E 

6_5 6°58'51.26"N  79°55'9.91"E 6_27 6°58'10.45"N 79°54'25.75"E 4_36  6°58'18.15"N 79°55'3.86"E 

6_6  6°58'50.27"N 79°55'9.29"E 6_28 6°58'9.91"N 79°54'26.68"E 4_37 6°58'20.25"N 79°55'1.86"E 

6_7 6°58'50.14"N  79°55'7.19"E 6_29 6°58'8.54"N 79°54'25.82"E 4_38 6°58'16.64"N 79°54'57.93"E 

6_8   6°58'52.43"N 79°55'6.55"E 6_30 6°58'7.72"N 79°54'27.30"E 4_39 6°58'14.92"N 79°54'59.00"E 

6_9 6°58'54.71"N  79°55'3.96"E 6_31 79°54'27.30"E 79°54'31.01"E 4_40 6°58'13.77"N 79°54'57.86"E 

6_10 6°58'54.28"N 79°55'2.12"E 6_32 6°58'6.81"N 79°54'35.93"E 4_41 6°58'13.15"N 79°54'56.96"E 

6_11  6°58'54.87"N  79°54'59.24"E 6_33  6°58'5.20"N 79°54'36.79"E 4_42 6°58'12.46"N 79°54'57.71"E 

6_12 6°58'54.08"N 79°54'57.14"E 6_34 6°58'2.62"N  79°54'37.86"E 4_43 6°58'11.55"N 79°54'58.30"E 

6_13 6°58'54.43"N 79°54'54.74"E 6_35 6°58'0.30"N  79°54'37.35"E 4_44 6°58'10.07"N 79°54'56.33"E 

6_14 6°58'51.74"N 79°54'54.23"E 4_23 6°58'34.32"N 79°55'31.00"E 4_45 6°58'7.84"N 79°54'50.44"E 

6_15 6°58'51.44"N 79°54'51.05"E 4_24 6°58'31.11"N 79°55'27.45"E 4_46 6°58'6.79"N 79°54'49.44"E 

6_16 6°58'45.41"N  79°54'50.02"E 4_25 6°58'30.13"N 79°55'27.46"E 4_47 6°58'6.06"N 79°54'46.93"E 

6_17 6°58'39.98"N 79°54'45.99"E 4_26 6°58'27.04"N  79°55'25.64"E 4_48 6°58'4.76"N 79°54'42.57"E 

6_18 6°58'38.51"N 79°54'42.07"E 4_27 6°58'24.91"N  79°55'23.05"E 4_49 6°58'1.94"N 79°54'41.22"E 

6_19  6°58'36.40"N  79°54'37.90"E 4_28 6°58'23.22"N 79°55'20.71"E 4_50 6°58'0.30"N 79°54'39.50"E 

6_20 6°58'36.13"N 79°54'29.80"E 4_29 6°58'20.23"N 79°55'18.93"E 4_51 6°57'59.57"N 79°54'37.10"E 

6_21 6°58'30.43"N 79°54'35.84"E 4_30 6°58'18.39"N 79°55'16.14"E 5_1  6°58'36.31"N 79°55'32.43"E 

6_22 6°58'21.43"N 79°54'31.63"E 4_31 
  

6°58'18.05"N 
  

79°55'13.66"E 
  

5_2 6°58'39.60"N 79°55'29.31"E 

5_4 6°58'48.75"N 79°55'25.96"E 5_3 6°58'40.10"N 79°55'27.78"E 
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`pk;GLnty;nfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; njw;F vy;iy topahf 6°57'46.41"N, 79°54'1.93"E (4-

61) Gs;spAld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

Nkw;fpd;> njw;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gplg;gl;l Gs;spapy; ,Ue;J> 6°58'11.36"N, 

79°53'53.21"E (7-7) Gs;sp tiu `pk;GTty;nfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; Nkw;F vy;iyapd; mNj 

Gs;spapy; ,Ue;J 6°58'57.23"N, 79°53'52.24"E (7-45) tiu tdthry  fpuhk Nrtfu; gpuptpd; 

Nkw;F vy;iyAk; mjpypUe;J 6°59'2.31"N, 79°53'51.41"E (7-47)  Gs;sp tiu  {`Dgpl;b njw;F 

fpuhk Nrtfu; gpuptpd; Nkw;F vy;iyAk;> mjpy; ,Ue;J ntNynfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; Nkw;F 

vy;iy topahf kPz;Lk; 

,t; KO tyaKk; cg tyak; 4Mf gpupf;fg;gl;Ls;sJld; mjw;F cupa Maj;njhFg;Gfs; 

,izg;G 03 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

cg tyak; 1 - ,g;gpuNjrk; nfhOk;G - fz;b rhiyapd; ,UGwKk; tpuptiltJld; tlf;F 

vy;iyahd fsdp gpuNjr rigapypUe;J ilau; re;jp tiuAk; kw;Wk; tlf;F Nehf;fp KJd; 

fhy;tha; tiuAk; tpuptilAk; tyak; MFk;.  

cg tyak; 2 - KJd; fhy;thapd; njw;F vy;iyAk;> Nkw;fpy;> fsdp gpuNjr rigapd; mjpfhu 

gpuNjrj;jpd; Nkw;F vy;iyAk;> tlf;F kw;Wk; fpof;F tdthry rhiy, jpg;gpbnfhl rhiy 

kw;Wk; {`Dgpl;b rhiyapd; 100 kPl;lu; gug;gsit tyaj;jpw;Fs; cl;gLj;jhj  gpuNjrk; MFk 

cg tyak; 3 – ,g;gpuNjrk; 100 kPl;lu; tiu ,UGwKk; tpuptilAk; jpg;gpbnfhl rhiyapypUe;J 

ehj fhy;tha; tiuAs;s {`Dgpl;b rhiy, {`Dgpl;b rhiyapypUe;J {`Dgpl;b efuk; tiu 

Nkw;F vy;iyahd fsdp gpuNjr rigapd; mjpfhu gpuNjr vy;iyiaAk; cs;slf;fpAs;sJ.  

cg tyak; 4 – tlf;F gFjpahd fsdp gpuNjr rigapd; mjpfhu gpuNjrj;jpypUe;J jpg;gpbnfhl 

rhiy kw;Wk; {`Dgpl;b rhiy tiu ,UGwKk; 100 kPl;lu; tyaj;ij cs;slf;fpa rhiy 

kw;Wk;, gjpajyhit rhiyapypUe;J tlf;F, tlNkw;F vy;iyahd fsdp gpuNjr rigapd; 

mjpfhu gpuNjrj;jpypUe;J Nkw;F vy;iy tiuAk; ,g;gpuNjrk; tpuptilfpd;WJ.  
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  cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; miktplk; - cg 

tyak; 1   
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  cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; miktplk; - cg 

tyak; 2 
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cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; miktplk; -cg 

tyak; 3 
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cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; miktplk; - 
cgtyak; 4 
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Ms;$Wfs; - cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyak; - cgtyak; 1 

No.  x y No.  N E No.  N E 

432 79.89800000000 6.97004000000 6_28 6°58'9.91"N 79°54'26.68"E 4_56 6°57'55.95"N 79°54'12.15"E 

433 79.90220000000 6.97042000000 6_29 6°58'8.54"N 79°54'25.82"E 4_57 6°57'55.21"N 79°54'8.64"E 

434 79.90370000000 6.97084000000 6_30 6°58'7.72"N 79°54'27.30"E 4_58 6°57'53.64"N 79°54'8.76"E 

435 79.90490000000 6.97094000000 6_31 79°54'27.30"E 79°54'31.01"E 4_59 6°57'52.00"N 79°54'10.22"E 

436 79.90780000000 6.97123000000 6_32 6°58'6.81"N 79°54'35.93"E 4_60 6°57'49.48"N 79°54'8.89"E 

437 79.90820000000 6.97189000000 6_33  6°58'5.20"N 79°54'36.79"E 4_61 6°57'46.41"N 79°54'1.93"E 

1724 79.90590000000 6.97115000000 6_34 6°58'2.62"N  79°54'37.86"E 7_1 6°57'53.24"N 79°54'1.00"E 

No.  N E 6_35 6°58'0.30"N  79°54'37.35"E 7_2 6°58'0.83"N  79°53'59.18"E 

6_24 6°58'15.47"N 79°54'21.90"E 4_52 6°57'59.30"N 79°54'36.81"E 7_3  6°58'4.99"N  79°53'54.63"E 

6_25 6°58'12.05"N 79°54'20.49"E 4_53 6°57'58.02"N 79°54'28.07"E 7_4 6°58'7.98"N 79°53'53.90"E 

6_26 6°58'9.43"N 79°54'24.07"E 4_54  6°57'55.07"N  79°54'22.86"E 7_5 6°58'9.76"N 79°53'53.54"E 

6_27 6°58'10.45"N 79°54'25.75"E 4_55  6°57'53.77"N 79°54'16.58"E 7_6 6°58'9.98"N 79°53'52.94"E 

      7_7  6°58'11.36"N 79°53'53.21"E 

      7_8 6°58'11.91"N 79°53'52.92"E 

 

Ms;$Wfs; - cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyak; - cgtyak; 2 

No.  x y No.  x y No. N E 

187 79.89770000000 6.98711000000 237 79.9009000000 6.97533000000 7_9 6°58'11.15"N 79°53'52.21"E 

188 79.8974000000 6.9864400000 238 79.9013000000 6.9754900000 7_10 6°58'10.84"N 79°53'51.02"E 

189 79.8975000000 6.9862300000 239 79.9016000000 6.97572000000 7_11   6°58'11.55"N  79°53'49.40"E 

190 79.89770000000 6.9855400000 240 79.9020000000 6.97574000000 7_12   6°58'13.80"N  79°53'42.81"E 

191 79.8980000000 6.9849800000 241 79.90230000000 6.97581000000 7_13   6°58'14.30"N  79°53'39.50"E 

192 79.8985000000 6.9842600000 242 79.90260000000 6.97596000000 7_14   6°58'14.68"N  79°53'37.68"E 

193 79.8988000000 6.9838300000 243 79.90280000000 6.97610000000 7_15   6°58'17.19"N  79°53'37.86"E 

194 79.8997000000 6.9835600000 244 79.90320000000 6.97631000000 7_16   6°58'19.43"N  79°53'35.37"E 

195 79.9005000000 6.9834000000 245 79.90350000000 6.97668000000 7_17   6°58'20.61"N  79°53'36.53"E 

196 79.9013000000 6.9835100000 246 79.90390000000 6.97664000000 7_18   6°58'22.55"N  79°53'36.33"E 

197 79.9019000000 6.9837600000 247 79.90430000000 6.97665000000 7_19   6°58'25.68"N  79°53'36.22"E 

198 79.9022000000 6.9827200000 248 79.90470000000 6.97678000000 7_20   6°58'27.76"N  79°53'38.02"E 

199     79.9027000000 6.9823700000 249 79.90490000000 6.97637000000 7_21   6°58'28.20"N  79°53'37.78"E 

200 79.9036000000 6.9819400000 250 79.90520000000 6.97600000000 7_22   6°58'27.87"N  79°53'36.92"E 

201 79.9045000000 6.9799000000 251 79.90560000000 6.97567000000 7_23   6°58'29.10"N  79°53'36.10"E 

202 79.90450000000 6.9785500000 252 79.90580000000 6.97551000000 7_24   6°58'29.25"N  79°53'35.57"E 

203 79.90390000000 6.97857000000 253 79.90590000000 6.97534000000 7_25   6°58'30.59"N  79°53'34.94"E 

204 79.90340000000 6.97858000000 254 79.90590000000 6.97514000000 7_26   6°58'31.18"N  79°53'36.52"E 

205 79.90270000000 6.97845000000 255 79.90610000000 6.97490000000 7_27   6°58'35.63"N  79°53'36.05"E 

206 79.90250000000 6.97830000000 256 79.90620000000 6.97470000000 7_28   6°58'38.62"N  79°53'34.32"E 

207 79.90250000000 6.97813000000 257 79.90640000000 6.97439000000 7_29   6°58'39.21"N  79°53'34.98"E 

208 79.90210000000 6.97788000000 258 79.90660000000 6.97417000000 7_30   6°58'40.72"N  79°53'34.65"E 

209 79.90210000000 6.97777000000 259 79.90680000000 6.97396000000 7_31   6°58'40.73"N  79°53'36.82"E 

210 79.90160000000 6.97753000000 260 79.90700000000 6.97371000000 7_32   6°58'43.13"N  79°53'38.30"E 

211 79.90120000000 6.97753000000 261 79.90720000000 6.97349000000 7_33   6°58'43.03"N  79°53'39.32"E 

212 79.90060000000 6.97733000000 262 79.907300000 6.973370000 7_34   6°58'44.18"N  79°53'39.76"E 

213 79.90030000000 6.97703000000 263 79.907300000 6.972840000 7_35   6°58'46.28"N  79°53'40.10"E 

214 79.89980000000 6.97681000000 264 79.907400000 6.972660000 7_36   6°58'45.96"N  79°53'41.76"E 

215 79.89940000000 6.97638000000 265 79.907400000 6.972510000 7_37   6°58'47.63"N  79°53'42.87"E 

216 79.89900000000 6.97611000000 266 79.907500000 6.972290000 7_38   6°58'49.91"N  79°53'43.99"E 

217 79.89870000000 6.97601000000 267 79.907700000 6.972100000 7_39   6°58'50.87"N  79°53'46.34"E 

218 79.89820000000 6.97571000000 268 79.90780000 6.972030000 7_40   6°58'52.34"N  79°53'47.84"E 

219 79.89740000000 6.97558000000 429 79.898100000 6.969220000 7_41   6°58'51.68"N  79°53'49.57"E 

220 79.89710000000 6.97552000000 432 79.89800000 6.97004000 7_42   6°58'52.37"N  79°53'50.47"E 

221 79.89670000000 6.97531000000 433 79.902200000 6.970420000 7_43   6°58'52.63"N  79°53'50.98"E 

222 79.89650000000 6.97498000000 434 79.903700000 6.970840000 7_44   6°58'56.56"N  79°53'50.67"E 

223 79.89650000000 6.97460000000 435 79.90490000 6.970940000 7_45   6°58'57.23"N  79°53'52.24"E 

224 79.89660000000 6.97422000000 436 79.907800000 6.971230000 7_46   6°59'1.64"N  79°53'50.16"E 

225 79.8968000000 6.9739800000 437 79.90820000 6.971890000 7_47   6°59'2.31"N  79°53'51.41"E 

226 79.8970000000 6.97387000000 1724 79.90590000 6.971150000 7_48   6°59'6.23"N  79°53'50.84"E 

227 79.8974000000 6.97377000000    7_49   6°59'14.29"N  79°53'46.00"E 
228 79.8979000000 6.9738000000       
229 79.8982000000 6.97387000000       
230 79.8986000000 6.9739600000       
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231 79.8991000000 6.97415000000       
232 79.8994000000 6.97432000000       
233 79.8998000000 6.9744600000       
234 79.9002000000 6.9746800000       
235 79.9005000000 6.9748200000       
236 79.9008000000 6.9750800000       

 

Ms;$Wfs; - cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyak; - cgtyak; 3 

No.  x y No.  x y No.  x y 
187 79.897700000 6.98711000 243 79.902800000 6.97610000 300 79.903400000 6.98562000 
188 79.897400000 6.98644000 244 79.903200000 6.97631000 301 79.902800000 6.98568000 
189 79.897500000 6.98623000 245 79.903500000 6.97668000 302 79.902100000 6.98567000 
190 79.897700000 6.98554000 246 79.903900000 6.97664000 303 79.901500000 6.98557000 
191 79.898000000 6.98498000 247 79.904300000 6.97665000 304 79.900800000 6.98530000 
192 79.898500000 6.98426000 248 79.904800000 6.97676000 305 79.900500000 6.98524000 
193 79.898800000 6.98383000 249 79.904900000 6.97637000 306 79.899900000 6.98542000 
194 79.899700000 6.98356000 250 79.905200000 6.97600000 307 79.899300000 6.98622000 
195 79.900500000 6.98340000 251 79.905600000 6.97567000 308 79.899500000 6.98676000 
196 79.901400000 6.98356000 252 79.905800000 6.97553000 309 79.899500000 6.98718000 
197 79.901900000 6.98376000 253 79.905900000 6.97534000 310 79.899500000 6.98751000 
198 79.902200000 6.98272000 254 79.905900000 6.97514000 311 79.899200000 6.98814000 
199 79.902900000 6.98228000 255 79.906100000 6.97490000 312 79.898700000 6.98863000 
200 79.903600000 6.98194000 256 79.906300000 6.97458000 313 79.898000000 6.98919000 
201 79.904500000 6.97990000 257 79.906400000 6.97439000 314 79.897100000 6.98958000 
202 79.904500000 6.97855000 258 79.906600000 6.97417000 316 79.895800000 6.98857000 
203 79.903900000 6.97857000 259 79.906800000 6.97396000 317 79.895800000 6.98804000 
204 79.903400000 6.97858000 260 79.907000000 6.97371000 318 79.896500000 6.98991000 
205 79.902700000 6.97845000 261 79.907200000 6.97349000 437 79.908200000 6.97189000 
206 79.902500000 6.97830000 262 79.907300000 6.97337000 300 79.903400000 6.98562000 
207 79.902500000 6.97813000 263 79.907300000 6.97284000 301 79.902800000 6.98568000 
208 79.902100000 6.97788000 264 79.907400000 6.97266000 302 79.902100000 6.98567000 
209 79.902100000 6.97777000 265 79.907400000 6.97251000 303 79.901500000 6.98557000 
210 79.901600000 6.97753000 266 79.907500000 6.97229000 304 79.900800000 6.98530000 
211 79.901200000 6.97753000 267 79.907700000 6.97210000 305 79.900500000 6.98524000 
212 79.900600000 6.97733000 268 79.907900000 6.97201000 306 79.899900000 6.98542000 
213 79.900300000 6.97703000 270 79.908400000 6.97230000 307 79.899300000 6.98622000 
214 79.899800000 6.97681000 271 79.908800000 6.97308000 308 79.899500000 6.98676000 
215 79.899400000 6.97636000 272 79.908900000 6.97327000 309 79.899500000 6.98718000 
216 79.899000000 6.97609000 273 79.909200000 6.97372000 310 79.899500000 6.98751000 
217 79.898700000 6.97601000 274 79.909000000 6.97407000 311 79.899200000 6.98814000 
218 79.898400000 6.97585000 275 79.908900000 6.97431000 312 79.898700000 6.98863000 
219 79.898000000 6.97568000 276 79.908600000 6.97467000 313 79.898000000 6.98919000 
220 79.897100000 6.97555000 277 79.908500000 6.97479000 314 79.897100000 6.98958000 
221 79.896700000 6.97531000 278 79.908300000 6.97516000 316 79.895800000 6.98857000 
222 79.896500000 6.97498000 279 79.908000000 6.97544000 317 79.895800000 6.98804000 
223 79.896500000 6.97460000 280 79.907700000 6.97582000 318 79.896500000 6.98991000 
224 79.896600000 6.97422000 281 79.907600000 6.97616000 437 79.908200000 6.97189000 
225 79.896800000 6.97398000 282 79.907500000 6.97654000    
226 79.896900000 6.97389000 283 79.907300000 6.97679000    
227 79.897400000 6.97377000 284 79.906900000 6.97706000    
228 79.897800000 6.97378000 285 79.906600000 6.97717000    
229 79.898100000 6.97386000 286 79.906400000 6.97760000    
230 79.898600000 6.97396000 287 79.906300000 6.97814000    
231 79.899100000 6.97415000 288 79.906400000 6.97975000    
232 79.899400000 6.97432000 289 79.906300000 6.98063000    
233 79.899800000 6.97446000 290 79.906000000 6.98121000    
234 79.900200000 6.97468000 291 79.905600000 6.98202000    
235 79.900500000 6.97482000 292 79.905300000 6.98251000    
236 79.900800000 6.97508000 293 79.904800000 6.98323000    
237 79.900900000 6.97533000 294 79.904400000 6.98355000    
238 79.901300000 6.97549000 295 79.903900000 6.98381000    
239 79.901600000 6.97572000 296 79.903800000 6.98415000    
240 79.902000000 6.97574000 297 79.904000000 6.98454000    
241 79.902300000 6.97581000 298 79.904000000 6.98493000    
242 79.902600000 6.97596000 299 79.903800000 6.98536000    
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Ms;$Wfs; - cau; mlu;j;jp njhopy; kw;Wk; nfhs;fyd; Cf;Ftpg;G tyak; - cgtyak; 4 

No. N E No X Y No. X Y 

6_13 6°58'54.43"N 79°54'54.74"E 273 79.90920000000 6.97372000000 307 79.89930000000 6.98622000000 

6_14 6°58'51.74"N 79°54'54.23"E 274 79.90900000000 6.97407000000 308 79.89950000000 6.98676000000 

6_15 6°58'51.44"N 79°54'51.05"E 275 79.90890000000 6.97431000000 309 79.89950000000 6.98718000000 

6_16 6°58'45.41"N  79°54'50.02"E 276 79.90860000000 6.97467000000 310 79.89950000000 6.98751000000 

6_17 6°58'39.98"N 79°54'45.99"E 277 79.90850000000 6.97479000000 311 79.89920000000 6.98814000000 

6_18 6°58'38.51"N 79°54'42.07"E 278 79.90830000000 6.97516000000 312 79.89870000000 6.98863000000 

6_19  6°58'36.40"N  79°54'37.90"E 279 79.90800000000 6.97544000000 313 79.89800000000 6.98919000000 

6_20 6°58'36.13"N 79°54'29.80"E 280 79.90770000000 6.97582000000 314 79.89710000000 6.98958000000 

6_21 6°58'30.43"N 79°54'35.84"E 281 79.90760000000 6.97616000000 318 79.89650000000 6.98991000000 

7_51   6°59'24.45"N  79°53'48.58"E 282 79.90750000000 6.97654000000 307 79.89930000000 6.98622000000 

7_52   6°59'26.32"N  79°53'46.84"E 283 79.90730000000 6.97679000000 308 79.89950000000 6.98676000000 

7_53   6°59'27.97"N  79°53'50.17"E 284 79.90690000000 6.97706000000    

7_54   6°59'29.41"N  79°53'51.68"E 285 79.90660000000 6.97717000000    

7_55   6°59'34.24"N  79°53'55.04"E 286 79.90640000000 6.97760000000    

7_56   6°59'37.36"N  79°54'2.06"E 287 79.90630000000 6.97814000000    

7_57   6°59'36.40"N  79°54'7.95"E 288 79.90640000000 6.97975000000    

7_58   6°59'41.41"N  79°54'12.08"E 289 79.90630000000 6.98063000000    

7_59   6°59'48.71"N  79°54'12.61"E 290 79.90600000000 6.98121000000    

7_60   6°59'48.98"N  79°54'21.37"E 291 79.90560000000 6.98202000000    

7_61   6°59'45.33"N  79°54'25.36"E 292 79.90530000000 6.98251000000    

7_62   6°59'29.05"N  79°54'12.92"E 293 79.90480000000 6.98323000000    

7_63   6°59'26.90"N  79°54'18.11"E 294 79.90440000000 6.98355000000    

7_64   6°59'26.60"N  79°54'22.01"E 295 79.90390000000 6.98381000000    

7_65   6°59'18.83"N  79°54'22.35"E 296 79.90380000000 6.98415000000    

7_66   6°59'14.61"N  79°54'21.02"E 297 79.90400000000 6.98454000000    

7_67   6°59'11.31"N  79°54'19.30"E 298 79.90400000000 6.98493000000    

7_68   6°59'9.61"N  79°54'22.28"E 299 79.90380000000 6.98536000000    

7_69   6°59'7.85"N  79°54'23.12"E 300 79.90340000000 6.98562000000    

7_70   6°59'4.92"N  79°54'26.21"E 301 79.90280000000 6.98568000000    

7_71   6°59'4.23"N  79°54'27.59"E 302 79.90210000000 6.98567000000    

7_72   6°59'3.40"N  79°54'33.92"E 303 79.90150000000 6.98557000000    

7_73   6°59'3.79"N  79°54'39.29"E 304 79.90080000000 6.98530000000    

7_74 
  

  6°59'5.41"N 
  

 79°54'42.19"E 
  305 79.90050000000 6.98524000000    

7_75   6°59'6.66"N  79°54'47.45"E 306 79.89990000000 6.98542000000    

7_76   6°59'8.55"N  79°54'50.55"E       

7_77   6°59'4.97"N  79°54'52.17"E       

7_78   6°59'0.89"N  79°54'57.09"E 

   

   

7_79   6°58'57.44"N  79°54'56.94"E    
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46.4. cau; mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyak; 

tlf;Nf> 6°59'45.33"N, 79°54'25.36"E (7-61) Gs;spapy; mike;Js;s gpujhd Gifapuj rhiyapd; 

kj;jpa NuifapypUe;J {`Dgpl;b fpof;F fpuhk Nrtfu; gpuptpd; fpof;F vy;iyapd; Clhf 

6°59'22.18"N, 79°54'33.31"E (8-6) tiuAk; mjpypUe;J  fpof;F fpuhk Nrtfu; gpuptpd; tlf;F 

kw;Wk; fpof;F vy;iyfspd; Clhf 6°59'5.68"N, 79°55'7.57"E (8-23) tiuAk; mjpypUe;J 

<upahtba fpuhk Nrtfu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy Clhf 6°59'8.33"N, 79°55'26.53"E (5-10) 

tiuAk; tpupTgLj;Jtj;Jk; Nuif> fpof;fpypUe;J  tlf;F  vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gplg;gl;l 

Nfhzj;jpypUe;J <upahtba fpuhk Nrtfu; gpuptpd; fpof;F vy;iyapd; Clhf 6°58'49.60"N, 

79°55'34.73"E (5-6)  Gs;spia ,izf;Fk; fw;gidf; NfhL>  

njw;fpd; fpof;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gplg;gl;l ,lj;jpypUe;J Nkw;F Nehf;fp tiuag;gLk; 

fw;gid Nuif Clhf 6°58'48.75"N, 79°55'25.96"E (5-4) tiuAk; mjpypUe;J  epy;nty;y 

rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf 6°58'50.14"N, 79°55'7.19"E (6-7) Gs;sp tiuAk;> mjpypUe;J 

gpd;du; <upahtba <uepyj;jpd; njw;F vy;iyapd; Clhf  6°58'54.43"N, 79°54'54.74"E (6-13)  

tiuAk; mjpypUe;J <upahtba <uepyj;jpd; Nkw;F vy;iyapd; Clhf 6°59'8.55"N, 79°54'50.55"E 

(7-76) tiuAk; ghjpypahj;JLt rhiyAld; ,izj;J mjpypUe;J ghjpypahj;JLt rhiyapd; 

kj;jpa Nfhl;bd; Clhf 6°59'11.31"N, 79°54'19.30"E (7-67) Gs;spapy; re;jpf;Fk; tj;jy-k`u 

rhiyapd; kj;jpa Nfhl;il ,izf;Fk; Nuif 

Nkw;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gplg;gl;l ,lj;jpypUe;J tj;jy k`u rhiyapd; kj;jpa 

NfhL topahf iugps; Kfhk; rhiyapd; Muk;gk; tiu> mjpypUe;J iugps; Kfhk; rhiyapd; 

kj;jpa NfhL topahf 6°59'29.05"N, 79°54'12.92"E (7-62) Gs;sp mike;Js;s gpujhd Gifapuj 

ghij tiu nrd;W mjpypUe;J gpujhd Gifapuj rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf Muk;g 

Gs;spia ,izf;Fk; Nuif  

,t; tyak; cg tyaq;fs; ,uz;lhf gpupf;fg;gl;Ls;sJ 

 

cg tyak; -1- {`Dgpl;b tlf;F kw;Wk; ehn`d fpuhk Nrtfu; gpupit cs;slf;fpa gFjp  

cg tyak; -2- tya vy;iy tpguj;jpd; tlf;F, fpof;F kw;Wk; njw;F vy;iyfis 

cs;slf;fpa <upntba fpuhk Nrtfu; gpuptpd; vy;iy gpuNjrj;jpid cs;slf;fpa gFjp MFk; 
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 cau; mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; miktplk; - tyak; 1 
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cau; mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; miktplk; - tyak; 2 

 



   

 

- 319 - 

 

Ms;$Wfs; - cau; mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyak; - tyak; 1 

 

Ms;$Wfs; - cau; mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyak; - tyak; 2 

 

 

No. N E No. N E No. N E 

8_1 
  
6°59'43.69"N 

 
79°54'27.04"E 

8_1
6 

  
6°59'19.07"N  79°55'2.80"E 

7_7
1 

  
6°59'4.23"N 

 
79°54'27.59"E 

8_2 
  
6°59'32.19"N 

 
79°54'32.20"E 

8_1
7 

  
6°59'14.99"N 79°55'3.54"E 

7_7
2 

  
6°59'3.40"N 

 
79°54'33.92"E 

8_3 
  
6°59'28.85"N 

 
79°54'32.89"E 

8_1
8 

  
6°59'14.04"N  79°55'2.28"E 

7_7
3 

  
6°59'3.79"N 

 
79°54'39.29"E 

8_4 
  
6°59'25.05"N 

 
79°54'31.57"E 

8_1
9 

  
6°59'11.94"N  79°55'3.47"E 

7_7
4 

  
6°59'5.41"N 

 
79°54'42.19"E 

8_5 
  
6°59'23.54"N 

 
79°54'33.90"E 

8_2
0 

  
6°59'10.72"N  79°55'5.34"E 

7_7
5 

  
6°59'6.66"N 

 
79°54'47.45"E 

8_6 
  
6°59'22.18"N 

 
79°54'33.31"E 

8_2
1   6°59'7.80"N  79°55'5.08"E 

7_7
6 

  
6°59'8.55"N 

 
79°54'50.55"E 

8_7 
  
6°59'20.53"N 

 
79°54'36.18"E 

8_2
2   6°59'7.84"N  79°55'7.12"E 

7_7
7 

  
6°59'4.97"N 

 
79°54'52.17"E 

8_8 
  
6°59'19.63"N 

 
79°54'39.21"E 

7_6
3 

  
6°59'26.90"N 

 
79°54'18.11"E 

7_7
8 

  
6°59'0.89"N 

 
79°54'57.09"E 

8_9 
  
6°59'20.63"N 

 
79°54'41.40"E 

7_6
4 

  
6°59'26.60"N 

 
79°54'22.01"E    

8_1
0 

  
6°59'24.62"N 

 
79°54'41.29"E 

7_6
5 

  
6°59'18.83"N 

 
79°54'22.35"E    

8_1
1 

  
6°59'23.47"N 

 
79°54'44.12"E 

7_6
6 

  
6°59'14.61"N 

 
79°54'21.02"E    

8_1
2 

  
6°59'24.37"N 

 
79°54'47.66"E 

7_6
7 

  
6°59'11.31"N 

 
79°54'19.30"E    

8_1
3 

  
6°59'23.63"N 

 
79°54'51.27"E 

7_6
8   6°59'9.61"N 

 
79°54'22.28"E    

8_1
4 

  
6°59'23.43"N 

 
79°54'56.50"E 

7_6
9   6°59'7.85"N 

 
79°54'23.12"E    

8_1
5 

  
6°59'20.07"N  79°55'0.62"E 

7_7
0   6°59'4.92"N 79°54'26.21"E    

No. N E No. N E No. N E 

8_2
2   6°59'7.84"N  79°55'7.12"E 6_1 6°58'48.95"N 

 
79°55'23.92"E 5_4 6°58'48.75"N 79°55'25.96"E 

8_2
3   6°59'5.68"N  79°55'7.57"E 6_2  6°58'48.24"N 79°55'20.09"E 5_5 6°58'49.37"N 79°55'28.98"E 

8_2
4   6°59'4.94"N 

 
79°55'13.14"E 6_3 6°58'49.18"N 79°55'17.24"E 5_6 6°58'49.60"N 79°55'34.73"E 

8_2
5   6°59'7.19"N 

 
79°55'20.57"E 6_4 6°58'49.52"N 79°55'12.01"E 5_7 6°58'52.25"N 

 
79°55'34.49"E 

8_2
6   6°59'6.84"N 

 
79°55'22.48"E 6_5 6°58'51.26"N  79°55'9.91"E 5_8 6°58'54.74"N 79°55'35.19"E 

7_7
8   6°59'0.89"N 

 
79°54'57.09"E 6_6  6°58'50.27"N 79°55'9.29"E 5_9 

 
6°59'0.70"N 79°55'30.80"E 

7_7
9 

  
6°58'57.44"N 

 
79°54'56.94"E 6_7 6°58'50.14"N  79°55'7.19"E 

5_1
0 6°59'8.33"N 79°55'26.53"E 

   6_8 
  
6°58'52.43"N 79°55'6.55"E    

   6_9 6°58'54.71"N  79°55'3.96"E    

   
6_1
0 6°58'54.28"N 79°55'2.12"E    

   
6_1
1  6°58'54.87"N 

 
79°54'59.24"E    

   
6_1
2 6°58'54.08"N 79°54'57.14"E    

   
6_1
3 6°58'54.43"N 79°54'54.74"E    
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46.5. eLj;ju mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyak; 

tlf;fpd; 6°57'55.95"N, 79°54'12.15"E (4-56) Gs;spapy; mike;Js;s `pk;GLnty;nfhl fpuhk Nrtfu; 

gpuptpd; njw;F vy;iyapd; Muk;gj;jpypUe;J 6°57'59.30"N,  79°54'36.81"E (4-52)  tiu tpuptilAk; 

fw;gid Nuif Clhf nrd;W mjpypUe;J 6°58'16.64"N, 79°54'57.93"E (4-38) Gs;sp tiu jOfk fpuhk 

Nrtfu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iy Clhf nrd;W mjpypUe;J tiuag;gLk; fw;gid Nuif 

Clhf 6°58'16.86"N, 79°55'12.45"E (4-32) Gs;spapy; re;jpf;Fk; gioa fz;b rhiyia ,izf;Fk; 

6°58'31.11"N, 79°55'27.45"E (4-24)  Gs;sp tiu nrd;W mjpypUe;J nfhOk;G - fz;b rhiyapd; kj;jpa 

Nuifia Clhf 6°58'34.32"N, 79°55'31.00"E  (4-23)  Gs;spapy; ,izf;Fk; Nuif 

fpof;fpy; tlf;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J uhkrpq;f rhiyapd; kj;jpa Nuifia 

Clhf 6°58'31.89"N, 79°55'37.19"E (4-20)  Gs;sp tiu nrd;W mjpypUe;J nfhn`hy;tpy <uepy 

gpuNjrj;jpd; Nkw;F vy;iy Clhf 6°58'21.49"N, 79°55'43.49"E (4-13) Gs;spia ,izj;J mjpypUe;J 

nfhn`hy;tpy fpuhk Nrtfu; gpuptpd; fpof;F vy;iy Clhf 6°57'58.60"N, 79°55'41.34"E (4-5)  Gs;spapy; 

,izf;Fk; Nuif 

njw;fpd; fpof;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J 6°57'59.18"N, 79°55'36.07"E (4-2)  

Gs;sp tiu nfhn`hy;tpy rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf tpuptile;J mjpypUe;J 6°57'40.23"N, 

79°55'13.76"E (3-30) Gs;sp tiu tpuptilAk; fw;gid Nuif Clhf nghy;N`d ikjhdj;jpw;F mUfpy; 

,ize;J mjpypUe;J jOfk kw;Wk; Eq;fKnfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; njw;F vy;iy Clhf 

6°57'37.90"N, 79°54'57.38"E (3-34)  Gs;spapy; ,ize;J mjpypUe;J 6°57'36.58"N, 79°54'50.30"E (3-35) 

Gs;sp tiu ghrpN`d rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf nrd;W mjpypUe;J NtjKy;y fpuhk Nrtfu; 

gpuptpd; fpof;F vy;iy Clhf nrd;W 6°57'23.85"N, 79°54'32.65"E (3-49) Gs;sp tiu nrd;W mjpypUe;J 

Fk;gy; Xa fhy;tha; ghijapd; kj;jpa Nuif Clhf 6°57'21.73"N, 79°54'24.16"E (3-52) Gs;sp tiu 

nrd;W mjpypUe;J tiuag;gLk; fw;gid Nuif Clhf nrd;W nfhOk;G - gpafk rhiyapd; kj;jpapy; 

mike;Js;s 6°57'11.95"N, 79°54'10.28"E (3-62)  Gs;spia ,izj;J mjpypUe;J nfhOk;G – gpafk 

rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf nrd;W 6°57'11.56"N, 79°54'8.32"E (3-63) Gs;sp tiu nrd;W mjpypUe;J 

Nknty;y rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf 6°57'12.82"N, 79°54'5.80"E (3-65) Gs;spapy; fsdp ejp tlf;F 

RtUld; ,izAk; Nuif  

Nkw;fpd; fpof;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J fsdp ejp tlf;F Rtu; Clhf ePl;rp 

milAk; rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf ngn`ypanfhl Nehf;fp tpuptilAk; 6°57'24.73"N, 

79°53'52.14"E (1-22) Gs;sp tiu nrd;W mjpypUe;J ngjpahnfhl fpuhk Nrtfu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy 

kw;Wk; NtjKy;y fpuhk Nrtfu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy Clhf Muk;g Gs;spAld; ,izAk; Nuif.  
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 eLj;ju mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyaj;jpd; miktplk; 
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Ms;$Wf;fs; - eLj;ju mlu;j;jp FbapUg;G Cf;Ftpg;G tyak; 

No. N E No. N E No. N E 

4_1 6°57'58.69"N 79°55'34.07"E 4_43 6°58'11.55"N 79°54'58.30"E 3_22 6°57'52.20"N 79°55'25.63"E 

4_2 6°57'59.18"N 79°55'36.07"E 4_44 6°58'10.07"N 79°54'56.33"E 3_23 6°57'51.43"N 79°55'24.81"E 

4_3 6°57'58.62"N 79°55'38.00"E 4_45 6°58'7.84"N 79°54'50.44"E 3_24 6°57'50.35"N 79°55'23.35"E 

4_4 6°57'58.48"N 79°55'39.73"E 4_46 6°58'6.79"N 79°54'49.44"E 3_25 6°57'50.47"N 79°55'21.43"E 

4_5 6°57'58.60"N 79°55'41.34"E 4_47 6°58'6.06"N 79°54'46.93"E 3_26 6°57'49.26"N 79°55'21.21"E 

4_6 6°58'1.40"N 79°55'42.74"E 4_48 6°58'4.76"N 79°54'42.57"E 3_27 6°57'47.30"N 79°55'19.50"E 

4_7  6°58'2.67"N 79°55'42.32"E 4_49 6°58'1.94"N 79°54'41.22"E 3_28 6°57'45.83"N 79°55'18.37"E 

4_8 6°58'4.09"N 79°55'44.33"E 4_50 6°58'0.30"N 79°54'39.50"E 3_29 6°57'44.18"N 79°55'15.75"E 

4_9  6°58'5.31"N 79°55'46.26"E 4_51 6°57'59.57"N 79°54'37.10"E 3_30 6°57'40.23"N 79°55'13.76"E 

4_10 6°58'11.91"N 79°55'45.39"E 4_52 6°57'59.30"N 79°54'36.81"E 3_31 6°57'41.00"N 79°55'7.93"E 

4_11 6°58'14.28"N 79°55'41.90"E 4_53 6°57'58.02"N 79°54'28.07"E 3_32 6°57'40.02"N 79°55'6.02"E 

4_12 6°58'18.00"N 79°55'42.16"E 4_54  6°57'55.07"N  79°54'22.86"E 3_33 6°57'38.14"N 79°55'2.39"E 

4_13 6°58'21.49"N  79°55'43.49"E 4_55  6°57'53.77"N 79°54'16.58"E 3_34 6°57'37.90"N 79°54'57.38"E 

4_14 6°58'22.35"N 79°55'44.39"E 4_56 6°57'55.95"N 79°54'12.15"E 3_35 6°57'36.58"N 79°54'50.30"E 

4_15 6°58'26.12"N 79°55'42.51"E 4_57 6°57'55.21"N 79°54'8.64"E 3_36 6°57'35.62"N 79°54'48.91"E 

4_16 6°58'28.14"N 79°55'42.33"E 4_58 6°57'53.64"N 79°54'8.76"E 3_37 6°57'34.54"N 79°54'46.92"E 

4_17  6°58'28.85"N 79°55'40.95"E 4_59 6°57'52.00"N 79°54'10.22"E 3_38 6°57'34.72"N 79°54'45.47"E 

4_18 6°58'29.25"N 79°55'39.57"E 4_60 6°57'49.48"N 79°54'8.89"E 3_39 6°57'34.32"N 79°54'44.21"E 

4_19 6°58'30.77"N 79°55'38.28"E 4_61 6°57'46.41"N 79°54'1.93"E 3_40 6°57'33.47"N 79°54'42.65"E 

4_20 6°58'31.89"N 79°55'37.19"E 4_62 6°57'44.87"N 79°54'2.16"E 3_41 6°57'31.55"N 79°54'42.82"E 

4_21 6°58'31.40"N 79°55'36.25"E 4_63 6°57'44.61"N 79°54'3.67"E 3_42 6°57'30.12"N 79°54'41.64"E 

4_22 6°58'31.85"N 79°55'34.56"E 4_64 6°57'42.77"N 79°54'2.97"E 3_43 6°57'29.97"N 79°54'39.68"E 

4_23 6°58'34.32"N 79°55'31.00"E 4_65 6°57'40.03"N 79°54'0.44"E 3_44 6°57'29.49"N 79°54'39.74"E 

4_24 6°58'31.11"N 79°55'27.45"E 4_66 6°57'37.49"N 79°53'59.18"E 3_45  6°57'29.31"N 79°54'39.21"E 

4_25 6°58'30.13"N 79°55'27.46"E 4_67  6°57'35.78"N 79°53'59.97"E 3_46 6°57'28.31"N 79°54'39.13"E 

4_26 6°58'27.04"N  79°55'25.64"E 4_68 6°57'33.72"N 79°53'57.74"E 3_47 6°57'27.81"N 79°54'37.19"E 

4_27 6°58'24.91"N  79°55'23.05"E 4_69 6°57'33.89"N 79°53'57.04"E 3_48 6°57'26.58"N 79°54'35.86"E 

4_28 6°58'23.22"N 79°55'20.71"E 4_70 6°57'30.86"N 79°53'55.37"E 3_49 6°57'23.85"N 79°54'32.65"E 

4_29 6°58'20.23"N 79°55'18.93"E 4_71 6°57'28.11"N 79°53'53.45"E 3_50 6°57'25.47"N 79°54'29.22"E 

4_30 6°58'18.39"N 79°55'16.14"E 1_22 6°57'24.73"N 79°53'52.14"E 3_51 6°57'24.22"N 79°54'25.87"E 

4_31 6°58'18.05"N 79°55'13.66"E 1_23 6°57'24.45"N 79°53'57.64"E 3_52 6°57'21.73"N  79°54'24.16"E 

4_32 6°58'16.86"N 79°55'12.45"E 1_24 6°57'22.34"N 79°54'1.30"E 3_53 6°57'18.82"N 79°54'22.76"E 

4_33 6°58'14.71"N 79°55'11.22"E 1_25 6°57'18.65"N 79°54'4.23"E 3_54 6°57'17.64"N  79°54'21.57"E 

4_34 6°58'16.29"N 79°55'8.82"E 1_26 6°57'15.80"N 79°54'4.65"E 3_55  6°57'15.31"N 79°54'17.86"E 

4_35  6°58'16.92"N  79°55'6.48"E 1_27 6°57'14.61"N 79°54'3.97"E 3_56 6°57'16.15"N 79°54'16.34"E 

4_36  6°58'18.15"N 79°55'3.86"E 3_15 6°57'57.10"N 79°55'32.82"E 3_57 6°57'17.21"N 79°54'15.70"E 

4_37 6°58'20.25"N 79°55'1.86"E 3_16 6°57'55.54"N 79°55'30.84"E 3_58 6°57'16.65"N  79°54'14.70"E 

4_38 6°58'16.64"N 79°54'57.93"E 3_17 6°57'54.75"N 79°55'29.23"E 3_59 6°57'12.39"N 79°54'15.28"E 

4_39 6°58'14.92"N 79°54'59.00"E 3_18 6°57'55.38"N 79°55'27.66"E 3_60 6°57'11.22"N 79°54'11.87"E 

4_40 6°58'13.77"N 79°54'57.86"E 3_19 6°57'53.89"N 79°55'27.75"E 3_61 6°57'10.94"N 79°54'8.32"E 

4_41 6°58'13.15"N 79°54'56.96"E 3_20 6°57'52.96"N 79°55'26.77"E 3_62 6°57'11.95"N 79°54'10.28"E 

4_42 6°58'12.46"N 79°54'57.71"E 3_21 
  

6°57'52.99"N 
  

79°55'26.27"E 
  

3_63  6°57'11.56"N  79°54'8.32"E 

3_65 6°57'12.82"N 79°54'5.80"E 3_64 6°57'13.04"N 79°54'8.12"E 
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46.6. Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G tyak; 

tlf;fpy; 6°57'12.82"N, 79°54'5.80"E (3-65) Gs;spapy; mike;Js;s fsdp ejp Rtu; Clhf ePl;rp 

milAk; rhiyapd; Muk;gj;jpy; 3-63 Nknty;y rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf nrd;W nfhOk;G 

- gpafk rhiyapd; kj;jpa Nuifia ,izj;J mjD}lhf 6°57'11.95"N,79°54'10.28"E (3-62) 

Gs;sp tiu nrd;W mjpypUe;J 6°57'21.73"N, 79°54'24.16"E (3-52) Gs;sp tiu ngjpahnfhl 

fpuhk Nrtfu; gpuptpypUe;J njw;F vy;iyf;F mUfpy; ePl;rp milAk; fw;gid Nuif Clhf 

nrd;W mjpypUe;J Fgy; Xa fhy;tha; rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf 6°57'23.85"N, 

79°54'32.65"E (3-49)  Gs;sp tiuAk; mjpypUe;J NtjKy;y mike;Js;s fpuhk Nrtfu; gpuptpd; 

ePsk; fpdpnfhz kw;Wk; fpof;F vy;iy Clhf ,izj;J mjpypUe;J 6°57'37.90"N, 

79°54'57.38"E (3-34) Gs;sp tiu ghrpN`d rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf nrd;W mjpypUe;J 

6°57'57.10"N, 79°55'32.82"E (3-15) Gs;sp tiu tiuag;gLk; fw;fid Nuif topahf nghy;N`d 

fpuhk Nrtfu; gpuptpd; tlf;F gpuNjrj;ijAk; ,izf;Fk; Nuif,  

fpof;fpy; tlf;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J nghy;N`d fpuhk Nrtfu; 

gpuptpd; fpof;F vy;iyAk; fsdp fpuhk Nrtfu; gpuptpd; fpof;F vy;iy Clhf nrd;W 

6°57'28.03"N, 79°55'37.16"E (2-22) Gs;spapy; ,izAk; Nuif,  

njw;fpy; fpof;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J 6°57'22.27"N, 79°55'29.59"E 

(2-27) tiu nfhn`hy;tpy rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf nrd;W mjpypUe;J 6°57'29.94"N, 

79°55'24.23"E (2-30) Gs;sp tiu ,uhZt tPuu; yrd;j rQ;[Pt khtj;ijapd; kj;jpa Nuif 

Clhf nrd;W mjpypUe;J Nrghy fhy;tha;f;F mUfpYs;s <uepy gpuNjrk; Clhf 6°57'28.64"N, 

79°55'9.00"E (2-38) Gs;spia ,izj;J mjpypUe;J fy;nghnuy;y fpuhk Nrtfu; gpuptpd; njw;F 

vy;iyAk; gpyg;gpl;ba fpuhk Nrtfu; gpuptpd; fpof;F vy;iyapd; Clhf nrd;W fsdp ejp 

Rtupy; mike;Js;s 6°57'2.43"N, 79°54'39.74"E (1-36) Gs;spia ,izf;Fk; Nuif  

Nkw;fpd; fpof;F ePs vy;iyapd; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J fsdp ejp tlf;F 

Rtupd; Clhf ePl;rp milAk; rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf kPz;Lk; Muk;g Gs;spia 

,izf;Fk; Nuif.  
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 Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G tyaj;jpd; miktplk; 
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Ms;$Wf;fs; - Fiwe;j mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G tyak; 

No N E No N E No N E 

3_1 6°57'30.98"N 79°55'37.30"E 3_36 6°57'35.62"N 79°54'48.91"E 1_32 6°56'53.28"N 79°54'10.34"E 

3_2 6°57'33.98"N 79°55'37.28"E 3_37 6°57'34.54"N 79°54'46.92"E 1_33 6°56'54.10"N 79°54'11.39"E 

3_3 6°57'37.50"N 79°55'38.74"E 3_38 6°57'34.72"N 79°54'45.47"E 1_34 6°56'53.43"N 79°54'12.27"E 

3_4 6°57'39.84"N 79°55'38.88"E 3_39 6°57'34.32"N 79°54'44.21"E 1_35 6°57'3.33"N 79°54'36.52"E 

3_5 6°57'42.27"N 79°55'40.25"E 3_40 6°57'33.47"N 79°54'42.65"E 1_36 6°57'2.43"N 79°54'39.74"E 

3_6 6°57'43.52"N 79°55'40.59"E 3_41 6°57'31.55"N 79°54'42.82"E 2_22 6°57'28.03"N 79°55'37.16"E 

3_7 6°57'44.21"N 79°55'40.08"E 3_42 6°57'30.12"N 79°54'41.64"E 2_23 6°57'26.79"N 79°55'36.54"E 

3_8 6°57'45.38"N 79°55'39.94"E 3_43 6°57'29.97"N 79°54'39.68"E 2_24 6°57'25.19"N 79°55'34.87"E 

3_9 6°57'48.42"N 79°55'36.93"E 3_44 6°57'29.49"N 79°54'39.74"E 2_25 6°57'24.60"N 79°55'33.73"E 

3_10 6°57'48.35"N 79°55'36.61"E 3_45  6°57'29.31"N 79°54'39.21"E 2_26 6°57'24.03"N 79°55'31.18"E 

3_11 6°57'50.10"N 79°55'35.46"E 3_46 6°57'28.31"N 79°54'39.13"E 2_27 6°57'22.27"N 79°55'29.59"E 

3_12 6°57'51.19"N 79°55'34.67"E 3_47 6°57'27.81"N 79°54'37.19"E 2_28 6°57'22.95"N 79°55'27.19"E 

3_13 6°57'54.96"N 79°55'35.58"E 3_48 6°57'26.58"N 79°54'35.86"E 2_29 6°57'27.92"N 79°55'25.68"E 

3_14 6°57'56.66"N 79°55'34.35"E 3_49 6°57'23.85"N 79°54'32.65"E 2_30 6°57'29.94"N 79°55'24.23"E 

3_15 6°57'57.10"N 79°55'32.82"E 3_50 6°57'25.47"N 79°54'29.22"E 2_31 6°57'29.87"N 79°55'21.26"E 

3_16 6°57'55.54"N 79°55'30.84"E 3_51 6°57'24.22"N 79°54'25.87"E 2_32 6°57'28.02"N 79°55'17.90"E 

3_17 6°57'54.75"N 79°55'29.23"E 3_52 6°57'21.73"N  79°54'24.16"E 2_33 6°57'29.62"N 79°55'17.01"E 

3_18 6°57'55.38"N 79°55'27.66"E 3_53 6°57'18.82"N 79°54'22.76"E 2_34 6°57'29.01"N 79°55'15.21"E 

3_19 6°57'53.89"N 79°55'27.75"E 3_54 6°57'17.64"N  79°54'21.57"E 2_35 6°57'27.24"N 79°55'15.07"E 

3_20 6°57'52.96"N 79°55'26.77"E 3_55  6°57'15.31"N 79°54'17.86"E 2_36 6°57'26.09"N 79°55'13.91"E 

3_21 6°57'52.99"N 79°55'26.27"E 3_56 6°57'16.15"N 79°54'16.34"E 2_37 6°57'28.11"N 79°55'11.94"E 

3_22 6°57'52.20"N 79°55'25.63"E 3_57 6°57'17.21"N 79°54'15.70"E 2_38 6°57'28.64"N 79°55'9.00"E 

3_23 6°57'51.43"N 79°55'24.81"E 3_58 6°57'16.65"N  79°54'14.70"E 2_39 6°57'26.83"N 79°55'5.57"E 

3_24 6°57'50.35"N 79°55'23.35"E 3_59 6°57'12.39"N 79°54'15.28"E 2_40 6°57'26.39"N 79°54'57.74"E 

3_25 6°57'50.47"N 79°55'21.43"E 3_60 6°57'11.22"N 79°54'11.87"E 2_41 6°57'24.93"N 79°54'54.01"E 

3_26 6°57'49.26"N 79°55'21.21"E 3_61 6°57'10.94"N 79°54'8.32"E 2_42 6°57'22.03"N 79°54'52.82"E 

3_27 6°57'47.30"N 79°55'19.50"E 3_62 6°57'11.95"N 79°54'10.28"E 2_43 6°57'20.47"N 79°54'49.13"E 

3_28 6°57'45.83"N 79°55'18.37"E 3_63  6°57'11.56"N  79°54'8.32"E 2_44 6°57'18.97"N 79°54'46.65"E 

3_29 6°57'44.18"N 79°55'15.75"E 3_64 6°57'13.04"N 79°54'8.12"E 2_45 6°57'15.75"N 79°54'45.44"E 

3_30 6°57'40.23"N 79°55'13.76"E 3_65 6°57'12.82"N 79°54'5.80"E 2_46 6°57'13.98"N 79°54'45.25"E 

3_31 6°57'41.00"N 79°55'7.93"E 3_66 6°57'13.16"N 79°54'3.78"E 2_47 6°57'12.87"N 79°54'45.65"E 

3_32 6°57'40.02"N 79°55'6.02"E 1_28 6°57'10.71"N 79°54'2.49"E 2_48  6°57'11.68"N 79°54'45.43"E 

3_33 6°57'38.14"N 79°55'2.39"E 1_29 6°57'6.86"N 79°53'54.69"E 2_49 6°57'9.01"N 79°54'44.10"E 

3_34 6°57'37.90"N 79°54'57.38"E 1_30 6°56'59.23"N 79°53'52.74"E 2_50 6°57'7.75"N 79°54'42.98"E 

3_35 
  

6°57'36.58"N 
  

79°54'50.30"E 
  

1_31 
  

6°56'53.84"N 
  

79°53'59.58"E 
  

2_51 6°57'4.90"N 79°54'41.98"E 

2_52 6°57'3.43"N 79°54'40.67"E 
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46.7. Fiwe;j mlu;j;jp Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G tyak; 

tlf;fpy; 6°57'18.97"N, 79°54'46.65"E (2-44) Gs;spapy; mike;Js;s rpq;fhuKy;y tlf;F fpuhk 

Nrtfu; gpuptpd; tlf;F vy;iyapd; Muk;gKk; mNj tlf;F vy;iy Clhf 6°57'28.64"N, 

79°55'9.00"E (2-38) Gs;sp tiu nrd;W mjpypUe;J Nrghy fhy;tha;f;F mUfpYs;s <uepy 

gpuNjrk; Clhf 6°57'29.94"N, 79°55'24.23"E (2-30) Gs;sp tiu ePl;rp milAk; fw;gid Nuif 

Clhf nrd;W ,uhZt tPuu; yrd;j rQ;[Pt khtj;ijapd; kj;jpa Nuifia ,izj;J mjd; 

Clhf 6°57'22.27"N, 79°55'29.59"E (2-27) Gs;sp tiuAk; mjpypUe;J nfhn`hy;tpy rhiyapd; 

kj;jpa Nuif Clhf 6°57'28.03"N, 79°55'37.16"E (2-22) Gs;sp tiu ePl;rp milAk; Nuif, 

fpof;fpd;, tlf;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J fsdp fpuhk Nrtfu; 

gpuptpd; fpof;F vy;iy Clhf fsdp ejp tlf;F Rtu; 6°57'1.82"N, 79°55'42.61"E (1-43) Gs;spapy; 

,izAk; Nuif  

njw;fpd; fpof;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J fsdp ejp tlf;F Rtu; 

Clhf ePl;rp milAk; rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf 6°57'2.43"N, 79°54'39.74"E (1-36)  Gs;sp 

tiu ePl;rp milAk; Nuif 

Nkw;fpd; njw;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J 6°57'9.01"N, 79°54'44.10"E 

(2-49)  Gs;sp tiu rpq;fhuKy;y fpuhk Nrtfu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy Clhf nrd;W mjpypUe;J 

tiuag;gLk; fw;gid Nuif Clhf 6°57'18.97"N, 79°54'46.65"E (2-44)  Muk;g Gs;spia 

,izf;Fk; Nuif.  
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 Fiwe;j mlu;j;jp Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G tyaj;jpd; miktplk; 
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Ms;$Wf;fs; - Fiwe;j mlu;j;jp Gdpj gFjp kw;Wk; njhy;nghUs; ghJfhg;G tyak; 

No N E No N E No N E 

2_1 6°57'10.11"N 79°55'41.48"E 2_21 6°57'26.74"N 79°55'37.61"E 2_41 6°57'24.93"N 79°54'54.01"E 

2_2 6°57'11.09"N 79°55'39.52"E 2_22 6°57'28.03"N 79°55'37.16"E 2_42 6°57'22.03"N 79°54'52.82"E 

2_3 6°57'12.58"N 79°55'39.40"E 2_23 6°57'26.79"N 79°55'36.54"E 2_43 6°57'20.47"N 79°54'49.13"E 

2_4 6°57'15.93"N 79°55'40.77"E 2_24 6°57'25.19"N 79°55'34.87"E 2_44 6°57'18.97"N 79°54'46.65"E 

2_5 6°57'16.43"N 79°55'40.80"E 2_25 6°57'24.60"N 79°55'33.73"E 2_45 6°57'15.75"N 79°54'45.44"E 

2_6 6°57'16.87"N 79°55'41.23"E 2_26 6°57'24.03"N 79°55'31.18"E 2_46 6°57'13.98"N 79°54'45.25"E 

2_7 6°57'17.73"N 79°55'41.05"E 2_27 6°57'22.27"N 79°55'29.59"E 2_47 6°57'12.87"N 79°54'45.65"E 

2_8 6°57'18.20"N 79°55'40.76"E 2_28 6°57'22.95"N 79°55'27.19"E 2_48  6°57'11.68"N 79°54'45.43"E 

2_9 6°57'19.66"N 79°55'40.69"E 2_29 6°57'27.92"N 79°55'25.68"E 2_49 6°57'9.01"N 79°54'44.10"E 

2_10 6°57'19.73"N 79°55'40.44"E 2_30 6°57'29.94"N 79°55'24.23"E 2_50 6°57'7.75"N 79°54'42.98"E 

2_11 6°57'19.14"N 79°55'39.86"E 2_31 6°57'29.87"N 79°55'21.26"E 2_51 6°57'4.90"N 79°54'41.98"E 

2_12 6°57'19.75"N 79°55'38.80"E 2_32 6°57'28.02"N 79°55'17.90"E 2_52 6°57'3.43"N 79°54'40.67"E 

2_13 6°57'20.99"N 79°55'38.67"E 2_33 6°57'29.62"N 79°55'17.01"E 1_36 6°57'2.43"N 79°54'39.74"E 

2_14 6°57'21.47"N 79°55'39.04"E 2_34 6°57'29.01"N 79°55'15.21"E 1_37 6°56'59.60"N 79°54'43.60"E 

2_15 6°57'22.18"N 79°55'38.99"E 2_35 6°57'27.24"N 79°55'15.07"E 1_38 6°56'48.15"N 79°54'57.19"E 

2_16 6°57'22.55"N 79°55'38.55"E 2_36 6°57'26.09"N 79°55'13.91"E 1_39 6°56'59.52"N 79°55'10.65"E 

2_17 6°57'22.70"N 79°55'38.54"E 2_37 6°57'28.11"N 79°55'11.94"E 1_40 6°57'5.53"N 79°55'11.57"E 

2_18 6°57'23.34"N 79°55'38.23"E 2_38 6°57'28.64"N 79°55'9.00"E 1_41 6°57'11.47"N 79°55'21.55"E 

2_19 6°57'24.13"N 79°55'37.89"E 2_39 6°57'26.83"N 79°55'5.57"E 1_42 6°57'1.98"N 79°55'34.74"E 

2_20 6°57'26.06"N 79°55'37.58"E 2_40 6°57'26.39"N 79°54'57.74"E 1_43 6°57'1.82"N 79°55'42.61"E 
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46.8. சிறப்பு Yற்ுச்YYழல் பாヴகாப்பு வலயம் 

tlf;F 6°57'24.73"N, 79°53'52.14"E (1-22) Gs;spapy; mike;Js;s fsdp ejp tlf;F Rtu; Clhf 

ePl;rp milAk; rhiyapd; Muk;gKk; mNj rhiyapd; kj;jpa Nuif Clhf fpof;fpy; fsdp 

gpuNjr rig gFjpapd; vy;iy KbtilAk; 6°57'1.82"N, 79°55'42.61"E (1-43) Gs;sp tiu 

tiuAk; Nuif  

fpof;fpd; tlf;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J 6°56'56.89"N, 79°55'43.16"E 

(1-1)  Gs;sp tiu fsdp ejp kj;jpa Nuifia ,izf;Fk; fw;gid Nuif  

njw;fpd; fpof;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J fsdp fq;ifapd; ikaf; 

NfhL tiu fsdp gpuNjr rigapd; mjpfhu gpuNjrj;jpy; njw;F vy;iy Clhf 6°57'20.03"N, 

79°53'50.88"E (1-21)  Gs;sp tiu Nkw;fpy; ePl;rp milAk; Nuif  

Nkw;fpy; njw;F vy;iyapy; filrpahf Fwpg;gpl;l Gs;spapy; ,Ue;J fsdp ejp tlf;F ejpf;fiu 

Clhf ePSk; rhiyapy; mike;Js;s 6°57'24.73"N, 79°53'52.14"E (1-22) Gs;spahfpa Muk;g 

Gs;spia ,izf;Fk; fw;gid Nuif.  
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 சிறப்பு Yற்ுச்YYழல் பாヴகாப்பு வலய j;jpd; miktplk; 

 



   

 

- 331 - 

 

Ms;$Wf;fs; - சிறப்பு Yற்ுச்YYழல் பாヴகாப்பு வலயம் 

No N E No N E No N E 

1_1 6°56'56.89"N 79°55'43.16"E 1_16 6°56'59.68"N  79°54'37.96"E 1_31 6°56'53.84"N 79°53'59.58"E 

1_2 6°56'55.74"N  79°55'33.88"E 1_17 6°56'54.53"N  79°54'27.85"E 1_32 6°56'53.28"N 79°54'10.34"E 

1_3 6°56'57.60"N  79°55'31.13"E 1_18 6°56'47.82"N  79°54'8.69"E 1_33 6°56'54.10"N 79°54'11.39"E 

1_4 6°57'0.55"N 79°55'31.76"E 1_19 6°57'5.25"N 79°53'44.98"E 1_34 6°56'53.43"N 79°54'12.27"E 

1_5 6°57'4.52"N 79°55'28.34"E 1_20 6°57'18.89"N  79°53'59.44"E 1_35 6°57'3.33"N 79°54'36.52"E 

1_6 6°57'6.11"N 79°55'26.12"E 1_21 6°57'20.03"N 79°53'50.88"E 1_36 6°57'2.43"N 79°54'39.74"E 

1_7 6°57'7.30"N 79°55'23.77"E 1_22 6°57'24.73"N 79°53'52.14"E 1_37 6°56'59.60"N 79°54'43.60"E 

1_8 6°57'6.96"N 79°55'19.14"E 1_23 6°57'24.45"N 79°53'57.64"E 1_38 6°56'48.15"N 79°54'57.19"E 

1_9 6°57'2.17"N  79°55'14.87"E 1_24 6°57'22.34"N 79°54'1.30"E 1_39 6°56'59.52"N 79°55'10.65"E 

1_10 6°56'57.87"N 79°55'14.22"E 1_25 6°57'18.65"N 79°54'4.23"E 1_40 6°57'5.53"N 79°55'11.57"E 

1_11 6°56'49.96"N  79°55'10.26"E 1_26 6°57'15.80"N 79°54'4.65"E 1_41 6°57'11.47"N 79°55'21.55"E 

1_12 6°56'44.68"N  79°55'4.34"E 1_27 6°57'14.61"N 79°54'3.97"E 1_42 6°57'1.98"N 79°55'34.74"E 

1_13 6°56'43.17"N  79°54'58.47"E 1_28 6°57'10.71"N 79°54'2.49"E 1_43 
  
  

6°57'1.82"N 
  
  

79°55'42.61"E 
  
  

1_14 6°56'46.92"N  79°54'45.29"E 1_29 6°57'6.86"N 79°53'54.69"E 

1_15 6°56'51.43"N  79°54'41.14"E 1_30 6°56'59.23"N 79°53'52.74"E 
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,izg;G 47: Kd;nkhopag;gl;l gad;fs; 

gad;ghL 

c
a
u; 
m
l
u;j
;j
p 
t
z
pf
 
C
f
;F
t
pg
;G
 

t
y
a
k
; 

c
a
u; 
m
l
u;j
;j
p 
c
a
u; 
f
y
;t
p 

N
k
k
;g
hl
;L
 
t
y
a
k
; 

c
a
u; 
m
l
u;j
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p 
n
j
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py
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s
; 
k
w
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k
; 

n
f
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m
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k
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e
L
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F
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k
; 

F
i
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e
;j
 
m
l
u;j
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p 
n
f
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;l
 

F
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a
pU
g
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t
y
a
k
; 

F
i
w
e
;j
 
m
l
u;j
;j
p 
G
d
pj
 
g
F
j
p 

k
w
;W
k
; 
n
j
hy

;n
g
hU
s
; 
g
hJ

f
hg
;G
 

g
F
j
p 

r
pw
g
;G
 
R
w
;W
r
;R
+o
y
; 
g
hJ

f
hg
;G
 
g
F
j
p 

FbapUg;G  tPl;L myFfs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
mghu;l;nkz;l; tshfq;fs; ✓  ✓  ✓ ✓    
tpLjpfs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
mjpfhupfspd; tpLjp ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    
taJ te;Njhu; / CdKw;Nwhu; 
tPLfs; 

    ✓ ✓  ✓  

Foe;ijfs; ,y;yq;fs;     ✓ ✓  ✓  
Foe;ij guhkupg;G ikaq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Rfhjhuk;  kUj;Jtkidfs; ✓   ✓      
kUj;Jt rpfpr;ir ikaq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
kUj;Jt MNyhrid Nrit 
ikaq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Foe;ij kw;Wk; kfg;NgW 
fpspdpf;Ffs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

tpyq;F kUj;Jtkid ✓   ✓  ✓    
fhy;eil fpspdpf;Ffs; kw;Wk; 
rpfpr;ir ikaq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

MAu;Ntj kUj;Jt ikaq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
fy;tp 
 

Muk;gfhy Foe;ij gUt 
Nkk;ghl;L ikaq;fs; 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Muk;g fy;tp ikaq;fs;   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
,ilepiyf; fy;tp ikaq;fs;   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  
%d;whk; epiy fy;tp ikaq;fs;   ✓ ✓ ✓ ✓    
njhopy;El;g gs;spfs; / 
njhopy; gapw;rp ikaq;fs; 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

jdpahu; fy;tp tFg;Gfs;   ✓  ✓ ✓ ✓   
epWtdq;fs; / fyhrhiyfs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

epWtdq;fs;  mYtyfq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
mYtyf tshfk; ✓  ✓ ✓  ✓    
njhopy;Kiw mYtyfq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
tq;fpfs;> fhg;gPL kw;Wk; epjp 
epWtdq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

jhdpaq;fp gz gupkhw;w 
ikaq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

r%f 
Nritfs; 
kw;Wk; nghJ 
trjpfs;  

r%f Nkk;ghl;L ikaq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
r%f kw;Wk; fyhr;rhu 
ikaq;fs; 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

kj ikaq;fs;   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  
Mbl;Nlhupaq;fs; kw;Wk; 
khehl;L miwfs; 

  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

E}yfk;   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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Gduikg;G ikaq;fs;          
jfd g+kp ✓   ✓ ✓ ✓    
fy;yiwfs;          

tzpfk;  filfs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
gy;nghUs; mq;fhbfs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
tzpf tshfq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
rpw;Wz;br;rhiy ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
jpwe;jntsp filfs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
xRry ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
Ma;tf Nritfs; kw;Wk; 
Nrfupg;G ikaq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

nkhj;j filfs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
fplq;F    ✓      
thbf;ifahsu; Nrit 
ikaq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

,iwr;rp kw;Wk; kPd; filfs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
kJghd tpw;gid epiyaq;fs; ✓   ✓ ✓ ✓ ✓   
mtkq;fy tpoh kz;lgq;fs; ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
tpoh muq;FfSld; mtkq;fy 
tpoh kz;lgq;fs; 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓   

fl;bl nghUl;fs; tpw;gid 
epiyak; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

vupnghUs; epiyaq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk; 
thfd Nrit ikaq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

vupnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk;  
tzpf tshfq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

vupthA epiyaq;fs; kw;Wk; 
kpd;rhu rhu;[pq; epiyaq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

fl;blq;fspy; njhlu;G 
NfhGuq;fs; 

✓  ✓ ✓  ✓ ✓   

njhlu;G NfhGuq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
gykhb thfd jupg;gplk; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
jpwe;j thfd jupg;gplq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
thfd tpw;gid epiyaq;fs; ✓  ✓ ✓  ✓ ✓   

Rw;Wyh  uprhu;l;]; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
tpUe;jpdu; tPLfs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
jq;Fkplq;fs; ✓   ✓ ✓ ✓ ✓   
Rw;Wyh tpLjpfs;   ✓   ✓  ✓  
efu N`hl;ly;fs; ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  
gaz jfty; ikaq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
MAu;Ntj gQ;rfu;kh ikak; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
fgdh N`hl;ly;fs;   ✓ ✓  ✓   ✓ 

 
cw;gj;jpj; 
njhopy;  

Ruq;f kw;Wk; Ruq;f 
gpupj;njLj;jy; njhopy;fs; 

         

cNyhf jahupg;Gfs; kw;Wk; 
thu;g;G gpupj;njLj;jy; 
njhopy;fs; 

   ✓      

vz;nza; Rj;jpfupg;G 
epiyaq;fs; kw;Wk; ngl;Nuhypa 
mbg;gilapyhd urhadq;fs; 
kw;Wk; b];by;yupfs; 

   ✓      

nfkpf;fy;];> ghypjPd;> 
gpsh];bf;> ug;gu; kw;Wk; 
fz;zhb rhu;e;j njhopy;fs;  

   ✓      

rpnkd;l;> fhd;fpuPl; kw;Wk; 
gPq;fhd; rhu;e;j jahupg;Gfs; 

   ✓      

fspkz; nghUl;fs; njhopy;    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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,aw;if ,io rhu;e;j 
cw;gj;jpj; njhopy;fs; 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

[Tsp> Mil kw;Wk; Njhy; 
nghUl;fs; 

   ✓ ✓ ✓    

kpd; kw;Wk; kpd;dZtpay; 
njhlu;ghd njhopy;fs; 

   ✓      

fduf ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 
rl;lrig njhopy;fs; 

   ✓      

fhfpj cw;gj;jp kw;Wk; 
mr;rpLjy; njhlu;ghd 
njhopy;fs; 

   ✓      

ku / ku jahupg;Gfs; kw;Wk; 
jsghlq;fs; cw;gj;jp 
njhopy;fs; 

   ✓ ✓ ✓ ✓   

czT kw;Wk; kJ my;yhj 
ghdk; njhopy;fs; 

   ✓ ✓ ✓ ✓   

My;f`hy; / cs;Shu; 
kUe;Jfs;> Mtpfs; kw;Wk; 
rhWfs; 

   ✓      

kWRow;rp eltbf;iffs; 
njhlu;ghd njhopy;fs; 

   ✓      

njhopy;Jiw cl;fl;likg;G 
trjp ikaq;fs; 

   ✓      

tPl;Lj; njhopy;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
 
Nrit 
njhopy;fs; 
 

thfd Nrit ikaq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
thfd gOJghu;f;Fk; ikaq;fs; 
/ njspg;G Xtpak; ikaq;fs; 

✓   ✓ ✓ ✓    

thfd Nrit ikaq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
ryit / Jzp Jg;GuT 
,lq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

miuf;Fk; Miy / jpz;L 
Miy 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Nuf;Ffs; vOJjy;> nty;bq; 
gl;liwfs; 

✓   ✓  ✓    

kpd;dZ cgfuzq;fs; 
gOJghu;f;Fk; ikaq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

gad;ghl;L 
Nritfs; 
 

uapy;Nt kw;Wk; g]; ahu;Lfs; / 
epWj;jq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
Xa;T kw;Wk; 
nghOJNghf;F 
 

kpfr; rpwpa  G+q;fhf;fs;(Pockுt 
Park) 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

rpwpa  G+q;fhf;fs; (Mini 
Park) 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

mUfpYs;s G+q;fhf;fs; 
(Local Park) 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

r%f G+q;fhf;fs; 
(Community Park) 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

efu G+q;fhf;fs; (Town Park) ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
kj;jpa efu G+q;fhf;fs;  
(Central Urban 
Park/City Park) 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

gpuNjr G+q;fhf;fs; (Regional 
Park) 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

eilghij G+q;fh (Linear 
Park) 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

cl;Gw tpisahl;L ikaq;fs; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
jpiuauq;F ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
r%frhiyfs; ✓   ✓  ✓    
fiyf;$lq;fs; / 
mUq;fhl;rpafq;fs; 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ntspg;Gw fiyauq;fk; ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
tptrhak; fl;Lkhdj;Jld; fhy;eil 

gz;iz tsu;g;G/ gapu; tsu;g;G 
   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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,izg;G 48. gad;ghLfspd; tiuaiw 
 

gad;ghLfs; tiuaiwfs; 

FbapUg;G 

tPl;L myFfs; J}f;fk;> rikay; kw;Wk; Rfhjhu tshfk; Rje;jpukhd 
FbapUg;Gf;fhfTk; mq;f rk;g+u;zkhd trjpfDld; $ba xU 
myF my;yJ xU miw my;yJ miwfSlhdhd xU myF> 
Mfpait mlq;fpa xU fl;blk; my;yJ xU fl;blj; njhFjp 

mghu;l;nkz;l; 
tshfq;fs; 

epue;jukhf Mf;fpukpf;fg;gl;l gFjpapy; mikf;fg;gl;l xU 
myF my;yJ trpf;Fk; gy myFfs; nfhz;l fpilkl;l 
my;yJ nrq;Fj;J ePl;bg;G nfhz;l fl;blq;fs; MFk; 

tpLjpfs; xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F FbapUg;G trjpfis toq;Fk; 
nrq;Fj;J my;yJ fpilkl;l ePl;bg;G fl;blq;fs; 

mjpfhupfspd; 
tpLjpfs; 

xU Fwpg;gpl;l gzpaplj;Jld; ,izf;fg;gl;l FbapUg;G 
tpLjpfis toq;Fk; nrq;Fj;J my;yJ fpil kl;l ePl;bg;G 
nfhz;l fl;blq;fs;  

taJ te;Njhu; / 
CdKw;Nwhu; 
tPLfs; 

tajhd kw;Wk; CdKw;Nwhupd; guhkupg;gpw;fhd mbg;gil 
FbapUg;G trjpfSld; fpilkl;l my;yJ nrq;Fj;J ePl;bg;G 
fl;blq;fs;. 

Foe;ijfs; 
,y;yq;fs; 

18 taJf;Fl;gl;l Foe;ijfSf;fhd mbg;gil FbapUg;G 
trjpfSld; fpilkl;l my;yJ nrq;Fj;J ePl;bg;G nfhz;l 
fl;blq;fs; 

Foe;ij guhkupg;G 
ikaq;fs; 

Foe;ijfSf;fhd jw;fhypf FbapUg;G guhkupg;G nfhz;l 
fl;blq;fs; (24 kzp Neuj;jpw;Fk; FiwthdJ) 

Rfhjhuk;  kUj;Jtkidfs; Ma;tfq;fs;> kUe;jfq;fs;> eu;rpq; guhkupg;G> kWtho;T> mWit 
rpfpr;ir Nritfs;> ntspNehahsu; kw;Wk; cs; Nehahsp 
guhkupg;G> gapw;rp ikaq;fs;> epu;thf kw;Wk; gzpahsu; 
trjpfs;> ntspNehahsu; kw;Wk; cs;NehahspfSf;F rpfpr;ir 
mspf;Fk; midj;J trjpfSld; $ba fl;blq;fs;  

kUj;Jt rpfpr;ir 
ikaq;fs; 

Fiwe;jJ xU kUj;Jtu; Nrit nra;Ak; kUe;jfk; kw;Wk; 
ntspNehahsu; ikak; 

kUj;Jt 
MNyhrid Nrit 
ikaq;fs; 

rpwg;G MNyhrid Nritfis toq;Ftjw;fhd fl;blq;fs; 

Foe;ij kw;Wk; 
kfg;NgW 
fpspdpf;Ffs; 

Foe;ijfs; kw;Wk; fu;g;gpzpj; jha;khu;fSf;F mbg;gil 
Rfhjhu kw;Wk; MNyhrid Nritfis toq;Fk; ikaq;fs; 

tpyq;F 
kUj;Jtkid 

ntspNehahsu; kw;Wk; cs;Nehahspfs; rpfpr;ir / 
fpspdpf;Ffis elj;Jk; fhy;eil Nrit ikaq;fs; 

fhy;eil 
fpspdpf;Ffs; 
kw;Wk; rpfpr;ir 
ikaq;fs; 

ntspNehahsu; guhkupg;G kw;Wk; fhy;eil Nrit ikaq;fs; 

MAu;Ntj kUj;Jt 
ikaq;fs; 

ghuk;gupa cs;ehl;L kUj;Jtj;jpw;F rpfpr;iraspf;Fk; muR 
MAu;Ntj kUj;Jt fTd;rpypy; gjpTnra;ag;gl;l kUj;Jtu; 
my;yJ xU rpy kUj;Jtu;fs; gzpahw;Wk; ikaq;fs;. 

fy;tp 
 

Muk;gfhy 
Foe;ij gUt 
Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

Kjyhk; tFg;gpy; Foe;ijfis Nru;g;gjw;F Kd; Foe;ij 
gUt tsu;r;rp eltbf;iffs; cl;gl Kiwahd fy;tpia 
toq;Ftjw;fhd fl;blq;fs; 

Muk;g fy;tp 
ikaq;fs; 

xd;whk; tFg;G Kjy; Ie;jhk; tFg;G tiu Kiwahd 
fy;tpia toq;f trjpfSld; $ba gs;sp fl;blq;fs; 

,ilepiyf; fy;tp 
ikaq;fs; 

Kjyhk; tFg;G Kjy; gjpd;%d;W tFg;G tiuapYk;> Mwhk; 
tFg;G Kjy; gjpd;%d;whk; tFg;G tiuapYk; Kiwahd 
fy;tpia toq;f trjpfSld; $ba gs;sp fl;blq;fs; 

%d;whk; epiy 
fy;tp ikaq;fs; 

cau;fy;tpf;fhd rfy trjpfSk; nfhz;l mur 
gy;fiyf;fofq;fs;> jpwe;j gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; cau; 
fy;tp ikaq;fs; MFk; 

njhopy;El;g 
gs;spfs; / 

Ntiytha;g;G mbg;gilapy; njhopy; / njhopy;El;g gapw;rp 
mspf;Fk; ikaq;fs; 
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njhopy; gapw;rp 
ikaq;fs; 

Muha;r;rp kw;Wk; 
Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

etPd El;gq;fisg; gad;gLj;jp gy;NtW Jiwfspy; Muha;r;rp 
kw;Wk; Nkk;ghl;L gzpfis elj;Jtjw;fhd ikaq;fs; 

jdpahu; fy;tp 
tFg;Gfs; 

xU Mrpupau; my;yJ Mrpupau;fs; FOthy; jdpegu; my;yJ 
Foe;ijfspd; FO fw;gpj;jy; trjpfSld; $ba fl;blq;fs; 

epWtdq;fs; / 
fyhrhiyfs; 

mofpaiy toq;Fk; Nehf;fpy; Ma;T Nehf;fq;fSf;fhd 
fl;blq;fs; 

epWtdq;fs;  mYtyfq;fs; gad;ghLfs; kw;Wk; epu;thf Nritfisf; nfhz;l ikaq;fs; 

mYtyf tshfk; gad;ghL kw;Wk; epu;thf Nritfisf; nfhz;l ,uz;L my;yJ 
mjw;F Nkw;gl;l fl;blq;fSf;F Jiz trjpfSld; $ba 
fl;blq;fs; 

njhopy;Kiw 
mYtyfq;fs; 

njhopy; rhu;e;j Nrit ikaq;fs; 

tq;fpfs;> fhg;gPL 
kw;Wk; epjp 
epWtdq;fs; 

fhg;gPL kw;Wk; epjp epWtdq;fs; 

jhdpaq;fp gz 
gupkhw;w 
ikaq;fs; 

xU egu; ,y;yhky; ,ae;jpuk; %yk; tu;j;jfj;jpw;fhd 
ikaq;fs; 

r%f 
Nritfs; 
kw;Wk; nghJ 
trjpfs;  

r%f Nkk;ghl;L 
ikaq;fs; 

nghJthf r%ff; $l;lq;fs;> r%fk; kw;Wk; Nkk;ghl;L 
eltbf;iffis vspjhf;Fk; ikaq;fs; 

r%f kw;Wk; 
fyhr;rhu 
ikaq;fs; 

nghJ kw;Wk; fyhr;rhu eltbf;iffSf;fhd ikaq;fs; 

kj ikaq;fs; kj Nehf;fq;fSf;fhf gad;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; 

 
Nfl;Nghu; $lq;fs; 
kw;Wk; khehl;L 
miwfs; 

epfo;Tfs;> fUj;juq;Ffs; my;yJ $l;lq;fSf;F 
gad;gLj;jg;gLk; fl;blq;fs; 

E}yfk; fy;tp kw;Wk; mjw;F rk;ge;jKila nray;ghLfs; 
nray;ghLfSf;fhf gad;gLj;jg;gLk; ,lk; 

Gdu;tho;T 
ikaq;fs; 

r%f tpNuhj nray;fspy; <LgLk; egu;fis kPz;Lk; 
xUq;fpizg;gjw;fhd ikaq;fs; 

jfd g+kp cs;Shuhl;rp kw;Wk; NtW mur mikg;Gf;fspdhy; Nkw;ghu;it 
nra;ag;gLk; kpd;rhu uPjpapyhd cly;fis jfdk; nra;ag;gLk; 
fy;yiwf;F mUfpy; fl;lg;gl;Ls;s fl;blk; 

fy;yiwfs; mlf;fk; kw;Wk; jfdk; nra;a gad;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; 

tzpfk;  filfs; rpy;yiw my;yJ nkhj;j nghUl;fs; tpw;fg;gLk; ,lq;fs; 

gy;nghUs; 
mq;fhbfs; 

Efu;Nthu; nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;F xNu $iuAld; 
$ba ngupa mstpyhd fl;blk; 

tzpf tshfq;fs; gy;NtW tifahd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisf; nfhz;l 
ngupa tpw;gid ikaq;fs; 

rpw;Wz;br;rhiy Fiwe;j trjpfSld; czT thq;f kw;Wk; cl;nfhs;Sk; 
,lq;fs;  

jpwe;jntsp 
filfs; 

Efu;Nthu; nghUl;fs; nghJthf ciw ,y;yhky; my;yJ 
ciwAld; nghUl;fs; tpw;fg;gLk; ,lq;fs; 

xRry khfhz kUe;Jf; fofj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l kUe;Jfs; 

Ma;tf Nritfs; 
kw;Wk; Nrfupg;G 
ikaq;fs; 

xU kUj;JtkidAld; ,izf;fg;gl;l ,urhad Nrit 
trjpfis elj;Jk; ikaq;fs; 

nkhj;j filfs; nghUl;fs; my;yJ nghUl;fs; nkhj;jkhf Nrkpf;fg;gLk; 
,lq;fs; 

fplq;F ,J xU fl;blk; my;yJ xU fl;blj;jpd; xU gFjpahFk;> 
,J Kf;fpakhf %yg;nghUl;fs;> nghUl;fs; my;yJ 
nghUl;fis cs;ehl;bNyh my;yJ ntspehLfspNyh 
nfhs;fyd;fisg; gad;gLj;jp tpw;gidf;F gad;gLj;jg;gLfpwJ. 
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thbf;ifahsu; 
Nrit ikaq;fs; 

jpwikahd egu;fshy; thbf;ifahsu; Nrit Njitfis 
Kiwahfg; ngWtjw;fhd ikaq;fs;  

,iwr;rp kw;Wk; 
kPd; filfs; 

- 

kJghd tpw;gid 
epiyaq;fs; 

- 

mtkq;fy tpoh 
kz;lgq;fs; 

,Wjp fpupiafSf;fhd ikaq;fs; 

tpoh 
muq;FfSld; 
,Wjp kz;lgq;fs; 

- 

fl;bl nghUl;fs; 
tpw;gid 

- 

vupnghUs; 
epiyaq;fs; 

thfdq;fs;> ngl;Nuhy;> vupnghUs;> krF vz;nza; kw;Wk; jput 
ngl;Nuhypa vupthA Mfpatw;is rpy;yiw tpiyf;F tpw;gjw;F 
fl;lg;gl;l fl;blq;fs; 

epiyaq;fs; 
kw;Wk; thfd 
Nrit 
ikaq;fis 
epug;Gjy; 

thfdq;fs;> ngl;Nuhy;> vupnghUs;> krF vz;nza; kw;Wk; jput 
ngl;Nuhypa vupthA Mfpatw;is rpy;yiw tpiyf;F tpw;gjw;F 
fuh[; trjpfSld; fl;lg;gl;l fl;blq;fs; 

epiyaq;fs; 
kw;Wk; khy;fis 
epug;Gjy; 

thfdq;fSf;fhd ngl;Nuhy;> vupnghUs;> krF vz;nza; kw;Wk; 
jputkhf;fg;gl;l ngl;Nuhypa thA Mfpatw;iw rpy;yiw 
tpw;gid nra;tjw;fhd trjpfSld; $ba gy;nghUs; mq;fhb 
fl;blq;fs; 

vupthA 
epiyaq;fs; 
kw;Wk; kpd;rhu 
rhu;[pq; 
epiyaq;fs; 

thfdq;fSf;fhf vupthA epug;Gk; epiyaq;fs; kw;Wk; kpd;rhuk; 
%yk; kpd;fyq;fSf;F rhu;[; Vw;Wk; epiyaq;fs; 

fl;blq;fspy; 
njhlu;G 
NfhGuq;fs; 

njhiyj;njhlu;G xOq;FKiw Mizaj;jpd; xg;Gjypd; fPo; 
jfty; njhlu;Gf;fhf fl;blq;fspy; fl;lg;gl;l NfhGuq;fs; 

njhlu;G 
NfhGuq;fs; 

njhiyj;njhlu;G xOq;FKiw Mizaj;jpd; xg;Gjypd; fPo; 
jfty;njhlu;Gf;fhd fl;lg;gl;l NfhGuq;fs; 

gykhb thfd 
jupg;gplk; 

,uz;L my;yJ mjw;F Nkw;gl;l jsq;fSf;F ,lkspf;Fk; 
fl;blq;fs;  

jpwe;j thfd 
jupg;gplq;fs; 

- 

Rw;Wyh  thfd tpw;gid 
epiyaq;fs; 

thfd tpw;gid nra;ag;gLk; fl;blq;fs; 

uprhu;l;]; tpLKiw gazq;fspd; NghJ Xa;T kw;Wk; tpNdhj 
nraw;ghLfSf;fhf gazpfSf;fhd ciwtplk;>czT 
tpisahl;L Mfpa midj;Jk; cs;slf;fpa fl;blk; 

tpUe;jpdu; tPLfs; tpUe;jpdu;fis jq;f itf;Fk; xU fl;blk; my;yJ mjd; xU 
gFjp ,jd; fPo; cs;sJ. 

jq;Fkplq;fs; thlif trjpfs; 

Rw;Wyh tpLjpfs; gazpfSf;F midj;ijAk; cs;slf;fpa jq;Fkplk; 

efu N`hl;ly;fs; efu;g;Gwq;fspy; FWfpa fhyk; jq;Ftjw;F cjTk; tzpf 
NritfSf;F gad;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; 

gaz jfty; 
ikaq;fs; 

Rw;Wyhg; gazpfspd; trjpf;fhf jfty; ikaq;fs; 

MAu;Ntj 
gQ;rfu;kh ikak; 

MAu;Ntj fTd;rpy;fs; cs;Shu; MAu;Ntj kUj;Jt 
ikaq;fis gjpT nra;jit 

fgdh 
N`hl;ly;fs; 

tpUe;jpdu; miw kw;Wk; Rfhjhu trjpfSld; rpwpa mstpyhd 
myF ciwtplk;> Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;Ff;fhd jw;fhypf 
my;yJ epue;ju nghUl;fSld; $ba fl;blk; 

cw;gj;jpj; 
njhopy; 

Ruq;f kw;Wk; 
Ruq;f 

Ruq;f kw;Wk; Ruq;f njhlu;ghd njhopy;fis Mjupf;Fk; 
fl;blq;fs;> Kjd;ikahf nray;gLj;jg;gl;l fhu;gd; J}s; 
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gpupj;njLj;jy; 
njhopy;fs; 

my;yJ fhu;gd; gTlu; / epyf;fup / Jz;bd; fy; my;yJ 
Giday; njhopy;fs; (G+kp jg;gpj;jy;> ntbj;jy;> Jz;L 
Jz;lhf> nkU$l;ly;) / fy; miuf;Fk; my;yJ gjg;gLj;Jk; 
njhopy;fshy; nray;gLj;jg;gLfpd;wd. 

cNyhf 
jahupg;Gfs; kw;Wk; 
thu;g;G 
gpupj;njLj;jy; 
njhopy;fs; 

cNyhf kw;Wk; gpsh];bf; Nkw;gug;G rpfpr;ir my;yJ J}s; 
G+r;R> ,ae;jpuk; kw;Wk; ,ae;jpu ghfq;fs;> ,Uk;G kw;Wk; v/F> 
mLg;G ,y;yhj thu;g;G> ,uz;lhk; epiy nrayhf;fk;> ntg;gk; 
kw;Wk; cNyhfj; jf;fitg;G> cNyhf gjg;gLj;Jjy; 
njhopy;fs;> vyf;l;NuhgpNsl;bq; kw;Wk; fhy;tidrpq; 
Mfpatw;Wld; cNyhfk; my;yhj cNyhfj; njhopy;fs;. > 
cNyhf nghUl;fs; kw;Wk; fUtpfis cw;gj;jp nra;a cjTk; 
fl;blq;fs; 

vz;nza; 
Rj;jpfupg;G 
epiyaq;fs; 
kw;Wk; ngl;Nuhypa 
mbg;gilapyhd 
urhadq;fs; 
kw;Wk; 
b];by;yupfs; 

vz;nza; Rj;jpfupg;G epiyaq;fs; (ngl;Nuhypak; my;yJ 
ngl;Nuhypak;)> vupnghUs;> krF vz;nza;> fpuP]; kw;Wk; 
ngl;Nuhypa mbg;gilapyhd urhadq;fs; (mbg;gil my;yJ 
,ilepiy jahupg;Gfs;)> nghUs; ngl;Nuhypa thA nghUl;fs;> 
njhopy;Jiw vupthA cw;gj;jp my;yJ gjg;gLj;Jjy; my;yJ 
vupnghUs; epug;Gk; njhopy;fs;> epyf;fPy; nrayhf;f Miyfs;> 

epwkpfs; kw;Wk; epwkp ,ilepiy jahupg;Gfs; Pādanaya 
my;yJ njhopy; ,ize;J> tu;zq;fs; Jiwapy; (Fok;G 
kw;Wk; vdhky;) ngapd;l;];> thu;dp\;> rhaq;fs;> cw;gj;jpf;fhf 
Nghyp\; fl;blk; trjpfs;> my;yJ ,ize;J  

,uhradk;> 
ghypjPd;> 
gpsh];bf;> ug;gu; 
kw;Wk; fz;zhb 
rhu;e;j njhopy;fs; 

,urhadq;fs;> Nrhg;Gfs;> rtu;f;fhuk;> nkd;ikahf;fpfs; 
my;yJ gpw Jg;GuT Kftu;fs;> njhopy;Jiw ug;gu;> ,aw;if 
ug;gu; cw;gj;jp my;yJ Giday; my;yJ ug;gu; rhu;e;j 
njhopy;fs;> urhad cu cw;gj;jp my;yJ xUq;fpizj;jy; 
Mfpatw;wpd; cw;gj;jp> njhFg;G my;yJ kW Ngf;Nf[pq; 
nrayhf;f> nrayhf;fk; my;yJ kW nghjp nra;Ak; 
njhopy;fs; Jzpkzpfs;> G+r;rpf;nfhy;ypfs;> G+rz nfhy;ypfs; 
kw;Wk; fisf;nfhy;ypfs;> njhopy;fs;> ghypnkupf; (ghypku;) 
cw;gj;jp my;yJ ghypnkupf; (ghypku;) njhopy;fs;> midj;J 
tifahd /iggu; fz;zhb %yg;nghUl;fs;> midj;J 
tifahd lau;fs;> Foha; jahupj;jy; my;yJ lau; epug;Gjy; 
njhopy;fs;> m];ng];lh]; /iggu; %yg;nghUl;fs;> Ngl;lupfs; 
cw;gj;jp my;yJ rPu;jpUj;jj; njhopy;fis vspjhf;Fjy;> 
Nkw;fj;jpa kUe;Jfs; my;yJ moFrhjdg; nghUl;fspd; 
cw;gj;jp my;yJ gpupj;njLj;jy;> ,jpy; kUe;Jfspd; ,ilepiy 
tpisTfs;> ghbf; njhopy;> vupaf;$ba nghUl;fspd; cw;gj;jp> 
ciy kw;Wk; ntbf;Fk; njhopy;fs; Mfpait mlq;Fk;. 
fl;blq;fs;> nkOF gad;gLj;jp nra;ag;gLk; njhopy; 

rpnkd;l;> fhd;fpuPl; 
kw;Wk; gPq;fhd; 
rhu;e;j jahupg;Gfs; 

rpnkd;l; njhopy;fs; (Rj;jg;gLj;Jjy; miuj;jy; my;yJ 
cw;gj;jp nra;jy; my;yJ kW nghjp nra;jy;)> rpnkd;l; 
njhFjp fy; cw;gj;jpj; njhopy;> fhd;fpuPl; Kd; fyit 
Miyfs;> fz;zhb my;yJ fz;zhb rhu;e;j jahupg;Gj; 
njhopy;fs;> Rz;zhk;G> gPq;fhd; cw;gj;jpj; njhopy;fs;> 
cNyhfk; my;yhj jhJf;fs; (Rz;zhk;G> NlhNyhikl;> 
mghill;> uhf; gh];Ngl;> kzw;fy;> ngy;l;];ghu;> Fthu;l;];> 

,y;kidl;> Uṭayil> zircon> ikf;fh> fpuh/igl; 
talatu> kl;ghz;l> Kjypad)> rhiz my;yJ nrayhf;f 
njhopy;fs;> fhd;fpuPl; lau; njhopy;> ghup]; jahupg;Gj; 
njhopw;Jiwahf g;sh];lu;> njhopy;Jiw nghUl;fs; cw;gj;jp 
gPq;fhd; fl;ll trjpfSf;fhd 

fspkz; 
nghUl;fs; njhopy; 

XL> fspkz; nrq;fy; kw;Wk; fspkz; njhlu;ghd 
njhopy;fSf;fhd fl;blq;fs; 

,aw;if epwk; 
rhu;e;j cw;gj;jpj; 
njhopy;fs; 

,aw;if nghUl;fisg; gad;gLj;jp nra;ag;gLk; ,aw;if epwk; 
rhu;e;j cw;gj;jpj; njhopy;fs; 
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[Tsp> Mil 
kw;Wk; Njhy; 
nghUl;fs; 

Milj; njhopy;fs;> [Tsp gjg;gLj;Jjy; (ntSf;Fk;> 
tz;zkakhf;fy;> mr;rpLjy; cl;gl) my;yJ Mil ryit 
njhopy;fs;> my;yJ kzy; rhu;e;j [Tsp gjg;gLj;Jjy;> 
ifj;jwp [Tsp my;yJ nerT my;yJ vk;gpuha;lup 
njhopy;fs;> cau; rf;jp fopg;giwfs; kw;Wk; miog;G 
nray;Kiwfs;> Njhy; Kbj;j njhopy;fs;> Njhy; njhopy;fs;> 
Msp Jzpfs; Rkpj; nra;a njhopy; fl;blk; trjpfs; 

kpd; kw;Wk; 
kpd;dZtpay; 
njhlu;ghd 
njhopy;fs; 

kpd; my;yJ kpd;dZ nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 
cw;gj;jp my;yJ gOJ ghu;f;Fk; njhopy;fs; 

fduf 
,ae;jpuq;fSf;fhd 
njhopy;fs; 

fhu; my;yJ irf;fps; cw;gj;jp kw;Wk; rl;lrig njhopYf;fhd 
nfhs;fyd; Kidaq;fs;> Kr;rf;fu tz;b kw;Wk; Nkhl;lhu; 
irf;fps; Nrit ikaq;fisj; jtpu thfd Nrit 
eltbf;iffs; 

fhfpj cw;gj;jp 
kw;Wk; mr;rpLjy; 
njhlu;ghd 
njhopy;fs; 

$o; kw;Wk; fhfpj cw;gj;jp njhopy;fs;> nesp ml;il 
cw;gj;jp njhopy;fs;> Kd;dzp ntg;g mr;rpLjy; my;yJ 
nra;jpj;jhs; mr;rpLjy; my;yJ fopTePiu cUthf;Fjy; 
mr;rpLjy; my;yJ tz;z nrayhf;f ikaq;fs;> mr;rpLjy; 
kw;Wk; Jzp mr;rpLk; trjpfs; kw;Wk; njhopy;fSf;fhd 
trjpfs; 

ku / kl;ghz;l  
jahupg;Gfs; kw;Wk; 
jsghlq;fs; 
cw;gj;jp 
njhopy;fs; 

ku Miyfs;> Nghuhd; rpfpr;ir> urhad rpfpr;ir kw;Wk; 
ghJfhg;Gj; njhopy;fs;> gy FLk;g jr;Rj; njhopy;fs; jtpu gpw 
nghUl;fs; 

czT kw;Wk; kJ 
my;yhj ghdj; 
njhopy;fs; 

czT cw;gj;jp> gjg;gLj;Jjy; kw;Wk; Ngf;Nf[pq; njhopy;fs;> 
cldb NjePu; my;yJ fhgp gjg;gLj;Jk; njhopy;fs;> Ngf;fup 
kw;Wk; kpl;lha; njhopy;fs;> kJ my;yhj ghdq;fs;> fUk;G 
njhopy;fs;> Njapiy njhopw;rhiyfs;> Njq;fha; gjg;gLj;Jk; 
njhopy;fs; my;yJ Njq;fha; gjg;gLj;Jk; njhopy;fs; 
cs;spl;lit Mfpa trjpfSf;fhd fl;blq;fs; 

kJghdk; /Njrpa 
kUe;Jfs; kw;Wk; 
rhWfs; rhu;e;j 
cw;gj;jpfs; 

kJ ghdq;fs; (kJghdk;> kJghdk;) my;yJ kJ ghdk; 
ghl;by; njhopy;fs; kw;Wk; ghl;by; njhopy;fs;> Gifapiy 
Gifj;jy;> ru;f;fiu cw;gj;jp kw;Wk; ru;f;fiu Rj;jpfupg;G 
njhopy;fs;> MAu;Ntj> cs;Shu; kUe;Jfs; jahupj;jy; my;yJ 
gpupj;njLg;gjpy; <LgLgtu;fs;. njhopy;> Njq;fha; vz;nza; 
gpupj;njLj;jy; my;yJ ,ytq;fg;gl;il vz;nza; 
gpupj;njLf;Fk; njhopy; ,ytq;fg;gl;il Gif (fe;jf khR) 
Kiwg;gbahf njhopy;> gpupj;njLj;jy; Jiwfspy; jhtuq;fs; 
kw;Wk; fhy;eil vz;nza; / nfhOg;Gfs; fl;ll 
trjpfSf;fhd 

kWRow;rp 
eltbf;iffs; 
njhlu;ghd 
njhopy;fs; 

rd jplf;fopT kWRow;rp /  kPz;Lk; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; 
jpl;lkply; njhopy;> er;R kw;Wk; mghafukhd / mghafukhd 
/ mghafukhd fopT kWRow;rp / kPz;Lk; ngw;Wf;nfhs;sy; 
kw;Wk; jpl;lkply; njhopy;> efuhl;rp kw;Wk; gpw jplf;fopT 
cuk; ikaq;fs; / XLfs; miuf;Fk; njhopy;fs; 
 

njhopy;Jiw 
cs;fl;likg;G 
trjpfs; 
ikaq;fs;  

kpd;rhuk; cw;gj;jp nra;Ak; myFfs;> mjpf jpwd; nfhz;l ePu; 
Rj;jpfupg;G epiyaq;fs;> mjpf cs;sPl;L jpwd; nfhz;l 
gu;du;fs;> cau; jpwd; nfhz;l (njhopy;Jiw my;yJ ,we;j) 
Rj;jpfupg;G epiyaq;fSf;fhd trjpfs; nfhz;l fl;blq;fs;> 
mjpf cs;sPl;L jpwd; gu;du;fs;> mfw;wy; (njhopy;Jiw 
my;yJ ,we;j) Rj;jpfupg;G epiyaq;fis vspjhf;Fk; 
fl;blq;fs; kw;Wk; fl;Lkhdq;fs; 

tPl;Lj; njhopy;fs; iftpidg;nghUl;fs; kw;Wk; ghuk;gupakw;w njhopy;fs; 

Nrit 
njhopy;fs; 

thfd Nrit 
ikaq;fs; 

thfd guhkupg;Gf;fhf toq;fg;gl;l Nrit ,lq;fs; 
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 thfd 
gOJghu;f;Fk; 
ikaq;fs; / 
Xtpa ikaq;fs; 

tpgj;Jf;fs; / ghoile;j thfdq;fis gOJghu;f;Fk; 
ikaq;fs; 

lhf;]p Nrit 
ikaq;fs; 

nrhe;jkhd my;yJ Fj;jiff;F tplg;gl;l thfdq;fs; 
kw;wtu;fspd; NjitfSf;fhf thliff;F vLf;fg;gLk; ,lq;fs; 

ryit / Jzp 
Jg;GuT ,lq;fs; 

,ae;jpuk; %yk; fOTjy;> cyu;j;Jjy; kw;Wk; 
nrayhf;fj;jpw;fhd ,lq;fs; 

miuf;Fk; Miy 
/ jpz;L Miy 

,ae;jpuk; %yk; czT nghUl;fis miuf;Fk; kw;Wk; 
,bf;Fk; ,lq;fs; 

Nuf;Ffs; 
vOJjy;> nty;bq; 
gl;liwfs; 

,Uk;G $u;ikg;gLj;Jjy;> ntl;Ljy; kw;Wk; xl;Ljy; 
Mfpatw;wpw;fhd ,ae;jpuq;fs;  

kpd;dZ 
cgfuzq;fs; 
gOJghu;f;Fk; 
ikaq;fs; 

- 

gad;ghl;L 
Nritfs; 
 

uapy;Nt kw;Wk; 
g];  epWj;jq;fs; 

- 

 
Xa;T kw;Wk; 
nghOJNghf;F 
 

kpfr; rpwpa 
Njhl;lq;fs; 

(Pockுt Park) 
 

mjpf mlu;j;jp nfhz;l FbapUg;G Nkk;ghL> gpugykhd 
njhopy;Jiw kw;Wk; tzpf Nkk;ghl;Lg; gFjpfs; nfhz;l 
gpuNjrq;fspy; vt;tpj Nkw;ghu;itAk; my;yJ gupghydj;jpd; 
fPo; ,y;yhj kpfr;rpwpa tpisahl;L ikjhdq;fs;> Xa;T 
gFjpfs; kw;Wk;; G+q;fh gFjpfs; ,jd; fPo; 
nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. 

rpwpa Njhl;lq;fs; 
(Mini Park) 

200 kPl;lu; J}uKs;s xU FbapUg;G r%fj;jpw;F Rkhu; 2 1/2 
epkplq;fs; eil J}uk; nry;yf;$ba Fiwe;jgl;r trjpfis 
nfhz;l xU rpwpa tpisahl;L gFjp. Xa;T gFjpfs;> 
nghOJNghf;F gFjpfs; ,jd; fPo; nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. 

mUfpYs;s 
G+q;fhf;fs; 
(Local Park) 

400 kPl;lu; gug;gstpy;> FbapUg;G r%fj;jpd; Ie;J epkpl 
eilf;Fs; cs;shd xU rpwpa tpisahl;L gFjp (cau; 
my;yJ fdp\;l fhy;ge;J ikjhdq;fs;> xOq;fw;w XLk; 
gapw;rp ikjhdk;> Xa;T gFjpfs;> fpupf;nfl; Gw;jiu kw;Wk; 
G+q;fh gFjpfs;) ,jpy; mlq;Fk;. 

r%f G+q;fhf;fs; 
(Community 
Park) 

800 kPl;lu; FbapUg;G r%fj;jpw;F 10 epkpl eil J}uj;jpw;Fs;> 
gy;NtW trjpfSld; $ba gue;j mstpyhd nray;gLk; 
kw;Wk; nrayw;w (Active & Passive) tpisahl;L 
gFjpfs;> mjhtJ gy;NtW tpisahl;Lf;fhf   trjpfis 
nfhz;l jiu jsq;fs; kw;Wk; tpisahl;L ikjhdq;fs; 
Mfpa tpisahl;L ikjhdq;fs; ,jd; fPo; 
nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. 
cjhuzkhf n`f;. 2 fhy;ge;J MLfsj;Jld; jlfs kw;Wk; 
,aq;Fk; gapw;rp jlq;fs;> n`f;Nlu;. 1.0-1.5 n`f;NlUf;F 
,ilapy; xU rpwpa fpupf;nfl; Gw;jiu. 0.25-0.5 f;F ,ilapy; 
N`z;l;ghy;> tiyg;ge;;J my;yJ $ilg;ge;J ghlnewp> 
n`f;l;. Rkhu; 0.25 rpwg;G Foe;ijfs; tpisahl;L gFjpfs;> 
myq;fhu Njhl;lq;fs;> Rkhu; n`f;Nlu;. 0.5; ,d; Xa;T kw;Wk; 
Ma;Tf;fhd ,aw;if R+oy;fs; 

 

efu G+q;fhf;fs; 
(Town Park) 

1>600 kPl;lUf;Fk; mjpfkhd r%fj;ij cs;slf;fpa nghJ 
kw;Wk; jdpahu; thfdq;fshy; mZff;$ba gy;NtW 
khWghLfs; kw;Wk; gue;j mstpyhd nray;gLk;; kw;Wk; 
nrayw;w (Active & Passive)  tpisahl;Lg; gFjpfs;> 
mjhtJ gy;NtW tpisahl;L> jdpj;jdp trjpfs; nfhz;l 
Gw;jiu kw;Wk; tpisahl;L ikjhdq;fs; Mfpait 
,ize;Js;s   tpisahl;L gpuNjrq;fs; ,jpy; mlq;Fk;. 

kj;jpa efu;g;Gw 
G+q;fhf;fs; 
(Central 
Urban 

Vwf;Fiwa 100 n`f;Nlu; epyg;gug;gpy; gutpapUf;Fk; nghJ 
Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F gFjpfs; ,jpy; mlq;Fk;> mit 
ru;tNjr mstpyhd tpisahl;L muq;fq;fs;> Nghl;bfs;> ePr;ry; 
Fsq;fs;> ,aw;if G+q;fhf;fs; kw;Wk; rpwpa capupay; 
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Park/City 
Park) 

G+q;fhf;fs; Nghd;w nghJ kw;Wk; jdpahu; thfdq;fshy; 
mZfg;gLfpd;wd. 

gpuhe;jpa 
G+q;fhf;fs; 
(Regional 
Park) 

midj;J trjpfs; my;yJ rpwg;G eltbf;iffs;> rpwg;G 
,aw;if R+oy; nfhz;l nghJ Xa;T kw;Wk; nghOJNghf;F 
gFjpfs; ,jpy; mlq;Fk;. 

eilghij g+q;fh 
(Linear Park) 

jw;NghJs;s ejp / ePNuhil / fhy;tha; ,Ug;Gf;fisg; 
nghUj;J> eilghij g+q;fhf;fs; (Linear Park) 
jPu;khdpf;fg;gLk; ,jpy; Kf;fpakhf eilghijfs;> clw;gapw;rp 
ghijfs;> irf;fps; ghijfs; kw;Wk; rkhe;ju ghijfs; 
Mfpait mlq;Fk;. 

flNyhu g+q;fh 
(Beach Park) 

flNyhu nghOJNghf;fpw;fhf xJf;fg;gl;l G+q;fhf;fs; 

cs;sf 
tpisahl;L 
ikaq;fs; 

xU fl;blj;jpw;Fs; tpisahl;L Nehf;fj;jpw;fhf 
tpisahLtjw;fhd trjpfSld; tpisahlf;$ba ,lk; 

jpiuauq;Ffs; nghOJNghf;Ff;fhf jpiug;glq;fisg; ghu;g;gjw;fhd 
Nfl;Nghu;$l trjpfSld; $ba fl;blq;fs; 

r%f ikaq;fs; nghOJNghf;Ff;fhf cs;Shu; kw;Wk; ntspehl;L kJghd 
tpw;gid epiyaq;fSld; gpw r%f trjpfSld; $ba 
fl;blq;fs; 

mUq;fhl;rpafq;fs; fiy my;yJ fiyg;nghUl;fs; Nghd;w Vuhskhd 
Rthu];akhd kw;Wk; kjpg;Gkpf;f nghUs;fs; itf;fg;gl;L> 
Ma;T nra;ag;gl;L nghJkf;fSf;F  fz;fhl;rp itf;fg;gLk; 
xU fl;blk;. 

jpwe;j 
fyhrhiyfs; 

jpwe;j Nkil ,Uf;iffs; nfhz;l ,lq;fs; 

glF n[b / 
glF tpLjp 

Fj;jif vd;gJ epue;ju my;yJ jw;fhypfkhf 
cs;sikf;fg;gl;l jskhFk;> ,J fg;gy; jz;zPupy; 
epWj;jg;gLk;NghJ jiuapwf;fk;> ntspNaw;wk; kw;Wk; gpw 
NritfSf;fhf fl;lg;gl;l epyg;gug;gpy; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

 eq;$u 
JiwKfq;fs;  

xU epiyahd MjuT (eq;$uk;) nfhz;l xU eLj;ju 
mstpyhd fg;gy; epyj;jpw;F mUfpy; my;yJ mUfpYs;s 
ePupy; epw;fpwJ. 

tptrhak; fl;Lkhdj;Jldhd  
fhy;eil gz;iz 
/ gapu;r;nra;if 

xU Fwpg;gpl;l jsj;jpy; mikf;fg;gl;l fl;blq;fSf;Fs; 
my;yJ ntspNa gapu;fis tsu;g;gjw;F my;yJ tpyq;Ffis 
kdpj Efu;Tf;fhf tsu;g;gjw;F gad;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; 

 tiy JiwKfk; flw;fiuf;F mUfpYs;s tiy %yk; kPd; gpbf;Fk; 
nraw;ghl;bw;fhf jFjpAila kPdtu;fshy; mwpKfg;gLj;jg;gl;l 
,yq;if gpuhe;jpa fly; vy;iyf;Fs; epakpf;fg;gl;l 
gpuNjrkhf;fg;gl;lJld; mt;thW cWjp nra;ag;gl;l gFjpf;Fs; 
tiynahd;W my;yJ mjw;Fk; mjpfkhd vz;zpf;if 
mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ.  

kPd;gpb 
JiwKfq;fs; 

,J ngUk;ghYk; ,aw;ifahfNt fl;lg;gl;l ,lkhFk;> NkYk; 
ghuk;gupa kw;Wk; rpwpa fg;gy;fis jiuapwf;Ftjw;Fk; 
jz;zPUf;Fs; nrYj;Jtjw;Fkhd ,lkhFk;. 

nyy;yk kPd; Vyk;> tpw;gid> jiuapwf;fk; kw;Wk; Nrfupg;gjw;fhf ePu; 
jpiuf;F mUfpy; mike;Js;s xU epue;ju fl;blkhFk;.  
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RUf;fk;  
 

DSD – Divisional Secretariat Division 

GIS – Geographical Information System 

GND – Grama Niladhari Division Hec. – Hectares  

Km – Kilo Meters  

Kmh – Kilo Meter Per Hour  

Km2   – Squares  

Lpcd – Liter Percapita Day  

LRT – Light Rail Transport 

M – Meter  

Mm – Mili Meter  

NDVI – Normalized Diffrences Vegitation Index 

NPPD – National Physical Planning Department  

SWOT – Strengths, Weakness, Opportunities, Threats   

TOD – Transit Oriented Development 
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