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இந்த குருநாகபை அபிவிருத்தித் திட்டமிடல் ஆவணமாைது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயிைால் 

வவளியிடப்படுகின்றது.  இவ் வவளியீட்டாளாின் எழுத்து மூைமாை முன் அனுமதியின்றி, இந்த 

வவளியீட்பட முழுபமயாகவவா அல்ைது ஒரு பாகமாகவவா மீள் உற்பத்தி வசய்தல், விநிவயாகித்தல், 

எந்தவவாரு பயன்பாட்டிற்காகவும் அனுப்புதல், நவீை வதாழில்நுட்பக் கருவிகளின் மூைம்  

நகவைடுக்கப்படுதல்  மற்றும் பதிவுவசய்யப்படுதல் அல்ைது ஏவதனும் ஒரு வர்த்தக வநாக்கத்திற்காக 

பயன்படுத்தப்படுதல் வபான்ற வசயற்பாடுகள் முற்றிலும் தபட வசய்யப்பட்டுள்ளை.  

 

வவளியீட்டாளர்  

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப –  இைங்பக 
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வவளியிடப்பட்ட திகதி – 2021  

 

2030ஆம் ஆண்டுக்காை குருநாகபை அபிவிருத்தித் திட்டம் மூன்று பிாிவுகளுடன் கூடிய தாகும். இது 

பகுதி 1, பகுதி 2 மற்றும் பகுதி 3 எை வவளியிடப்படுகிறது. பகுதி 1 ல் அறிமுகம், பின்ைணி ஆய்வு, ஒரு 

திட்டத்தின் வதபவ, திட்டத்தின் வநாக்கம், இைக்குகள் மற்றும் வநாக்கங்கள், கருத்துரு திட்டம் மற்றும் 

அபிவிருத்தி மூவைாபயங்கள் ஆகியபவ உள்ளடங்கும். வமலும், 2021 - 2030 ஆம் ஆண்டு 

காைப்பகுதிகளுக்கு நபடமுபறப்படுத்தப்பட வவண்டிய காணி மற்றும் கட்டிட அபிவிருத்திக்காை 

விதிமுபறகள் மற்றும் ஏபைய அபைத்து வபாது விதிமுபறகளும் இந்த திட்டத்தின் பகுதி II இன் கீழ் 

தைியாக தயாாிக்கப்பட்டுள்ளை.   

 

2021- 2030 ஆம் ஆண்டுக்காை குருநாகபை அபிவிருத்தித் திட்டமாைது நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபபயின் வமல் மாகாணபிாிவிைால் தயாாிக்கப்பட்டது. திட்ட தயாாிப்பு வசயல்முபறயின் 

வதாடக்கத்திலிருந்வத அதிகாரசபபயின் பிற பிாிவுகள் மற்றும் வதாடர்புபடய பிற வள நபர்களின் 

வழிகாட்டுதலும் ஆவைாசபையும் கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்டுள்ளை. 

 

வமற்பார்பவயிடப்பட்டது  

கட்டட வடிவபமப்பாளர்./நகர வடிவபமப்பாளர். ஹர்ஷன் டி சில்வா – தபைவர், நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபப, பட்டாய நகர திட்டமிடல் பணிப்பாளர்.என்.பி.வக.ரணவீர – பணிப்பாளர் நாயகம், நகர 

அபிவிருத்தி அதிகாரசபப, எச்.ஏ.தயாைந்த – வமைதிக பணிப்பாளர் நாயகம், நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபப, திட்டமிடைாளர் எம்.பி. ரணதுங்வக பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்) நகர 

அபிவிருத்தி அதிகாரசபப,  

 

சி .வெயவர்தவை, ஆவைாசகர் (சட்டம்), திட்டமிடைாளர் ஆர்.எல்.பி.நவரத்ை- பணிப்பாளர் (மூவைாபாய 

திட்டமிடல் பிாிவு) நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப. 

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

இ.எம்.எஸ்.பி. ஏக்கநாயக்க (பணிப்பாளர்) , எஸ்.ஏ.எஸ்.என். நிஸ்ஸங்கா (முன்ைாள் பணிப்பாளர்) 

ஆர்.எம்.வெ..பி. ரத்நாயக்க (பிரதிப் பணிப்பாளர் – திட்டமிடல்), வக.M வசைாரத்ை (முன்ைாள் டி 

இயக்குநர் – திட்டமிடல்), ஏ.எம்.டி.பி. ஆதாவுடா (உதவி இயக்குநர் (திட்டமிடல்) ஐ.எம்.பி. ெயதிைக 

(நகர திட்டமிடல்) , ஒய்.எம்.ெீவங்காைீ (திட்டமிடல் உத்திவயாகத்தர்), டி.எம்.டி.டி.திசாநாயக்க 

(திட்டமிடல் உத்திவயாகத்தர்), இ.எம்.பி.வக.ஏக்கநாயக்க (நகர திட்டமிடல்) , ஆர்.எம்.சி.என்.ரணதுங்க 

(நகர திட்டமிடல்), என்.பி.குமாாிஹாமி – (வபரவாளர் ), ஏ.எம்.டி.யு. பிவரமதிைக (கணிைி இயக்குபவர்) 

 

உதவி க்குழுக்கள் 

மூவைாபாய திட்டமிடல் பிாிவு-நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப (வமற்பார்பவ, ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் 

வகவஸட்டிங்) 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிைப்பரப்பு பிாிவு- நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப ( பாதுகாப்புத் திட்டங்கபளத் 

தயாாித்தல்) மற்றும்  

தகவல் வதாழில்நுட்பம்- நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப (வதாழில்நுட்ப உதவி மற்றும் ெிஐஎஸ் தரவு 

தளத்பத வழங்குதல்) 

மறுவதடல் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிாிவு- நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப (புதிய வதாழில்நுட்பங்கபள 

அறிமுகப்படுத்துவதற்காை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
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நன்றி நவிைல் 
குருணாகபை அபிவிருத்தித் திட்டம் 2021 – 2030 தயாாிப்பதற்காை வமற்பார்பவபய வழங்குவதற்கு வட 

வமல் மாகாண அலுவைகம் குருணாகபை முன்ைிபை வகித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் வநாக்கம் 

குருணாகல் நகரத்பத ஒரு வபருநகரமாக மாற்றுவதற்குத் வதபவயாை திட்டங்கபளத் தயாாிப்பதாகும். 

குருணாகல் அபிவிருத்தித் திட்டம் 2021 – 2030 இன் வதாபைவநாக்கு, வமதகு ெைாதிபதி வகாத்தபயா 

ராெபக்ஷவின் அரசாங்கக் வகாள்பக வழிகாட்டலின் "வசழிப்பு மற்றும் பிரகாசத்தின் விஸ்டாக்கள்" 

உடன் இபயந்ததாகும். 

 

குருணாகல் அபிவிருத்தித் திட்டம் 2021க்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக உங்கள் தபடஅபிவிருத்தி 

மற்றும் வீடபமப்பு அபமச்சர் வகௌரவ மஹிந்த ராெபக்ஷவுக்கு எமது வபருபமமிக்க பாக்கியம். 1982 

ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் இைக்கச் சட்டத்திைால் திருத்தப்பட்டவாறு 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இைக்க 

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் 2030. வமலும், நகர்ப்புற வளர்ச்சி, 

கடற்கபரபாதுகாப்பு, கழிவு அகற்றுதல் மற்றும் சமூக தூய்பம த்துபற இபண அபமச்சர் டாக்டர் நைக 

வகாட - வஹவா மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் வீட்டுவசதி அபமச்சகத்தின் வசயைாளர் திரு. 

சிாிைிமல் வபவரரா ஆகிவயார் இந்த வசயல்முபறயில் அவர்களின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆதரவுக்காக 

நமது பாக்கியம். 

 

திட்டக் குழு மற்றும் யு.டி.ஏ. சார்பில் குருநாகல் மாநகர சபப தபைவர்/ வமயர் மற்றும் குருநாகல் பிரவதச 

சபப, வசாசலிஸ்ட் கட்சி உறுப்பிைர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு விவசட நன்றி. வசயைாளர் 

குருணாகபை பிரவதச வசயைகமும், இந்த அபிவிருத்தித் திட்டத்பத வவற்றிகரமாக நிபறவு வசய்ய தமது 

தாராள மாை ஆதரவிற்கு ஊழியர்களும் நன்றி வதாிவித்துக்வகாள்கிவறாம். 

 

கட்டட வடிவபமப்பாளர்./நகர வடிவபமப்பாளர். ஹர்ஷன் டி சில்வா – தபைவர், நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபப, பட்டாய நகர திட்டமிடல் பணிப்பாளர்.என்.பி.வக.ரணவீர – பணிப்பாளர் நாயகம், நகர 

அபிவிருத்தி அதிகாரசபப, எச்.ஏ.தயாைந்த – வமைதிக பணிப்பாளர் நாயகம், நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபப, திட்டமிடைாளர் எம்.பி. ரணதுங்வக பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்) நகர 

அபிவிருத்தி அதிகாரசபபஆகிவயாருக்கும் நன்றி வதாிவித்துக்வகாள்கிவறாம். 

 

இறுதியில், பணிப்பாளர் – சுற்றாடல் மற்றும் இயற்பகபிாிவு. சி.வக.இ.களுபஹாை மற்றும் இப்பிாிவின் 

பணியாட்வடாகுதியிைர் மற்றும் பணிப்பாளர் - புவியியல் தகவல் முபறபம மற்றும் அதன் பணிப்பாளர் 

வெ.பி.எஸ்.வசாமவசகர மற்றும் பிாிவின் பணிப்பாளர் பி.எல்.என்.ஆர். என்.ஏ.எஸ்.என் நிஸ்ஸங்கா, 

முன்ைாள் துபண படரக்டர் பி.எல்.என்.ஆர். இந்தப் பணிபய வவற்றிகரமாக நிபறவு வசய்வதற்கு 

த்திட்டக் குழுவின் சார்பில் வக.எம்.வசைாரத்ைவும், வட வமல் மாகாண அலுவைக ஊழியர்களும் 

நன்றியுடன் பாராட்டுகின்றைர். 
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வகௌரவ.  அபமச்சாின் வசய்தி 

 

1978 ஆம் ஆண்டின் 41ம் இைக்க சட்டத்திபை அடிப்பபடயாக வகாண்டு 

நிறுவப்பட்ட நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயாைது தற்வபாது அதன் 40 

வது ஆண்டுகபள நிபறவு வசய்துள்ளபம மட்டுமல்ைாமல், நாட்டில் 

நகர்ப்புற அபிவிருத்தித் துபறக்கு வதாடர்ச்சியாக வபரும் வசபவ 

ஆற்றிவருகின்றது.  வவகுவிபரவில் அபிவிருத்தியபடந்து வரும் இந்த 

உைகில், வலிபமயாை வபாருளாதார நாடாக இைங்பகயிபை 

மாற்றுவதற்கு நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயாைது வபாிதும் 

முயற்சிக்கின்றது.  அதற்கிணங்க, நாட்டின் அபிவிருத்திச் சூழபை 

முன்வைடுத்துச் வசல்வது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் பிரதாைப்  வபாறுப்பாகக் 

காணப்படுகின்றது. 2030 ஆம் ஆண்டிற்காக குருநாகபை அபிவிருத்தித் திட்டம் 

தயாாிக்கப்படுவது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் ஒரு பமல்கல்ைாகவவ அபமகின்றது. 

2021 ஆம்  ஆண்டு வதாடக்கம் 2030 ஆம்  ஆண்டிற்கு இபடப்பட்ட காைப்பகுதிக்காை 

குருநாகபை அபிவிருத்தித் திட்டம் தயாாிக்கப்படுவது, சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளாக நகர 

அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் திட்டமிடல் குழுவிைால் வமற்வகாள்ளப்பட்ட வதாடர்ச்சியாை 

முயற்சியின் விபளவாகும். வமலும் எதிர்காைத்தில் குருநாகபை நகரத்தின் திட்டமிட்ட 

அபிவிருத்திபய அபடய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

 

குருநாகபை மாவட்டத்தில் அபமந்துள்ள குருநாகல் மாநகர சபப மற்றும்  பிரவதச வசயைகப் 

பகுதியாைது, பை துபறசார் வபாருளாதார வசயற்பாடுகளுடன் தன்ைிபறவு வகாண்ட 

வபாருளாதார வையமாக இைங்காணப்பட முடியும். இந்த அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் முக்கிய 

குறிக்வகாள் கடவைாரப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுைாச் வசயல்பாடுகளின் மூைம் வபாருளாதார 

அபிவிருத்திபய அபடவவத ஆகும். 

 

இந்த திட்டம், புதுபமயாை திட்ட மூவைாபாயங்கள் மற்றும் நவீை வதாழில்நுட்ப கருவிகபள 

பயன்படுத்தி தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது. எைவவ, இது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் 

குறிப்பிடத்தக்க சாதபையாக மாறியுள்ளது என்பது எைது கருத்தாகும். இறுதியாக, நகர 

அபிவிருத்தி வதாடர்பாை விடயத்திற்கு வபாறுப்பாை அபமச்சர் என்கின்ற  முபறயில், இந்த 

திட்டத்பத தயாாிப்பதற்கு பங்களிப்புச் வசய்த அபைத்து விதமாை பிற அதிகாாிகளுக்கும், 

தபைவர், பணிப்பாளர் நாயகம், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் திட்டமிடல் 

குழுவிைருக்கும் எைது மைமார்ந்த பாராட்டுகபளத் வதாிவித்துக் வகாள்கிவறன்.  அவத சமயம், 

இந்த திட்டத்பத வவற்றியுறச் வசய்வதற்கு எண்ணற்ற வழிகளில் உதவிய தைியார் துபற 

நிறுவைங்கள் உட்பட குருநாகபை நகர சபப, பிரவதச சபப, அரசு மற்றும் அரச சார்பற்ற 

நிறுவைங்களுக்கு நன்றி வசலுத்துகிவறன்.    

 

2021 ஆம் ஆண்டு வதாடக்கம் 2030 ஆம் ஆண்டு வபரயிைாை இந்த திட்டம், சம்பந்தப்பட்ட 

பங்குதாரர்களால் வவற்றிகரமாக வசயல்படுத்தப்படும் எை நம்புகிவறன். 

 

 

வகௌரவ. மகிந்த ராெபக்ஷ 

நகர அபிவிருத்தி, நீர் வழங்கல் மற்றும் வீடபமப்பு வசதிகள் அபமச்சர் 
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வகௌரவ இராொங்க அபமச்சாின் வசய்தி 
 

நவீை நிபையாை அபிவிருத்தி இைக்குகபள அபடவதில் இைங்பகயில் 

முன்வைாடியாக, நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபக்கு ஒரு வபாிய 

வபாறுப்பு உள்ளது. அதற்கிணங்க, 1982 ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் இைக்க 

நகர்ப்புற அபிவிருத்தி அதிகாரசபப திருத்தச் சட்டத்தின் பிரகாரம் 

விடயத்திற்குப் வபாறுப்பாை வகௌரவ அபமச்சரால் 

பிரகடைப்படுத்தப்பட்ட நகர அபிவிருத்திப் பிரவதசங்களுக்காை 

அபிவிருத்தித் திட்டங்கபளத் தயாாிப்பது அவசியமாகும் (பகுதி 2, பிாிவு 

8A (1)). 

 

 

இவ்வாறாக வகுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் முதன்பமயாக ஒரு உற்பத்தித் திறன் 

மிக்க குடிமகன், மகிழ்ச்சியாை குடும்பம், வகளரவமாை சமூகம் மற்றும் வளமாை நாடு 

ஆகியவற்பற க் கட்டபமப்பபத வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளை, அபவ வசழிப்பின் 

முக்கிய அபிைாபஷகளாகும். நகர்ப்புற மக்களுக்கு வபாருளாதார ஸ்திரத்தன்பமபய 

வகாண்டு வரும் முபறயாை மறு-நகரமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூைம் நகர்ப்புற வளர்ச்சி 

மற்றும் ஒழுங்குமுபறயின் வநாக்கங்கபள அபடவதில் இந்த அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் 

நீண்ட தூரம் வசல்லும் என்றும் நான் நம்புகிவறன். 

 

எைவவ, இந்தத் திட்டத்பதத் தயாாிப்பதில் மிகவும் வபாறுப்பாை பங்பக ஆற்றிய அபைவருக்கும், 

திட்டமிடல் குழுவிற்கும் எைது மைமார்ந்த நன்றிபயத் வதாிவித்துக் வகாள்கிவறன், வமலும் வசழிப்பு 

என்ற வதாபைவநாக்குப் பார்பவயின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நீங்கள் அபைவரும் பங்களிப்பீர்கள் என்று 

நம்புகிவறன். 

 

 

 

கைாநிதி. நைக வகாடவஹவ (M.P) 

நகர அபிவிருத்தி, கபரவயாரப் பாதுகாப்பு, 

கழிவுஅகற்றல் மற்றும் சமூகத் தூய்பம இராொங்க அபமச்சர 
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வகௌரவ தபைவாின் வசய்தி – நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப  

 

கடந்த நான்கு தசாப்தங்கள் பூராவும், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

இைங்பகயின் தபைபம திட்டமிடல் அதிகாரசபபயாக வசபவ 

வசய்து வருகின்றதுடன், நகர அபிவிருத்தி திட்டங்கபள தயாாித்து 

அமுல்படுத்துவதற்காை சட்டாீதியாை அதிகாரங்கபளயும் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

நகர்ப்புற அபிவிருத்தித் திட்டங்கள், நிைத்தின் உகந்த, பயனுள்ள 

மற்றும் திறபமயாை பயன்பாடு மற்றும் அதன் சுற்றுச்சூழலின் 

தரத்பத நிர்வகித்தல் உள்ளிட்ட பை துபறகபள உள்ளடக்கியது. 

நகர்ப்புறங்கள் மற்றும் மக்களின் நைபை வமம்படுத்தவும் ஒழுங்குபடுத்தவும் இந்த 

அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் தயாாிக்கப்படுகின்றை. 

 

தற்வபாபதய அரசாங்கத்தின் வதர்தல் அறிக்பகயின்படி, 1982 ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் இைக்க 

(திருத்தம்) நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப சட்டத்தின் பகுதி 2 இன் கீழ் 8 ஏ (1) பிாிவின் படி 

பாட அபமச்சரால் நகர்ப்புற அபிவிருத்திப் பகுதிகளாக பிரகடைப்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிகளுக்காை அபிவிருத்தித் திட்டங்கபளத் தயாாிப்பது கட்டாயமாகும். 

 

குருநாகபை பிரவதசத்திற்காை அபிவிருத்தித் திட்டம் 2021-2030 காைப்பகுதியில் வபௌதிக, 

வபாருளாதார, சமூக மற்றும் சுற்றாடல் காரணிகபள கருத்திற்வகாண்டு 

தயாாிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வபாருத்தப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் 

முபறபமகள் ஊடாக அபிவிருத்தித் திட்டத்பத தயாாிப்பதில் உள்ள சவால்கபள 

வவற்றிகரமாக சமாளித்துள்ளது. 

 

எைவவ, இந்தத் திட்டத்பத வவற்றிகரமாக நிபறவு வசய்ய அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றிய 

திட்டமிடல் குழுக்களுக்கும், பை வழிகளில் பங்களித்தவர்களுக்கும் எைது மைமார்ந்த 

நன்றிபயத் வதாிவித்துக் வகாள்கிவறன். அவத வநரத்தில், இந்தத் திட்டத்பதத் தயாாிப்பதற்கு 

பங்களித்த அபைத்துக் கட்சிகளும் எதிர்காைத்திலும் திட்டத்பத வவற்றிகரமாக 

வசயல்படுத்துவதற்கும் திறம்பட பங்களிக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிவறன். 

 

 

 

கட்டட வடிவபமப்பாளர். ஹர்ஷன் டி சில்வா  

தபைவர் 
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நமது உள்ளூராட்சி  சபபகள் இரண்டும் ஒன்றிபணந்து வபாது திட்டமிடல் பகுதிகளாக குருநாகல் 

நகபர வபாிய நகரமாக அபிவிருத்தி வசய்யும் வநாக்கத்திபை வகாண்ட இவ் அபிவிருத்தி திட்ட 

தயாாித்தல் வவபைப்பாட்டிற்கு  நகர அபிவிருத்தி அதிகாாிகளாை எமது இதயபூர்வமாை நன்றிகள். 

தற்வபாது வடவமல் மாகாண பாிபாைை வர்த்தக தபைநகரமாை இப் பகுதியிபை முதன்பமபடுத்தி 

நிகழும் நகரமயமாக்களிபை விபைத்திறைாக்கள் மூைம் பாாிய பயபை அளிக்கும் வசபவ மத்திய 

நிையமாக்களும் இது திட்டத்தின்  வநாக்கங்களாகும்.  ஆகும். 

 

ஒன்றிபணக்கப்பட்ட வநாக்கத்திபை வகாண்டு ஒரு திட்டம் தயாாித்ததன் மூைம் உள்ளூராட்சி சபப 

பகுதிகள் இரண்டும் சம அளவில் அபிவிருத்தி அளவிபை அபடயும் எை நம்புகிவறாம். எமது மற்றும் 

வபாது மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆவைாசபைகபள உள்ளடக்கி குருநாகல் 

அபிவிருத்தி திட்டத்திபை பங்களிப்புக்களுடனும் ஒத்துபழப்புக்களுடனும் உருவாக்கியபம வதாடர்பில் 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப எடுத்த முயற்சியிபை    பாராட்டுகிவறாம். இதைால் இத்திட்டத்திபை 

எமது திட்டம்  என்பவதாடு குருநாகல் அபிவிருத்தி திட்ட எதிர்காை எதிர்பார்ப்புக்கபள முன் வரும் 

காைங்களில் வசயல்படுத்த நாம் நமது ஒத்துபழப்பு மற்றும் பங்களிப்பிபை உறுதி வசய்கிவறாம். 

 

வமலும்,2030  ம் வருடம் வபர குருநாகல் அபிவிருத்தி திட்டத்திபை முன்வைாக்கி எடுத்து 

வசல்வதற்காக அபைத்து மக்களிடமும் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு தைியாக மற்றும் நிறுவைமாக 

பங்குவகாள்ளும் படி தயவுடன் வகட்டு வகாள்கிவறன். 
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முன்னுபர 

 
தற்வபாது குருணாகபை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் அபிவிருத்தியிைால் ஏற்படும் 

சவால்கபள எதிர்வகாள்ள முபறயாை அபிவிருத்தித் திட்டம் வதபவப்படுகிறது. அதன்படி, 

தற்வபாதுள்ள பசுபமச் சூழபைப் பாதுகாத்து, குருநாகல் நகரத்தில் தற்வபாபதய 

வபாருளாதார, சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிபைபமகபளக் கருத்தில் வகாண்டு வசபவ 

அடிப்பபடயிைாை வபாருளாதாரத் துபறயின் முபறயாை வளர்ச்சிபய அபடவதற்காை 

வபகயில் இந்தத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

குருணாகபை அபிவிருத்தித் திட்டம் 2020-2030 இல் நான், 2 மற்றும் 3 ஆகிய மூன்று 

பிாிவுகளும், பகுதி 1 ஆைது பின்ைணி ஆய்வு, பூர்வாங்க ஆய்வு, அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் 

வதபவ, திட்டமிடல் கட்டபமப்பு, ஸ்வவாட் பகுப்பாய்வு மற்றும் திட்டம் பற்றிய 

அத்தியாயங்கபளக் வகாண்டுள்ளது. அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பகுதி 2 2020-2030 

காைப்பகுதியில் அபிவிருத்தி வையங்கள் மற்றும் மண்டை விதிமுபறகபளக் 

வகாண்டுள்ளது. பகுதி 3 மண்டை எல்பைகள் மற்றும் அபைத்து இபணப்புகளின் 

ஒருங்கிபணப்புகபளக் வகாண்டுள்ளது. 

 

பகுதி 1 - திட்டத்தின் அத்தியாயம் 1 அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் வபாருள், அதன் சட்ட சூழல் 

மற்றும் திட்டத்தின் பங்குதாரர்கள், வநாக்கம் மற்றும் திட்டமிடல் வசயல்முபற 

ஆகியவற்பற விவாிக்கிறது. 2 மற்றும் 3 ஆம் அத்தியாயங்கள் திட்டமிடல் பகுதி, பகுதியின் 

வரைாறு, திட்டமிடல் எல்பை மற்றும் திட்டத்தின் வளர்ச்சியின் வதபவ ஆகியவற்பற 

விவாிக்கின்றை. அத்தியாயம் 4 பார்பவ, இைக்குகள் மற்றும் மூவைாபாய திட்டங்கபளக் 

வகாண்டுள்ளது, மற்றும் அத்தியாயம் 5 ஒவ்வவாரு வநாக்கத்திற்கும் ஸ்வவாட் 

பகுப்பாய்வின் விாிவாை விளக்கத்பதக் வகாண்டுள்ளது. திட்டத்தின் 6ஆம் அத்தியாயம், 

கருத்தாக்கத் திட்டம் மற்றும் உத்வதச காணிப் பயன்பாட்டு அபிவிருத்தித் திட்டத்பத 

வகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. குருநாகல் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பிரதாை உபாயமுபறகள் 

இப்பிாிவின் கீழ் பின்வருமாறு வருகின்றை. சாபைகள் மற்றும் வபாக்குவரத்து வமம்பாட்டு 

உத்திகள், நிபையாை சுற்றுச்சூழல் வமம்பாட்டு உத்திகள், வபாருளாதார வமம்பாட்டு 

உத்திகள், உள்கட்டபமப்பு வமம்பாட்டு உத்திகள் மற்றும் வசயைாக்க உத்திகள். 

 

அத்தியாயம் 7 வடிவபமப்பு மற்றும் கட்டிடம் வதபவகபள வகாண்டுள்ளது, மற்றும் 

அத்தியாயம் 8 அபடயாளம் மண்டை மற்றும் மண்டை வதபவகபள விவாிக்கிறது. 

அத்தியாயம் 9 சிறப்பு வர்த்தக மண்டைத்திற்காை வளர்ச்சி வழிகாட்டி திட்டத்பத 

உள்ளடக்கியது. அத்தியாயம் 10 உத்வதச சாபை அகைம், கட்டிட எல்பைகள் மற்றும் 

இருப்புகள் அடங்கும். 

 

அதற்கிணங்க, 2021-2030 ஆம் ஆண்டு குருணாகபை அபிவிருத்தித் திட்டத்பத 

எதிர்காைத்தில் அமுல்படுத்துவவத இந்த அதிகாரசபப மற்றும் இைங்பக அரசாங்கத்தின் 

வநாக்கமாகும். 
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அத்தியாயம் 01  

அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பின்ைணி 

 

1.1 அறிமுகம் 

குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட பகுதிகபள 1979 ெூன் மாதம் 1ம் திகதி இை 38/16  வர்த்தமாைி 

பத்திாிபக மூைம் நகர அபிவிருத்தி அதிகார பகுதிகளாக பிரகடைப்படுத்தியுள்ளது. 

இப்பிரவதசத்திற்காை குருநாகல் நகர  அபிவிருத்தி  திட்டம் 2006.09.19 அன்று 1467/33 இைக்க 

வர்த்தமாைியில் 2006-2012 குறிப்பிட்டள்ளதுடன்,  இத்திட்டம் தற்வபாது  காைவாகியுள்ளது. 

  

குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட பகுதிகபள சுற்றியுள்ள குருநாகல் பிரவதச சபபக்குட்பட்ட 24 கிராம 

வசவக பிாிவுக்குட்பட்ட 96 கி.மீ க்கு இபடப்பட்ட பகுதிகள் 2012.08.04ம் திை இைக்கம் 1926/20  

வகிக்கும் வர்த்தமாைி பத்திாிபக மூைம் நகர அபிவிருத்தி அதிகார பகுதிகளாக 

பிரகடைப்படுத்தியுள்ளது. மத்திய அதிவவக வநடுஞ்சாபை அபிவிருத்தி ஊடாக 2018.04.28ம் திை 

இைக்கம் 2068/47 வகிக்கும் வர்த்தமாைி பத்திாிபக மூைம் முழு குருநாகல் பிரவதச சபபக்குட்பட்ட 

பகுதிகளும் நகர அபிவிருத்தி அதிகார பகுதிகளாக பிரகடைப்படுத்தியுள்ளது.  

 

வதசிய அரச சபபயின் 1978 இைக்கம் 41 வகிக்கும் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சட்டத்தின் 1982 

இைக்கம் 4 வகிக்கும் திருத்தப்பட்ட சட்டத்தின் ׀׀ கீழ் (அ) பகுதியாை திட்டமிட்ட வவபைக்காை 

நபடமுபறயில் காட்டப்படும் 8 படி நகர அபிவிருத்தி அதிகார சட்டத்தின் 3வது வாசகத்தின் கீழ் நகர 

அபிவிருத்தி அதிகாரமுபடய பிரவதசமாக பிரகடைப்படுவவதாடு , பிரவதச பகுதிகளுக்காை நகர 

அபிவிருத்தி திட்டமிபை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காை அனுமதி உண்டு. 

 

அரச வகாள்பக மற்றும் வபாருளாதார வசயல்முபறகள் ஊடாக இைங்பக துாித நகரமயமாக்கல் 

ஆவதுடன் குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளும் துாித 

தீர்மாைங்களுடன் நகரமயமாக்கல் ஆகியுள்ளது.இதுவபான்ற வதசிய அபிவிருத்தி திட்டமாை அதிவவக 

வநடுஞ்சாபை குருநாகல் நகபர ஊடறுத்து வசல்வதுடன் குருநாகல் நகரம் வபாக்குவரத்து மத்திய 

நிபையமாக அபிவிருத்தி அபடவதன் தாக்கம் முழு  பகுதிகளுக்கும் இருக்கும் என்பவதாடு நகர 

அபிவிருத்தி அதிகார பிரவதசமாக பிரகடைபடுத்துவவதாடு குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட பகுதி 

(ச.கி.மீ. 10.23) மற்றும் முழு பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பகுதிகள் உள்ளடங்கைாக (ச.கி.மீ. 242) வமாத்த 

பிரவதசமும் நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் வபாது திட்டமிடப்பட்ட பிரவதசமாக வதாிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு அறியப்பட்ட விபைத்திறைாை பகுதிகளுக்கு விளக்கமாை திட்டங்களும் 

ஏபைய பகுதிகளுக்கு  வபாதுவாை திட்டங்கள் மற்றும் கட்டிடங்களுக்காை விதிமுபறகளும்  

அறிமுகப்படுத்த நபடமுபறகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1.2 திட்ட குழு 

 

இத்திட்ட ஒழுங்குபடுத்தலின் வபாது கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள நிறுவைங்களின்  வழிக்காட்டல்களும், 

கருத்துக்கள் மற்றும் ஆவைாசபைகளும் வபறப்பட்டது.  

 

 

 பிரதாை குழுமத்திைர்  

 குருநாகல் மாநகர சபப 

 குருநாகல் பிரவதச சபப 

 

 ஆவைாசபை நிறுவைம் 

 பிரவதச வசயைகம் - குருநாகல் 

 பிரவதச வசயைகம் - மாசுவபாத 

 பிரவதச வசயைகம் -மல்ைவப்பிட்டி 

 நிை அளபவ திபணக்களம் - குருநாகல் 

 வைய கல்வி  திபணக்களம் - குருநாகல் 

 வபாலீஸ் திபணக்களம் – குருநாகல் 

 உள்ளூராட்சி ஆபணயாளர் ,உள்ளூராட்சி திபணக்களம் - குருநாகல் 

 வடவமல் மாகாண அபிவிருத்தி அதிகார சபப - குருநாகல் 

 வதால்வபாருளியல் திபணக்களம் - வஹட்டிவபாை 

 வதசிய நீர் வளங்கள் மற்றும் வடிகாைபமப்பு சபப - குருநாகல் 

 வை பாதுகாப்பு திபணக்களம் - குருநாகல் 

 வதங்கு அபிவிருத்தி சபப -குருநாகல் 

 மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபப - குருநாகல் 

 மாகாண சுற்றாடல் அதிகார சபப - குருநாகல் 

 புபகயிரத திபணக்களம் - குருநாகல் 

 விவசாய திபணக்களம் - குருநாகல் 

 வதசிய வபாக்குவரத்துச்  சபப - குருநாகல் 

 வீதிப்பயணிப் வபாக்குவரத்து அதிகார சபப - குருநாகல் 

 மின்சார சபப - குளியாபிட்டி 

 இைங்பக வதாபைத்வதாடர்பு  நிறுவைம் – குருநாகல் 

 பாடசாபை வமாட்டார் வாகை உாிபமயாளர் சங்கம் – குருநாகல் 

 வர்த்தக சங்கம் – குருநாகல் 
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1.3 அபிவிருத்தி திட்ட விடய உள்ளடங்கள்  

 

இங்கு வதசிய வபௌதீக திட்ட வகாள்பக - 2030 அடிப்பபடயில் குருநாகல் நகரம் அபடயப்வபற்ற நிபை 

, வதசிய மற்றும் பிரவதச ாீதியிைாை நகரங்களுக்காை வதாடர்பு, பிரவதசத்துக்குள் 

நபடவபற்றுக்வகாண்டிருக்கும் முன்வமாழியப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டம் , இதுவபரக்கைாம்  

அமுல்படுத்தப்பட நகர திட்டங்களில் வபரும் பங்களிப்பு மற்றும் தாக்கம் வசலுத்துகிற விவசடமாை 

விடயம் வதாடர்பாக கவைம் வசலுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

விஸ்தாிக்கப்பட்ட வநாக்கமுபடய  இவ் அபிவிருத்தி திட்டமாைது பிரவதசதுக்காை சாியாை 

திட்டங்கபள  உபடயதும் , வதளிவாை அபிவிருத்திக்காை வழிக்காட்டல்கபளயும் விளக்கும் 

ஆவணத்வதாகுப்பாகும்.  

இப் பிரவதச அபிவிருத்தி வநாக்கங்களுக்காை வபௌதீக வதபவகளுக்காை வழிக்காட்டல்கள் நகர  

அபிவிருத்தி அதிகாரத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்காை வபாருளாதார , சமூக, சுற்றாடல் மற்றும் வபௌதீக 

அபிவிருத்தியுபடய திட்ட  ஒழுங்கபமப்புக்கள் , வபௌதீக ாீதியில் அபிவிருத்தி வசய்தல் , 

வசயல்படுத்தல் மற்றும் ஊக்குவிப்புகபள வமற்வகாள்ளும் உாிபம நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபக்வக  

உாியது. இதைடிப்பபடயில் குருநாகல் நகர அபிவிருத்திக்காை திட்ட ஒழுங்குபடுத்தலில் நகர வபௌதீக 

அபிவிருத்தி வநாக்கிய அபடவுகளுக்கு முதன்பம வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

வதசிய வபௌதீக திட்ட திபணக்களத்திைால் தயாாிக்கப்பட்ட புதிய வதசிய வபௌதீக திட்டம் ஊடாக 

வகாழும்பு , திருவகாணமபைபய இபணக்கும் வபாருளாதார பாபதயின் பிரதாை வபாருளாதார மத்திய 

நிபையமாக குருநாகல் நகரம் அபடயாளம் கண்டுள்ளபம மூைம் 2030 ஆகும் வபாது குருநாகல் 

நகரத்திற்கு வதசிய மட்டத்தில் உயர் இடம் கிபடப்பது  உறுதியாைது. (இபணப்பு வபரபடம் இை 1.1 

மற்றும் அட்டவபண இை 1.1 )  

 

இச் சந்தர்ப்பத்திபை பிரவயாசைப்படுத்துவதன் மூைம் குருநாகல் நகரம் " எத்துகபள சுற்றிய வடவமல் 

மாநகர எழுச்சி" ( The Emergine Wayamba Metropolis Encircling Ethugala) எனும் தூரவநாக்கிபை 

அபடய இத்திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது. குருநாகல் நகபர மிளிரும்  வபாருளாதார மத்திய  

நிபையமாக்கும் அபிவிருத்திக்காக நகரத்தின் வபாருளாதார உயர் மட்ட வளர்ச்சிக்கு அபமய 

வபாருளாதார அபிவிருத்திக்கு உயர் முதன்பம வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இதற்காக நகர பகுதிகளின் 

விஸ்தாிப்பு, வபாருள் , வகாடுக்கல் வாங்கல் மத்திய நிபையமாக  மற்றும் தகவல் வதாழிநுட்ப 

கிராமமாக அறிமுகம் படுத்தல், வதாழிற்சாபைகளின்  விஸ்தாிப்பு வபான்ற வபாருளாதார  அபிவிருத்தி 

வழிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

நாட்டின் வடக்கு வதற்பக இபணக்கும் 2  பாபதகல் சந்திக்கும் பிராதை  சந்தியாக இருத்தல், வடகீழ்  

புபகயிரத பாபத குருநாகல் நகபர ஊடறுத்து வசல்கின்றபமயிைால் வகாழும்பு, கண்டி, 

வபாைன்ைறுபவ,அனுராதபுரம், புத்தளம், சிைாபம், வககாபை, நீர்வகாழும்பு, மாத்தபள, மற்றும் 

திருவகாணமபை ஆகிய பிராதை நகரங்களுடன் வநரடியாை பாபத மற்றும் வபாக்குவரத்து 

வதாடர்பிபை குருநாகல் நகரம் உாித்தாக்கி உள்ளது.(வபரபடம் இை 1.2) தற்வபாதய மத்திய அதிவவக 

பாபத குருநாகல் ஊடாக பயணிப்பதும் முன்வமாழியப்பட்ட குருநாகல் - தம்புள்பள புபகயிரத பாபத 

திட்டங்கள் மூைம் குருநாகல் நகரம் வபாக்குவரத்து மத்திய  நிபையமாக திகழ்வது இன்னுவம 

விபைத்திறைாக்கப்பட்டுள்ளது.  வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையமாக்கபை (Transit Oriented 

Development)  முதன்பமயாக வகாண்டு முன்வைடுக்கப்படும் இத்திட்டத்தில் சிறந்த வபாருளாதார 
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அபிவிருத்தி திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வமைதிக, வாகை வபாக்குவரத்துக்காக பிரதாை 

பாபதகளுடன் இபணயும் குறுக்கு பாபதகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

வதசிய வபௌதீக திட்ட வகாள்பகயின் - 2030 படி குருநாகல் பிரவதசம் வீடபமப்பு அபிவிருத்திக்காை  

சிறந்த  பகுதிகளாக   அபடயாளம் கண்டுள்ளதுடன்,  2030 ம் வருடத்தில் 10 ைட்சத்துக்குட்பட்ட 

வீடபமப்பு சைத்வதாபகபய எதிர்வுகூறியுள்ளது. இந் வநாக்கத்திபை அபடவதற்காக திட்டமிடப்பட்ட 

பகுதிகளில் 220,000 வீடபமப்பு சைத்வதாபகக்காக வபௌதீக,சமூக பயைளிக்கும்  திட்டங்களுக்கு  

அபமவாை  திட்டங்களும்    வீடபமப்பு  வையங்களும்  இத்திட்டத்தின் மூைம் முன்பவக்கப்பட்டுள்ளது   

 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப மூைம் 2006 - 2012 குருநாகல் மாநகரத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 

அபிவிருத்தி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் பிரதாை பாிபாைை வர்த்தக பமயமாக்கள் 

திட்டமும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. எைினும், இத்திட்டத்தில் வைய திட்டம்  , நிைப்பிாிப்பு திட்டம், 

நிைப்பரப்பு திட்டம் ஆகியவற்றின் மூைம் வர்த்தக நடவடிக்பககளுக்காை வகள்விகபள நிவர்த்தி வசய்ய 

இயைாபம, நகரத்திற்காை முதலீட்டார்களின் ஆர்வக்குபறப்பாற்றிற்கு     காரணமாகவுள்ளது. 

(வபரபடம்  இை 1.3) குருநாகல்  நகபர  நாடி  வரும்  முதலீட்டார்கள்  வவறு நகரத்திற்கு ஆர்வம் 

காட்டுகின்றபம  , பிரதாை பாபதகளுனூடாை  அபிவிருத்திகளுக்கு காரணமாக உள்ளது.  ஆைால், 

இதுவபரக்காைம் மாநகர சபபக்குட்பட்ட பகுதிகள்  மட்டும்  அபிவிருத்தி திட்டத்தில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளவதாடு ,வவகமாக அபிவிருத்தியபடந்த பிரவதச சபப எல்பை கவைத்தில் 

வகாள்ளப்படவில்பை.   

 

வடவமல் மாகாணம் பிரதாை பாிபாைை மற்றும் வர்த்தக நகரமாதல் மூைம் 3  ைட்சத்துக்குட்பட்ட 

சைத்வதாபக நகரத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கும். 2030  நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூைம் நகபர 

சுற்றி வபரும்பான்பமயாை முதலீட்டாளர்கள் கவரப்படுவார்கள் எைவும், நகர வதபவகபள நிவர்த்தி 

வசய்வதுடன் வவளிநகர பிரதாை 4  பாபதகபள கருத்தில்வகாண்டு மாற்று பாபதகள் 

அபிவிருத்தியிபை உள்ளடங்கைாக இந் நகர விஸ்தாிப்பு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 எைினும் , குருநாகலில் அபடயாளமாை "எத்துகபள" நகபர கவைத்தில் வகாள்ளாது 

முன்வைடுக்கபட்ட அபிவிருத்தியிபை கட்டுப்படுத்துமாறு நகர மத்தியில் காணப்படும் எத்துகபள  

அபடயாளங்கபள மபறக்காது , குறிப்பிட்ட இடங்களில் எத்துகபள அபடயாளங்கலில்  1/3 பகுதி  

காட்சி  வதாியும்  அளவு  உயரம்  மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

கீழுள்ளவாறு குறுங்காை மத்திய காை மற்றும் வநடுங்காை பாபத  திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவபண 1.1- குருணாகபை நகரத்பத கடந்துவசல்லும் வீதி அபமப்பு 

பாபத எண்.  

பாபத எண்.

  

சாபை வபயர் 

வீதியின்வபயர் தூரம் (K.M) 

AA 006 + AA 001 குருணாகபை – வகாழும்பு 93 

AA010 குருணாகபை – புத்தளம் 87 

AA010 குருணாகபை - கண்டி (கடுகஸ்வதாட்பட 

ஊடாக) 
36 

AA010+AA028 குருணாகபை – அனுராதபுரம் 121 

AA 006+A019 குருணாகபை – வககாபை 32 

AA 006 குருணாகல் – திருவகாணமபை 164 

B247+ B322 குருணாகல் – நீர்வகாழும்பு 71 

ஆதாரம்: வட வமல் மாகாண அலுவைகம், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப , 2019 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  9 

 

 

 

உரு 1.1: இைங்பக அரசாங்க அறிக்பகயின் படியாை முக்கிய நகரங்கள் 

 

 

மூைம்: "வசழிப்பு மற்றும் ஸ்ப்வளண்டர் விஸ்டாஸ்" அரசாங்க அறிக்பக, 2020 
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வபரபடம் இை 1.1: வதசிய வபௌதீக திட்டம் – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் : வதசிய வபௌதீக திட்ட திபணக்களம் – 2017 
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 வபரபடம் இை 1.2: வைய திட்டம் – குருநாகபை மாநகர சபப பிரவதசம் (2012) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப , வட வமல் மாகாண அலுவைகம் 2006 -2012 

 

வலய திட்டம் – 2 0 1 5 

குருநாகலல மாநகர 
சலை ைிரததசம் 
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1.4  திட்ட வசயைாற்றுபக  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடிப்பபட ஆய்வு 

 

விடய உள்ளடங்கள் 

 

வகள்வி மற்றும்  அபிவிருத்தி வதபவ  அறிதல் 

வநாக்கம் மற்றும் தூரவநாக்குபடய இைக்பக 

அறிதல் 

 

விளக்கமாை  வசயைாற்றுபக   

 

அபிவிருத்தி திட்டம் மற்றும் வழிகபள அறிதல் 

 

சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகபள அறிதல் 

உள்ளுராட்சி நிறுவைங்களின் பங்களிப்பு 

 

ஆவணப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் ந .ச அ ச திட்ட குழுவில் 

முன் பவத்தல்  மற்றும் அனுமதி வபறல் 

 

வர்த்தமாைி மூைம் பிரசுாிக்கப்படல்  

 

படிமுபற 1 

 

படிமுபற 2 

 

படிமுபற  3 

 

 படிமுபற  4 

 

 படிமுபற  5 

 

 படிமுபற  6 

 

 படிமுபற  7 

 

  படிமுபற  8 

படிமுபற  9 

 

  படிமுபற 10 
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இந்த அபிவிருத்தித் திட்டம் பின்வரும் வழிமுபறகளில் தயாாிக்கப்பட்டது. 

 

அடிப்பபட ஆய்வு  

  குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட பிரவதசம் மற்றும் குருநாகல்  பிரவதச சபபக்குட்பட்ட 

பகுதிகளுக்காை அபிவிருத்தி  திட்ட தயாாிப்பிைில் முதன்பமயாக வபௌதீக வபாருளாதார மற்றும் சமூக 

பிாிவுகளின் அடிப்பபடயில் தரவுகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வதசிய வபௌதீக திட்ட 

திபணக்களம், வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப , மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபப , பிரவதச வசயைகம் 

ஆகிய நிறுவைங்கள் மூைம் மற்றும் சுகாதார ,கல்வி , நீர்ப்பாசைம் மற்றும்  மின்சார சபபகளுனூடாை 

தரவுகள் மூைம் நிைப்பரப்பு பயன்பாடு மற்றும் வீடபமப்புக்காை சைத்வதாபக அபிவிருத்தி திட்டங்கள்   

ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, 

 

விடய உள்ளடங்கபள அறிதல் 

வதசிய வபௌதீக திட்ட வகாள்பகயின் 2030  படி குருநாகல் நகர எதிர்காை வநாக்கு, நகர வதசிய மற்றும் 

வைய வதாடர்பாடல் நகர்ப்புற பகுதிகளில் முன்வமாழியப்பட்ட மற்றும் வசயல்படுத்தக்கூடிய 

அபிவிருத்தி திட்டங்கள் வதளிவாக ஆய்வுகளுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

வகள்வி மற்றும் அபிவிருத்தி வதபவகபள அறிதல் 

நகரத்திலுள்ள ஒவ்வவார் நிறுவைங்களும் இவ் அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காை பங்களிப்பிபை 

வழங்கியுள்ளதுடன் சிக்கைாை நிபைபமகபள வவற்றிவகாள்வது வதாடர்பாை கருத்துக்கள்  மற்றும்  

ஆவைாசபைகபள வசல்வந்வதார், அரச மற்றும் தைியார்  நிறுவைம், மற்றும் சங்கம் கழகங்கள் மூைமாக 

வபற்று இவ் திட்டம் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  இவ்வாறாை ஆவைாசபைகபள வபறுவதற்காை 

முதல் கூட்டம் 2017.06.27 அன்று குருநாகல் மாநகர சபப மக்கள் சந்திப்பு மண்டபத்தில் 

நபடவபற்றதுடன், 2017.11.01 அன்று இரண்டாம் கூட்டம் வடவமல் மாகாண பிரதாை அபமச்சர் 

மற்றும் அரச நிறுவை பிரதாைிகள் முன்ைிபை பங்களிப்புக்களுடன் வடவமல் மாகாண பிரதாை 

அபமச்சு மண்டபத்தில் நபடவபற்றது. 

 

வமலும், 2017.08.18 மற்றும் 2018.08.19 ஆகிய திைங்களில் மக்கள் அறிவாற்றல் தகவல் மூைம் 

நாளாந்தம் வருபக தரும் மற்றும் வதியும் மக்களிடமும் ஆவைாசபைகள் வபறப்பட்டது.  

 

 

இைக்கு  மற்றும் தூரவநாக்குபடய இைக்பக அறிதல் 

 

இப் பிரவதச பகுதிகளில் நபடவபறும் அபிவிருத்தியிபை விபைத்திறைாக பயன்படுத்தி வகாள்வதுடன் 

இப்பகுதியில் நிைவும் சிக்கல்கபள வவற்றிவகாண்டு சுற்றாடல்,வபாருளியல், சமூக மற்றும் வபௌதீக 

பிாிவுகளின் ஏற்றத்தாழ்வுகளுடன் நகர முன்வைற்றத்திபை அபடவதற்காை இைக்குகள் 

தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

வதளிவாக விளக்கப்பட்ட வசயைாற்றுபக.  

திட்டமிடப்பட்ட அபிவிருத்தி பிரவதசங்களுக்குாிய பகுதிகளில் அபிவிருத்தி வநாக்கத்திபை 

அபடந்துவகாள்வதற்காை பைங்கள், பைவீைங்கள் ,சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும்  அச்சுறுத்தல்கள் இங்கு 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள காரணங்களுக்காை  ஆவணப்படுத்தல்  நகர மத்தியின் 

வசயல்பாட்டு ஆய்வு (Activity Survey) மற்றும் வாகை தாிப்பிட ஆய்வுகள் மூைம் அறியப்பட்டுள்ளை. 
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அபிவிருத்தி திட்டம் மற்றும் வழிகபள அறிதல்  

வநாக்கத்திபை அபடந்து வகாள்ளும் முகமாக வபௌதீக, சுற்றாடல், வபாருளியல் மற்றும்  சமூகம் சார் 

திட்டமிடப்பட்ட நிைப்பிாிப்பு திட்டம் , வபௌதீக மற்றும் சமூக  பயைளிக்கும் திட்ட பாபதகள், 

வபாருளிய அபிவிருத்தி திட்டம், நிபையாை சுற்றாடல் மூவைாபாய திட்டங்கள்  

தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

சட்டம் மற்றும் விதிமுபறகபள அறிதல் 

அபிவிருத்தி திட்ட அமுைாக்கத்திற்காை வதபவயாை கட்டிட நிர்மாணம் சம்பந்தமாை சட்டம் மற்றும் 

விதிமுபறகள் வமலும் நிைப்பிாிப்பு சம்பந்தமாை   சட்டம் மற்றும் விதிமுபறகள் பற்றிய விடயங்களின் 

முழுபமயற்றத்தன்பம   தற்வபாதய சிக்கல்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதுடன், இவ் அபிவிருத்தி 

வநாக்கத்திபை அபடந்துவகாள்ள இவற்றிற்காை ஒழுங்காை திட்டமிடப்பட்ட  சட்ட வகாபவபய 

இயற்ற நபடமுபற எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

உள்ளூராட்சி  மன்றங்களின் பங்களிப்பு 

அபிவிருத்தி திட்ட தயாாித்தலில் குருநாகல் மாநகர சபப மற்றும் பிரவதச சபபயின் ஆவைாசபைகள் 

மற்றும் பங்களிப்பிபை வபற்றுக்வகாள்ளுவது இங்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு விடயமாகும்.  

வசல்வந்வதார், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஆகிவயாாின் பங்களிப்பிபை வபரும் 

முகமாக 2018.11.28 அன்று குருநாகல் மாநகரம் மற்றும் 2019.01.22 அன்று குருநாகல் பிரவதச சபப 

ஆகியவற்றில் நபடவபற்ற கூட்டங்களின் மூைமாக அபிவிருத்தி திட்டத்திற்காை ஆவைாசபைகள் 

மற்றும் பங்களிப்புகள் வபறப்பட்டை. 

 

ஆவணப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்திபை நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப திட்ட குழுவிற்கு 

முன்பவத்தல் மற்றும் அனுமதி வபறல்  

ஆவணப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூைம் வமலும், சாி காண்பதற்காை ஆவைாசபைகள் 

மற்றும் கருத்துக்கபள வபற்றுக்வகாள்வதற்க்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப திட்ட குழுவிற்கு 

முன்பவத்து அனுமதி வபறல் மற்றும் மதிப்பிற்குாிய அபமச்சாிடம் அனுமதி வபறல். 

 

வர்த்தமாைி மூைம் பிரசுாிக்கப்படல்  

முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட வகாபவபய சட்டப்படியாை திட்டம் ஆக்குதல்  
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அத்தியாயம் 02  

 அடிப்பபட திட்ட ஆய்வு பிரவதசம் 

 

2.1 திட்ட ஆய்வுக்குட்பட்ட பகுதிகளின் அடிப்பபட தகவல் அறிமுகம் 

 

இைங்பகயின் பிரதாை நகபர இபணக்கும் வகந்திரமாக குருநாகல் பாபதகள் இருப்பதால் வதசிய 

வபௌதீக வகாள்பக - 2030  படி வமற்கு - கிழக்கு வபாருளாதார பாபதயின்  மிளிரும்  வபாருளாதார 

மத்திய நிபையமாக அபிவிருத்தி வசய்வதற்காை ஆவைாசபை. 

 

வடவமல் மாகாணத்தில் குருநாகல் மாவட்ட பிரவதச வசயைக பிாிவுக்குட்பட்ட பிரவதச வசயைக 

பிாிவுகள் 30 உள்ளடங்கைாக அவற்றில் குருநாகல் மல்ைவபிடி மாசுவபாத ஆகிய பிரவதச 

வசயைகத்திற்குட்பட்ட 3 பகுதிகளும்  உள்ளடங்குகிறது.  இப்  பகுதிகள் அபிவிருத்தி திட்ட 

தயாாித்தலின் ஆய்வுக்குட்பட்ட பகுதிகளாக உள்ளது. (வபரபடம் இைக்கம் 2.1) 

 

அட்டவபண இை 2.1: நகர பிரவதசத்துக்குட்பட்ட பிரவதச வசயைகப் பிாிவு 

பிரவதச வசயைாளர் 

பிாிவு 

நிைப்பரப்பு சதுர 

கிவைாமீட்டர் 

கிராம வசவகர் பிாிவு 

எண்ணிக்பக 

குருநாகல் 95.21 54 

மல்ைவபிடி 84.34 45 

மாசுவபாத 65.53 33 

வமாத்தம் 245.08 132 

 

 

குருநாகல் பிரவதச வசயைாளர் பிாிவுக்குட்பட்ட சதுர கிவைாமீட்டர் 10.53 உட்பட்ட கிராம வசயைக 

வசமாை 12 வதாகுதிகள் இைங்பகயின்  சிறிய மாநகர சபபயாை   குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட 

பகுதிகளாகும். குருநாகல் பிரவதச வசயைகப் பிாிவு மாநகர சபபக்கு உட்படாத எஞ்சிய கிராம வசவகர் 

பிாிவு 42 மற்றும் மல்ைவபிடி மாசுவபாத பிரவதச வசயைகப் பிாிவுக்குட்பட்ட கிராம வசபவ வசமாை 78 

பகுதிகளும்  குருநாகல்  பிரவதச சபபக்கு உட்பட்ட பகுதிகளாகும். 

 

குருநாகல் நகரம் இைங்பகயின் 2வது இராசதாைி  ஆகுவதுடன், ׀׀வது புவவைகபாகு அரசன்  

கி.வ.1293 யில்  குருநாகபைபய  இராசதாைி ஆகியதுடன்  48 வருடம்  இராசதாைியாக 

நிபைவபற்றது. தைதா சிாித்த,உமந்தாவ, ொதக இைக்கிய புத்தகம், சந்தகிருவபத வபான்ற 

இைக்கியங்கள் எழுதப்பட்ட  சிங்கள   இைக்கியத் துபறயின் வபாற்காைம் எை  குருநாகல் 

இராசதாைியின்  மூன்றாவது பராக்கிரமபாகு ஆட்சிக்காைம் அபடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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     வபரபடம் இை 2.1: குருநாகபை பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப , வட வமல் மாகாண அலுவைகம்  -2019 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2019 -2030  இரண்டு பிாிவுகபள வகாண்டுள்ளதுடன்,பாகம் 1 

மற்றும் பாகம் 2 எை வவளியிடப்பட்டுள்ளது. முதைாம் பாகம் திட்ட அபிவிருத்தி அறிமுகம், 

பின்னூட்டல் மற்றும் திட்ட வதபவயிபை வகாண்டுள்ளது. இரண்டாம் பாகம் திட்ட வநாக்கம், தூர 

வநாக்கு மற்றும் திட்டங்கள் ,உப திட்டங்கபள வகாண்டுள்ளது. அபிவிருத்தி திட்டத்தின் இரண்டாம் 

பாகம் தைியாை வவளியீட்டின் கீழ் வவளியிடப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள் திட்டங்கள் மற்றும் 

கட்டிடங்களுக்காை சட்ட திட்டங்கள்,வைய திட்டங்கள் 2019  - 2030 ஆகியபவ உள்ளடங்குகின்றை.  

உரு 2.1:  குருநாகல் நகரத்தில் பண்படய இடங்கள்    

 

 

 

 

 

 

 

  

ரெபிஹில்ை தாபைம்             பிவஷாப் இல்ைம்                     புபகயிரத திறப்பு விழா 

பிற்காைத்தில் குருநாகல்  நகரம் பாிபாைை  ாீதியில்  உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் (1800 வருடத்தில்)   

இருந்து மாநகரசபப (1922 வருடம்) வபர  நிகழ்பாடு   காணப்படுகிறது. வரைாற்று  யுகத்தில்  

குருநாகல்   நகரம் திட்டமிடப்பட்ட நகரமாக இருந்துள்ளபம   “குருநாகல் புரா வுருத்தி ” எனும் 

புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.பண்டய   நகரங்களின் அபமவிடங்கள் ஆக இருப்பது உடன் 

இராசதாைி காைத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட வபாிய அபணக்கட்டுகள் இன்றுவபர பாிபாலிக்கப்பட்டு 

நகர அபிவிருத்தி திட்டத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது,வமலும் , மபைக்குன்றுகளால் மூடப்பட்ட 

குளங்கள் வபான்ற தாழ் நிைப்   பிரவதசங்கள் உள்ளபம  ஆய்வுகள் மூைம் அறிய முடியும் 

. 

குருநாகல் நகர காைநிபை அடிப்பபடயில் தகவல் மத்திய வையம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 300 

மீட்டருக்கு கீழ்வையத்துக்கு  உட்பட்டது. கிழக்கு வநட்டாங்கு வகாட்டின் 80பாபக சாிவில் 

நிபைவபற்றுள்ள காரணத்தால் வவப்பமாை காைநிபை நிைவுவவதாடு இப்பிரவதசத்தின் வபாது 

வவப்பநிபை 27 பாபக வசல்சியஸ் ஆவதுடன் நகர கற்பதிவு காரணமாக  நவம்பர் மாதம் முதல் மார்ச் 

மாதம் வபர வடகீழ்  பருவக்காற்று நகரத்தில் வீசுவதாகவும் இதற்கு தபடயாக  எத்துகபள  

அபமவிடம்  இருப்பதுடன் நகர வபாது வவப்பநிபை 30 வசல்சியஸ் ஆக அதிகாிக்கிறது,வமலும் 

இப்பிரவதசத்தின்  சாதாரண மபழவீழ்ச்சி மில்லிமீட்டர் 1720  - 2200 ஆகும். 
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2.2 திட்ட விபரம் மற்றும் தரவு ஆய்வு 

 

2.2.1 சைத்வதாபக விபரம் 
 

2017 ஆம் வருடத்தில் திட்டமிடப்பட்ட பகுதிகளில் முழு சைத்வதாபக 180,399 ஆகும். இதில் குருநாகல் 

மாநகர சபபக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 26,205 மக்கள் வாழ்வதாகவும், குருநாகல் பிரவதச 

சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 154 ,194 மக்கள் வாழ்கின்றைர். 85% முழு சைத்வதாபகயிைர் சிங்கள   

மதத்திைர் ஆவவதாடு 48%  ஆண்கள் ஆவர். 2001- 2011 மக்கள் வதாபக மதிப்பு தகவல் மூைம் 

இப்பகுதி மக்கள் சைத்வதாபக வளர்ச்சி வவகம் இைங்பக மற்றும் குருநாகல் மாவட்டங்களின் 

சைத்வதாபக வளர்ச்சி வவகத்பத விடவும் அதிகமாகக் காணப்படுவதுடன், இதன் மூைம் 

இப்பகுதிகளில் உள்ளார்ந்த இடம்வபயர்வுகள் நபடவபறுகின்றை, என்பது வதளிவாகின்றது.(இைங்பக 

0.76 குருநாகல் 0.97 திட்டமிடப்பட்ட வையம்  0.98) மாநகர சபபக்குட்பட்ட கிராம வசவகர் 

பிாிவுகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளின் விட நகரத்பத அண்டிய பகுதிகளாை  வதாரயாய  ,வஹட்டிகதற 

,தித்தவவள்ள  ஆகிய பிரவதச சபபகளின் கிராம வசவகர் பிாிவுகளில் உயர் சைத்வதாபக வளர்ச்சி வீதம் 

காட்டுகிறது. 

 

திட்டமிடப்பட்ட பிரவதசத்துக்குள் வதாபகமதிப்பு ஆய்வின்படி குருநாகல் மாநகர சபபகள் உயர் 

சைத்வதாபக காட்டுகின்றது. வமலும் மல்கடுவாவ -வடக்கு,மல்கடுவாவ-வதற்கு,வில்வகாட  ஆகிய 

நகரங்கபள   அண்டிய மற்றும் நகர வசதிகள் இைகுவில் கிபடக்கக்கூடிய பகுதிகளில் சைத்வதாபக 

உயர் காட்டுகிறது.(இபணப்பு வபரபடம் இை 2.2) 

 

திட்டமிடப்பட்ட பகுதிகளில்   முழு சைத்வதாபகயில் 78% வதாழிைாளர் வர்க்கம்  ஆவதுடன்  இதில் 

77% வசபவ பிாிவு ஆகும். 22% எனும் உயர் சதவீதம் அரசு மற்றும் தைியார் வசபவப் பிாிவு வதாழில் 

வாய்ப்பு உள்வளார் ஆகும். இன்னும் திட்டமிடப்பட்ட பகுதிகளில் முழு சைத்வதாபகயில் 42% 

உயர்தரம்  மற்றும் உயர்கல்வி கற்கும் சைத்வதாபக வீதம் எை ஆய்வின்படி உறுதியாகிறது. 

 

வமலும், இதன் மூைம் முன்வமாழியப்பட்ட வபாருளாதார அபிவிருத்திக்காை பயிற்றப்பட்ட 

வதாழிைாளர்கவள ஈடுபடுத்தக்கூடிய  வாய்ப்புகள்   நிைவுகிறது. (இபணப்பு வபரபடம் இை 2.2) 

 

அட்டவபண எண் 2.2 : துபற வாாியாை வவபைவாய்ப்பு 2011 - 2016 

 2011 2016 

அரசாங்கத் துபற 12984 16.7% 17151 19% 

தைியார் துபற 20205 16% 30536 35% 

பகத்வதாழில் துபற 10132 13% 10185 11% 

விவசாயத் துபற 12790 16.4% 11135 12.5% 

வவளிநாட்டு வவபைவாய்ப்பு 4095 5.27% 4587 5% 

வதாழிைாளர் 17695 22.7% 15196 17% 

வமாத்தம் 77,790 100% 88790 100% 

ஆதாரம் ; பிரவதச வசயைக அலுவைகங்கள் – குருநாகல், மாவபாத்தா, மல்ைவப்பிட்டி - 2016 
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வபரபடம் எண் 2.2 - திட்டமிடல் எல்பையில் மக்கள் வதாபக அடர்த்தி – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப , வட வமல் மாகாண அலுவைகம் - 2017 
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2.2.2 வபாருளாதார மட்டம்  
இைங்பகயின் வதசிய உற்பத்திக்காை மாகாண பங்களிப்பு ஆய்வின்படி வடமாகாணம் மூன்றாவது 

இடத்பத பிடித்துள்ளது.(முழு உற்பத்தியில் 10.7%) இதில் 2.6% எனும் உயர் பங்களிப்பு வசபவ பிாிவு 

மூைம் வழங்கப்பட்டுள்ளவதாடு, குருநாகல் நகர வடவமல் மாகாண மற்றும் குருநாகல் மாவட்ட பிரதாை 

பாிபாைை வர்த்தக நகரம் ஆகுதலுக்காை   பாாிய  பங்களிப்பிபை  குருநாகல்  நகரம்  வழங்கியுள்ளது 

.குருநாகல் நகரத்தின் நாளாந்த மக்கள் சைத்வதாபக 3 ைட்சத்துக்கு அண்டிய எண்ணிக்பகயில் 

நிைவுவவதாடு குருநாகல் நகரத்பத வநாக்கி 22 கிவைாமீட்டர் உட்பட்ட வளம் மிக்க பகுதிகளில் இருந்து 

வவபை,பாடசாபை கல்வி, மருத்துவ வசபவ ஆகிய வதபவகளுக்கு கவைத்தில் வகாள்ள வவண்டிய 

மக்கள் இடப்வபயர்ச்சி நிகழ்வவதாவதாடு  20 கிவைாமீட்டர்  உட்பட்ட வளம் மிக்க பகுதிகளில் இருந்து 

சுகாதார பவத்திய வசபவ,வவளிநாட்டு வவபை வாய்ப்பு,வமைதிக பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் 

பாிபாைை வசபவ வதபவகளுக்காக மக்கள் வருவதாக ஆய்வுகள் மூைம் கூற முடிகிறது . (இபணப்பு 

வபரபடம் இை 2.3) 

 

நகரத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள பாடசாபைகளில், 2/6 பாடசாபை சைத்வதாபக நகரத்தின் 

வவளிப்பகுதிபய சான்வறார்கள் ஆகும். வமைதிக வகுப்புகளுக்காக வார நாட்களில் 100,000 கூடிய 

சைத்வதாபக நகரத்பத வநாக்கி வருகின்றைர். இதுவபாைவவ வவளிநாட்டு வவபை வாய்ப்பு 

வதபவகளுக்காக 2016 ஆண்டு  வவளிநாட்டு வவபை வாய்ப்பு அதிகார சபப மூைம் வதாிவு 

வசய்யப்பட்ட  10 நிறுவைங்களில்   7 குருநாகலில் அபமந்துள்ளபமயால்  அவற்றின்  நம்பிக்பக  

தன்பம  கீர்த்தி   நாமங்கபள  கருத்தில்வகாண்டு  வகாழும்பு, காலி, யாழ்ப்பாணம் வபான்ற நாட்டில் 

உள்ள எல்ைா பகுதிகளிலிருந்தும்    மக்கள் நகபர வநாக்கி வருகின்றைர். இபணப்பு அட்டவபணயில் 

இன்னும்  பிரதாை பாிபாைை  மத்திய நிபையம் ஆகுதல் மூைம் வவபை வாய்ப்புக்காக நாளாந்தம் 

30,000 உட்பட்ட மக்கள் நகரத்பத வநாக்கி வருவது ஆய்வுகளின் மூைம் மக்கள் சைத்வதாபக 

உறுதியாகின்றது. 

(வமைதிக தகவலுக்கு 6வது வாசகத்பத பார்க்கவும்) 

 

 உரு 2.2 - குருநாகல் தாக்க பகுதி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப , வட வமல் மாகாண அலுவைகம் – 2020 
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அட்டவபண எண்.2.3 - வசபவகளுக்காை பயண மக்கள் வதாபகயின் அளவு 

வார நாட்களில் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு மாணவர் வருபகஎண்ணிக்பக 2017 

வகுப்புகளின் வபக வகுப்புகளின் 

எண்ணிக்பக 

மாணவர்கள் 

எண்ணிக்பக 

பாடசாபை சிறுவர்களுக்காை பயிற்சி வகுப்புகள் 30 20,600 

வமாழிகபள 11 1,500 

கல்லுாிப்பட்டச் சான்றிதழ் 03 890 

நடைம் 04 600 

கணக்கிடுபவர் 06 850 

தகவல் வதாழில்நுட்பம் 08 280 

வவளி பட்டதாாி 04 1,700 

வமாத்தம்  24,720 

ஆதாரம் ; மைித வள முகாபமத்துவ அதிகாரசபப வட வமல் மாகாணம் 2017 

 

வவளிநாட்டு முகவர் வசபவகளுக்காை பாவபையாளர்களின் எண்ணிக்பக - 2016 

 

 வவளிநாட்டு வவபைவாய்ப்பு முகவர் எண்ணிக்பக - 178 

 ஒரு நாபளக்கு வருபக யாளர்கள் எண்ணிக்பக - வசபவகளுக்காக - 4,000 

 வருடாந்த வவளிநாட்டு வவபை வாய்ப்புக்களின் எண்ணிக்பக 

(மாதத்திற்கு 1,500) 

- 16,315 

 

 

ஆதாரம் ; வவளிநாட்டு வவபைவாய்ப்பு பணியகம் - குருணாகல் - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நகர அபிவிருத்தி 
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2.2.3 நிைப்பிாிப்பு வட்டம்  

 

அட்டவபண இைக்கம் 2.4: நிைப் பிாிப்பு  வட்டம் மாற்றமபடதல் - 1985/2017 

 

பாவபை 

 

நிைப்பயன்பாட்டு விழுக்காடு 

 

1985 

% 

 

 

1997 

% 

 

2002 

% 

 

2017 

% 

வீடபமப்பு 29.80 34.13 36.57 38.5 

வர்த்தகம் 1.46 4.65 4.97 7.3 

வதாழிற்சாபை  0.78 1.00 1.18 0.15 

களியாட்ட வசதி 0.71 0.89 0.98 1.04 

பாபத மற்றும் 

வபாக்குவரத்து   
4.23 6.94 7.64 8.69 

அரசாங்க மற்றும் 

தைியார் அரசாங்கம் 
5.96 10.53 10.78 11.78 

மதம் 1.67 1.70 1.95 2.0 

வநற் வசய்பக 15.77 13.94 13.19 11 

வதங்கு உற்பத்தி 18.51 6.17 4.35 1.49 

காலியாை நிைம் 1.93 0.76 1.73 2.5 

மயாை நிைம் 0.60 0.69 0.69 0.55 

காடுகள் 13.50 13.20 10.9 10.14 

நீர்   5.00 5.00 5.01 4.3 

வமாத்தம் 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

வமற்குறிப்பிட்ட தரவுகளின் படி வதாடர்பாடல் பமயமாக குருநாகல் நகரம்  அபிவிருத்தி அபடவவதாடு 

நகர மத்தியில் உயர் வணிக அபிவிருத்தி காண கூடியதாக இருப்பவதாடு நகரத்தின் வவளிவய பிரதாை 

பாபதயினூடாை  வர்த்தக அபிவிருத்திபய காணைாம்.எைினும், நகர மத்தியில்   பிரதாை பாபத 

மற்றும் உட்பகுதிகளில் உள்ள ஒழுங்குகள் ஒன்றுக்வகான்று வதாடர்புபடாபம   ஆகிய  காரணங்களால்   

இபவ   வணிக  அபிவிருத்தி  திட்டத்துக்காக  உட்படுத்தப்படவில்பை.(இபணப்பு வபரபடம் இை 2.4 

மற்றும் 2.6) 

 

வீடபமப்பு அபிவிருத்தி சம்பந்தமாை ஆய்வின் படி  குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட எல்பை மற்றும் 

அண்டிய பகுதிகளில் பர்  6-12 வபரயிைாை சிறிய இடப்பரப்புகளிலும் வீடபமப்பு அபிவிருத்தி 

காணக்கூடியதாக இருந்ததுடன் பிரவதச சபப பகுதிகளின்  உட்பகுதிகளில் ஏக்கர் 2-3 வபர வீட்டுத் 

வதாட்ட நிைம்  வீடபமப்பு அபிவிருத்தி விருத்திக்கு பயன்படுத்தியுள்ளபம   காணக்கூடியதாக  உள்ளது 

.வமலும்  நகர   இடப்பாவபை     ஆய்வின்   படி  பாடசாபை ,அரச  காாியாைய  வபான்றவற்றிக்காக   

அதிகமாை  அளவாை  10% உயர்  சதவீதமாை  நிைம்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது  ஆய்வுகள்  மூைம்  

உறுதியாகியுள்ளது. 

 

மூைம்: அடிப்பபட நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 1982-1997  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2006-2012 

நகர்ப்புற அபிவிருத்தி அதிகார வகந்திர ஆய்வு சபப – 2017 
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 வபரபடம் எண் 2.3: குருநாகபை திட்டமிடல் பகுதியின் தற்வபாபதய நிைபயன்பாடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம் ; நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – வட வமல் மாகாண அலுவைகம் 2018 
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வபரபடம் எண் 2.4 - காணிப் பயன்பாட்டு முபற - திட்டமிடல் எல்பை குருணாகல் 

 

மூைம் ; நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – வட வமல் மாகாண அலுவைகம் 2018 
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வபரபடம் எண் 2.2: அபிவிருத்தி அழுத்த குறியீடு – குருநாகபை திட்டமிடல்  பகுதி  

 

மூைம் ; நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – வட வமல் மாகாண அலுவைகம் 2017 

 

 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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திட்டமிடப்பட்ட பகுதிகளில் நிைப்பிாிப்பு ஆய்வின் வபாது வநற் பயிர் வசய்பகக்காக 18 % ,வதங்கு 

பயிர் வசய்பகக்காக 21.6% உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது ,எைினும், விவசாய பயிர்வசய்பககளுக்காை 

16.6% நிைப்பரப்பு  நீர் வசதி வபாதாபமயிைால் பயிாிட உகந்ததாக இல்பை. வதங்கு பயிர் 

வசய்பகக்காக முழு நிைப்பரப்பில் 21.6% ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இப்பகுதிகளில் வதங்கு உற்பத்தி 

வீதம் குபறந்து குபறந்து வசல்கின்றபமயிைால்,இப்பகுதிகளிலுள்ள எல்ைா வதங்கு நிைங்கபளயும் 

வீடபமப்பு திட்டங்களுக்குள் உள்வாங்குவது வதாடர்பாை சிக்கல் நிைவுகின்றது. (இபணப்பு 

வபரபடம் இை 2.2) 

 

வதாழிற்சாபை வசயற்பாடுகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிைப்பரப்பு ஆய்வின்வபாது நகர சபப 

எல்பைக்குட்பட்ட வதாழிற்சாபைபய நிைப்பரப்பு பாவபை முபறயில் குபறந்து வசல்கின்றபமயும் 

பிரவதச சபபக்குட்பட்ட வபாிய அளவிைாை வதாழிற்சாபைகள் இருந்து வீடபமப்பு வதாழிற்சாபை 

வபர வதாழிற்சாபைகள் 3694 நிறுவப்பட்டுள்ளது. வமலும், இதில் 11,168 வசபவயாளர்கள் வவபை 

வசய்வதாகவும் தரவுகள் மூைம் வதளிவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கப்பால் மாகாண சபபகள் மூைம் 

பாிபாலிக்கப்படும் வதாழிற்சாபைகள் இப்பகுதிகளில் காணப்படுவதுடன் அவற்றில் இப் பகுதிகளில் 

கிபடக்கப்வபறும் மூைப்வபாருளாை வதங்கு சம்பந்தப்பட்ட உற்பத்தி வதாழிற்சாபையில் 

நபடவபறுவதுடன் வமலும் வதாழிற்சாபைக்காை முதலீட்டாளர்களின் வகள்விகளுக்கு அடிப்பபடயில் 

வதாழிற்சாபை பிாிவிபை விஸ்தாிக்க சாத்தியக்கூறுகள் நிைவுவதாக வதளிவாகின்றது 

 

இன்னும் பாபத கட்டபமப்பில் 2 பிரதாை பாபத வகந்திர நிபையமாகவும் புபகயிரதப் பாபதயின் 

நிபைப்பாட்டின் காரணமாக மாநகர சபபக்குட்பட்ட நிைப் பாவபையில் 10% உட்பட்ட உயர் சதவீதம் 

பாபத வபாக்குவரத்துக்காக உட்படுத்தப்பட்டுள்ளபம, வமலும் முழு பகுதிகபளயும் கவைத்தில் 

வகாள்ளும்வபாது நிைப் பாவபை 2% குபறவாை சதவீதத்தில் பாபத அபிவிருத்திக்காக 

உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வமலும்,பாபத திட்ட ஆய்வின் வபாது பிரதாை பாபத  வநரடியாக குடியிருப்பு 

பாபதயுடன்  இபணகின்றபம   மற்றும் ஒழுங்பககள்  ஒன்றுக்வகான்று வதாடர்புறாமல் முடிவுறல் , 

நகரத்பத அபடவதற்காை மாற்று பாபதகள் இல்ைாபம ஆகியபவ சிக்கல்களாக கண்டறியப்பட 

முடிகிறது. (வபரபடம் இை 2.6) 

 

  பிரதாை பாபதகள் 2 நகரத்தினுள்  வதாடர்புபடுகின்றபமயால் கவைத்தில் வகாள்ளக்கூடிய  வாகை 

எண்ணிக்பக நகரத்தினுள் வருபக தருவதுடன், நகரத்பத தவிர்த்து வபாக்குவரத்து வசய்ய மாற்று 

வழிகள் இன்பமயிைால் நகர மத்தியில் அதிக வாகை வருபகயிபை காணைாம். இன்னும் அரசாங்க 

பிரதாை பாடசாபைகள் மற்றும் காாியாையங்கள் ஆகிய அத்தியாவசிய வசபவ நிபையங்கள் நகரத்தின் 

மத்தியில் இருப்பதிைால் அதிகளவாை வாகை வநருக்கடியும் வமலும் வாகை நிறுத்துமிடம் 

வபாதாபமயிைால்  பாபதயின் இரு மருங்கிலும் வாகைம் நிறுத்துவதைால் வாகை வநாிசல் 

வநரங்களில் மற்றும் வவபைப்பளு வநரங்களில் (பாடசாபைகள் ,காாியாையம் ஆரம்பித்தது முடித்தல்) 

நகர மத்திபய  கடந்து 2 கிவைாமீட்டர் தூரம் வசல்ை 35 நிமிடங்கள் விரயமாகுதல் சந்தர்ப்பங்களும் 

உண்டு.  

 

  வதாபைவபசி மற்றும் இபணயதள வசதிகள் ஆய்வின்படி Cyber Optic மின் கம்பம் குருநாகல் நகபர 

அண்டி வசல்கின்றபமயிைால் வதாழில்நுட்ப துபறக்காண வவபை வாய்ப்புகபள உருவாக்குவதற்காை 

வாய்ப்புகள் குருநாகல் நகரத்தில் நிைவுகின்றது 

 

2.2.4   நீர் பாசைம் 
 நகரத்தினுள் குடிநீர் திட்டத்திற்காக நீர் மூைாதாரமாக வததுறு ஓயா  ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளவதாடு மபழ 

குபறவாை காைங்களில் மபழ நீாிபை 24 மணித்தியாைங்கள் முழுவதுமாக வபறுவதற்காை கடிை 

நிபைபமயிபை நகர மக்கள் முகம் வகாடுக்கின்றைர் .இதைடிப்பபடயில் நாளாந்த நீர் வதபவ ஒரு 
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நாளுக்கு  கைமீட்டர் 7000 ஆவவதாடு தற்வபாழுதும் வசயல்பாட்டில் உள்ள பாாிய நீர்ப்பாசை மற்றும் 

சுகாதார திட்டத்தின் மூைம் வததுறு ஓயா  நீபர வசகாிப்பதற்காக பரந்தை  "ரந்வதட்டி உயை "வத்த 

எனும் வபயருபடய நீர்த்வதக்கம் நிர்மாணிக்கப்பட்டு, நீர் வதபவகளுக்காக நீர் விநிவயாகம் 

ஒருநாபளக்கு கைமீட்டர் 34000 வபர அதிகாிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது .இதைடிப்பபடயில் மாநகர 

சபபக்குட்பட்ட மற்றும் இதற்கு அண்டிய பிரவதச சபப கிராம வசவகர் வசமாை 11 பகுதிகபளயும் 

உள்ளடங்களாக  பயைாளிகள் 301000 வபருக்கு குழாய் நீர் விநிவயாகம் வசய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

(இபணப்பு அட்டவபண இை 2.2 )  

 

அட்டவபண எண் 2.5 - நீர் வழங்கல் கருத்திட்டத்தின் வகாள்ளளவு 

திட்ட காை அளவு 2014-2017 
பயைாளிகளின் வீடுகள் / நிறுவைங்கள் 6500 
பயைாளிகளின் எண்ணிக்பக 106000 

GN பிாிவுகள் (வமாத்தம்) 17 

GN பிாிவுகள் (பகுதி) 27 
திைசாி திறன் 14000m3

 

ஆதாரம் ; குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாைபமப்புச் சபப - 2017 

 

2.2.5 நீர் வடிகாைபமப்பு மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகாிப்பு 
குருநாகல் நகரத்தில்  நீர் வடிகாைபமப்புக்காக பூ கால்வாய் மற்றும் வான் கால்வாய் எனும் 

வபயருபடய பிரதாை கால்வாய்கள் இரண்டும், வீடபமப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் பயிர்ச்வசய்பக 

நிைப்பரப்பு ஊடாக 1 கிவைாமீட்டர் தூரம் பயணிப்பதுடன் குருநாகல் நகரத்தின் மபழநீர் தாழ் 

நிைங்களுக்கு ஓடக்கூடியதாக இருப்பதற்கு பங்களிக்கின்றது .வமலும், இவ்விரு கால்வாய்கள் 

வில்வகாட வஹாவரௌவா ஊடாக வயல் 210 ஏக்கர் நிைத்திபை வசழிப்பபடய பவக்கின்றது .

இக்கால்வாய்களில் கழிவுநீர் சட்டவிவராதமாக கைக்கப்படுவதாக எமக்கு அறிக்பக வந்துள்ளதுடன் 

நீர்ப்பாசை திபணக்களத்தின் மூைம் வசயல்படுத்தக்கூடிய சுகாதார திட்டம் முழு நகர எல்பைகபள 

உட்படுத்துமாறு கழிவுநீர் சுத்திகாிப்பு நபடவபறுவதுடன் இச்  சிக்கல் சாியாக வாய்ப்பு கிபடக்கிறது .

(வபரபடம் இபணப்பு இை  2.2 மற்றும் அட்டவபண இை  2.1) .  

இந்த நீர்வழிகள் வில்வகாடாவில் சந்தித்து யதிவவவஹரா எஸ்வடட் வபர வசல்கின்றை, அதில் அபவ 

ஒருவருக்வகாருவர் சந்தித்து ஒரு கால்வாயாக மாறி மாகுரு ஓயாவில் (நகரத்தின் வமற்கு எல்பையில்) 

பாய்கின்றை, இருப்பினும் வில்வகாடாவில் உள்ள பகுதியில் வசிப்பவர்கள் குபறந்த வவளிவயற்ற 

திறன் (நீர்வழிகளின் குறுகிய தன்பம வபான்ற காரணங்கள்) காரணமாக தற்காலிகமாக அல்ைது 

ஆண்டுக்கு ஒரு முபற வவள்ளத்தின் வபரழிபவ எதிர்வகாள்கின்றைர் , நீர்வழிகளின் வபளவு). 

இவ்வாறாக, அப்பகுதிபயச் சுற்றி அபமந்துள்ள கிட்டத்தட்ட 70 வீடுகள் 2 முதல் 3 நாட்களுக்கு 

வவள்ளத்தில் மூழ்கடிக்கப்படைாம். நீர்வழிகபள விாிவுபடுத்துவதன் மூைம் தற்காலிக வவள்ள 

நிபைபமபய சமாளிக்க முடிந்திருக்கைாம். இவ்வாறாக, இந்த திட்டத்பத தயாாிப்பதில் (2019-2030) 

"திட்டமிடல் பகுதி" என்று உள்ளடக்கப்படும் பிராந்தியம், நகர சபப பகுதி மற்றும் பிரவதசஐ ஷபா 

பகுதி இரண்படயும் உள்ளடக்கிய களுத்துபற பிரவதச வசயைக பகுதியாகும். திட்டமிடல் பகுதிபய 

பிரகடைப்படுத்துவதில் சட்ட பின்ைணி, யு.டி.ஏ சட்டத்தின் கீழ் "நகர்ப்புற அபிவிருத்தி பகுதி" எை 

பிரகடைம் வசய்யும் சட்ட பின்ைணி, களுத்துபற பிரவதச சபப ப்பகுதியின் ஒரு பகுதியாை 

19979.16.01 ஆம் திகதிய 38/16 ஆம் இைக்க வர்த்தமாைி (வமைதிக சாதாரண) வர்த்தமாைியால் 

களுத்துபற நகர சபப ப்பிரவதச பிரவதச பிரவதசபிரவதச பிரவதசத்திற்கு இைக்கம் மூைம் பதிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. 2002.06.07 ஆம் திகதிய 27/1239 ஆம் திகதிய 27.06.2002 ஆம் திகதிய, 

18.02.2002 ஆதிகதிய 06/1808 இைக்கம் வகாண்ட வர்த்தமாைி (வமைதிக சாதாரணம்) மற்றும் 

1982.12.17 ஆம் திகதிய 16/223 ஆம் இைக்க வர்த்தமாைி (வமைதிக சாதாரண) வர்த்தமாைிமூைம் 
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கடற்கபரப் பாபதயிலிருந்து 1 கிவைாமீற்றர் பரப்பபரப்பாை 10000 ஆம் இைக்கம் (வமைதிக சாதாரண) 

என்பவற்றின் மீதியாை பிரவதசமாை வர்த்தமாைி (வமைதிக சாதாரண) மூைம் எஞ்சியுள்ள பிரவதசமும் 

1982.12.17 ஆம் திகதிய 16/223 ஆம் இைக்க வர்த்தமாைி (அதிசாதாரண) மூைம் கடற்கபரப் 

பாபதயிலிருந்து 1 கிவைாமீற்றர் பரப்பபயும் வகாண்ட 27.06.2002 ஆதிகதிய 27.06.2002 ஆம் திகதிய 

27.12.223 ஆம் திகதிய வர்த்தமாைிமூைம் (வமைதிக சாதாரண) பிரவதசமும், 18.02.2002 ஆதிகதிய 

06/1808 ஆம் இைக்கமும் கடற்கபரப் பாபதயிலிருந்து 1 கிவைாமீற்றர் பரப்பபயும்   
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வபரபடம் எண் 2.6 - தற்வபாபதய கழிவுநீர் அபமப்பு மூைம் மூடப்பட்ட பகுதி 

 

மூைம் ; நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – வடவமல் மாகாண அலுவைகம் 2018 
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அட்டவபண எண் 2.6 - கழிவுநீர் மற்றும் சுகாதார திட்டத்தின் திறன் 

திட்ட காை அளவு 2014-2017 

பயைாளிகளின் வீடுகள் / நிறுவைங்கள் 4500 

பயைாளிகளின் எண்ணிக்பக 43000 

GN பிாிவுகள் (வமாத்தம்) 11 

GN பிாிவுகள் (பகுதி) 02 

திைசாி திறன் 4500m3
 

முதலீட்டுத் வதாபக ரூபாய். 13248 

மில்லியன் 

ஆதாரம் ; கழிவுநீர் மற்றும் சுகாதார திட்டம் - 2018 

 

2.2.6 திண்ம கழிவு சுத்திகாிப்பு  

 

குருநாகல் மாநகர சபப மற்றும் பிரவதச சபப மூைம் வபறப்பட்ட தரவுகளின் படி நாளாந்தம் வபருகும் 

மூைம் உண்டாகும் திண்ம கழிவு அளவுகள் சராசாியாக  53 வடான் ஆகும் .மாநகர சபபக்குடப்பட்ட 

பகுதிகளில் 44  வடான் மற்றும் பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 9  வடான் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது .

பிரதாை பாபத வழிவய மற்றும் நகர மத்தியில் வர்த்தக பகுதியில் 1  நாளுக்கு  2  தடபவகள் குப்பப 

கழிவு வசகாிப்பு நிகழ்கிறது .வீடபமப்பு பகுதிகபள ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வசதைக் கழிவுகள் மற்றும் 

அவசதை கழிவுகள் வவவ்வவறாக வசகாிக்கப்படுகிறது. 

நகர மத்தியில்  மாத்திரம் திண்ம கழிவுகள் பகவண்டியின் மூைம் வசகாித்து குப்பப இயந்தரத்துக்கு 

மாற்றப்படுகிறது.ஏபைய பகுதிகளில் வீட்டுக்கு வீடு குப்பப இயந்திரங்கள் மூைம் வசகாிக்கப்படுகிறது .

குருநாகல்  மாநகர சபபக்குட்பட்ட எல்பை பகுதிகளில் வவறாக்கப்டும் திண்ம கழிவுகபள மாத்திரம் 

இயந்திரம் மூைம் வசகாிக்கப்படுவவதாடு வசத்தான் கழிவுகள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் 

வசகாிக்கப்படுகிறது .வசதைக்கழிவுகள் மாநகர சபபக்குடப்பட்ட 12  ஏக்கர் நிைப்பரப்புக்குள் 

வகாட்டப்படுவதுடன் அவசதை கழிவுகளாக பிளாஸ்டிக், வபாலிதீன்,கார்டவபார்டு  வபான்றவற்பற  

வவறாக்கி வாங்குவவாாிடம் வகாடுக்கப்டுகிறது. 

விளக்கப்படங்கள் 2.1: குருநாகல் மாநகர பகுதிகளில் நாளாந்தம் வபருகும் திண்ம கழிவுகள் 
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ஆதாரம் ; குருநாகபை மாநகர சபப 

 

குருநாகல் நகர சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்குட்பட்ட எல்பைக்குள் பிளாஸ்டிக் தாங்கி 300 மற்றும் 

வகாங்கிறீட் தாங்கி 1500 வபான்று கூட்டுப்பசபள தாங்கிகள் 1800  வழங்கப்பட்டுள்ளை .நகர சபப 

மூைம் சுந்தராவபாை கழிவு பகுதிகளில் வசயல்பட்டிலுள்ள வசதை பசபள உற்பத்தி திட்டத்தின் மூைம் 

மாதாந்த உற்பத்தி 210 வடான் ஆவதுடன் மாதாந்த அடிப்பபட வருமாைம் ரூபாய் 11 ,933 . 00  ஆகும் .

  

 

இதுவபான்று குருநாகல் பிரவதச சபப அறியதந்தபம யாவதைில், பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பிரதாை 

பாபதகள் 2 வழிவய 100  மீட்டருக்குட்பட்ட உல் வர்த்தக பகுதிகளில் மட்டும் நாளாந்தம் கழிவுகள் 

வசகாிக்கப்படுவதுடன், நாளாந்தம் வசகாிக்கப்படும் 9  வடான் சுந்திரவபாை கழிவு இறக்கும் இடத்தில் 

ஒன்று வசர்க்கப்படுகிறது. இைிப்பு வபரபடம் இை பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வசர்க்கப்படும் 

திண்மக்கழிவுகளில் உக்கைபடயும் கழிவுகள் அளவு 7 வடான் மற்றும் உக்கைபடயாத கழிவுகள் அளவு 

2 வடான் ஆகும். 
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52 % 

16 % 

16 % 
6% 
 

 

5 % 

1 % 

2 % 

0 % 
0 % 

1 % 

1 % 
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முழு கழிவு 

மரம் இபை,தபள 

கடதாசி  

கழிவு துணி  

மிருதுவாை பிளாஸ்ாிக் 

கைமாை பிளாஸ்டிக் 

உவைாகம் 

கண்ணாடி 

இறப்பர் 

வசரமிக் ,கல்   

ஏபையபவ 
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விளக்கப்படங்கள் 2.2: பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நாளாந்த வபருகும் திண்ம கழிவுகள் – 2017 

 

 ஆதாரம் ; குருநாகபை பிரவதச சபப – 2017 
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2 % 20 % 

  

காய்கறிகள் 

கடதாசி  

கண்ணாடி 

உவைாகம் 

   வதாழிற்சாபை கழிவுகள்  

   ஏபையபவ 

பிரமதச சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நாளாந்த பபருகும் திண்ம 
கழிவுகள் 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  35 

 

 

வபரபடம் எண் 2.7 - திடக்கழிவுகபள அகற்றும் அபமப்பு குருணாகல் 2017 

 
மூைம்: நகர் அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – வட வமல் மாகாண அலுவைகம் 2017 
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2.3 நகர அபிவிருத்தி திட்டம் தயாாிக்கப்படும் நிைப்பரப்பிபை 

எல்பைப்படுத்தல். 
 

இவ் அபிவிருத்தி திட்ட தயாாிப்பிைில் அடிப்பபட ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக குருநாகல்  

மாநகபர சபப மற்றும் பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பகுதிகபள குறிப்பிடைாம்.இதில் சைவதாபக வளர்ச்சி 

வவகம்,சைத்வதாபக அடர்த்தி ,வர்த்தக பாவபை, பாாிய வசதிகபள உபடய திட்டம், ஆகியவற்றின் 

கீழ் அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட  பின் அபிவிருத்தி சம அளவிபை உயர் இடத்திபை வகிக்கும் நகர 

அபிவிருத்தியின் மூைம் நகர அபிவிருத்திக்காக அபடயாளம் காணப்பட்ட பகுதிகள் நகர அபிவிருத்தி 

திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட தகுந்த நிைங்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது  . 

 

வமலும், பிரவதச சபபக்குட்பட்ட முழு நகர பகுதிகபளயும் நகர அபிவிருத்தி திட்ட பகுதிகளாக 

பிரகடைப்படுத்தியுள்ளதுடன் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தற்வபாதும் முன்வைடுக்கப்படுகிறதுடன் வதசிய 

வபௌதீக அபிவிருத்தி திட்டங்கள் மற்றும் வதசிய அபிவிருத்தி திட்டங்களின் தாக்கத்துக்குள்ளாகி 

உள்ளதுடன் குருநாகல் மாநகர சபப மற்றும் பிரவதச சபபகுட்பட்ட அபைத்து பகுதிகளும் அபிவிருத்தி 

திட்ட பகுதிகளாக வதாிவுவசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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3 நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் 

வதபவப்பாடு 

 

  

அத்தியா
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அத்தியாயம் 03  

நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் வதபவப்பாடு 

 
அடிப்பபட ஆய்வின் வபாது அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட காரணங்கள் மீதாை நகர அபிவிருத்தி 

திட்டத்தின் வதபவப்பாடு பின்வருமாறு ஆவணப்படுத்தப்பட்டு வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

2006 வருடத்தின் வர்த்தமாைி அறிக்பகயின்படி அபிவிருத்தி திட்டம் 2012 வருடத்தில் 

காைாவதியாவதுடன் இத்திட்டத்தில் மாநகர எல்பை மட்டும் வகந்திர  நிபையமாக 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதுடன் உண்பமயாை நகர எல்பை உள்ளடக்கப்படாபம  காரணமாக முபறயற்ற 

பல்வவறுபட்ட அபிவிருத்தி அடிப்பபட அபடயாளங்கள் நகரத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளதுடன் 

விபைத்திறைாை பல்வவறுபட்ட அபிவிருத்திகளுக்காக புதிய திட்டம் வதபவப்படுகிறது. 

 

அடிப்பபட ஆய்வுகளின் வபாது நகரத்தின் பிரதாை சிக்கல்களாக கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பிரச்சிபைகள் அபடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளவதாடு பிரச்சிபைபய குபறப்பதற்காை பல்வவறுபட்ட 

அபிவிருத்தி திட்டங்கள் அமுல்படுத்தி நகரத்பத விபைத்திறைாக உயர்த்தி பயன்பாட்பட 

அதிகாிப்பதற்கு சாியாை பங்களிப்பிபை வழங்குவதற்கு புதிய அபிவிருத்தி திட்டம் வதபவப்பாடாக 

உள்ளது. 

 

3.1 அடிப்பபட ஆய்வின் வபாது அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட நகரத்தின் 

பிரதாை பிரச்சிபைகள் 
 

3.1.1 நகரத்தில் வாகை மற்றும் நபடபாபத சம்பந்தமாை பிரச்சிபை)Mobility( 

 

i. நகரத்பத கடந்து வசல்வதற்காக பாாிய வநர வீண் விரயம் ஆகுதல் 

 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார மூைம் சபபயின் மூைம் நடத்தப்படுகின்ற பாபத ஒழுங்கு விதிகளுக்கு 

அபமய வீதி அபிவிருத்தி அதிகார இயங்குகின்ற சபபயின் கீழ் பிரதாை பாபதயினூடாக 

வபாக்குவரத்து வசலுத்துபக அதிகாித்துக் காணப்படுவது உறுதியாகியுள்ளது. இதைடிப்பபடயில் 

கதுருகஸ் சந்தியிலிருந்து கடிகார வகாபுரம் வபர புவக் கஸ் சந்தியிலிருந்து மத்திய நகல் வபர , நகர 

மத்தியில் இருந்து மைவப்பிட்டி வபர,வபௌத்தாவைாக்க பாபத வபர அதிகப்படியாை வாகை 

வநாிசலிபை காணக்கூடியதாகி உள்ளது. வவபை பளுவாை வநரங்களாை பாடசாபை வதாடங்குதல் 

மற்றும் பாடசாபை முடிதல் சந்தர்ப்பங்களில் 2   கிவைாமீட்டர்  நகரத்துக்குட்பட்ட தூரத்திபை கடக்க 

32  நிமிடங்கள் விரயமாகிறது. இதைால் நகரத்தின் விபைத்திறன் குபறவவதாடு ,மக்கள் வவறுக்கும் 

இடமாக நகரம் காணப்படுகிறது.   

 

ii பாதசாாிகளுக்காை நபடபாபத வசதி இன்பம.  

 

நகர மத்தியில் பாபத அகைம் இன்பம,(பள்ளிய வீதி,பவத்திய சில்வா மாவத்பத, மலியவதவ வீதி )

பாபத இருமருங்கிலும் வாகைம் நிறுத்தியுள்ளபம, நபடபாபத வவறு வதபவகளுக்காக 

பயன்படுத்துகின்றபம (வபாருள் களஞ்சியம், வியாபாரம் வசய்தல் )ஆகிய காரணங்களிைால்   நகர 

மத்தியில் நபடபாபதக்காை உட்பிரவவசம் இல்ைாபம நிரூபணமாகியுள்ளது .இதைால் ,மக்கள் 
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விரும்பாத இடமாக நகரம்  மாறியுள்ளது. 

 

(வமைதிக தகவல்களுக்காக 6 வாசகத்பத வாசிக்கவும்) 

 

           உரு 3.1: பாதசாாிகளுக்காை நபடபாபத வசதி இன்பம 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   பள்ளிய வீதி                      மலியவதவ வீதி 

மூைம்: நகர் அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – வட வமல் மாகாண அலுவைகம் 2017 

 

3.1.2 அபிவிருத்தி வட்டத்தில் சிக்கல்  

 

i. .நகரத்தின் நிைப்பாவபை மற்றும் உாிபம சிக்கல் 

   

பிாித்தாைிய காைத்திலிருந்வத பாிபாைை மத்திய நிையமாகி குருநாகல் நிர்மாணபமப்பு 

அபமந்துள்ளபமயால் நகரம் வர்த்தக ாீதியாக வமாத்த நிைத்தில் 10 % பாடசாபை, அரசாங்க 

காாியாையம் வபான்ற பாவபைக்கு உள்வளடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இதைடிப்பபடயில் அரச காாியாைய வபரும் பகுதி நகர மத்தியில் அபமந்துள்ளதுடன் , பிாித்தாைிய 

காைத்திலிருந்து உள்ள தைி மாடிகபள வகாண்டுள்ள கட்டிடங்கள்   காரணமாக உயர் வணிக 

வபறுமதியுபடய இடங்கள் பாவபையற்று உள்ளபம சிக்கைாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

நகர மத்தியில் இலிருந்து 200 மீட்டர் வபரயிைாை தூரத்துக்குட்பட்ட நகரத்தில் அபைத்து 

பாடசாபைகளும் அபமயப்வபற்றுள்ளதுடன் இந்நிைப்பாவபை  நகரத்தில் அதிக  வாகை 

வநாிசலுக்காை காரணமாக உள்ளது.எைினும் , மிஷைாி  பாடசாபைகபள வவறு இடங்களுக்கு 

மாற்றம் வசய்வதில் பாிபாைை சிக்கல் காணப்படுகிறது  . 

 

ii. நகரத்தில் நிைவும் மந்த அபிவிருத்தி (Low Development) 

 

இைங்பகயின் பிரதாை பாபதகபள இபணக்கும் சந்தி நகரம் என்ற ாீதியில் குருநாகல் நகரத்தின் 

திட்டமிடப்பட்ட பாபதகளின் அபமவிடத்திைால் ஏற்படும் நன்பமகபள குருநாகல் நகரம் 

அபடயவில்பை என்பது கட்டிட நிைப்பிாிப்பு ஆய்வின் மூைம் வதளிவாகிறது. (வபரபடம் இை 3 .1 ) 

இத்திட்டத்தின்  மூைம் நகரத்தினுள் 100  மீட்டர் பகுதியில் 2 -2  வபரயிைாை நிைவிகிதம் 

காணப்படுவதுடன் 90 % பகுதிகளில் 0 .22  வபரயிைாை நிைவிகிதம் வபறப்பட்டுள்ளது. ஏபைய 

நகரங்களுக்கு நிகராக சைத்வதாபக வளர்ச்சி வீதம் காணப்பட்ட வபாதிலும் அதற்காை உயர் 

அபிவிருத்திபய குருநாகல் நகரத்தில் காணக்கூடியதாக  இல்பை.   
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உரு 3.2 - குருநாகல் மாநகர சபப பிரவதசத்தில் தபர பரப்பு வீதம் 

 

 

ஆதாரம்: குருணாகல் நகர அபிவிருத்தித் திட்டம் 2006 – 2012 

 

iii. நகர மத்திய நிைப்பரப்பு பாவபையற்று வபாயுள்ளபம. 

 

நகரத்தின் பிராதை வர்த்தக வையங்களாை மஹவீதி,பரகும்ப வீதி , வபாதிராொ மாவத்பத 

உள்ளடங்கைாக முக்வகாண வகாட்டில் காணப்படும் 20 % பகுதிகளில்   1 வதாடக்கம்  1  பர்ச்சஸ்க்கும் 

குபறவாை நிைப்பரப்பு காணப்படுவதுடன் இவற்றில்  2 - 1 மாடிகபள வகாண்ட வதாடர்மாடிகபள 

நிறுவி கீழ் தளத்தில் வர்த்தக வசபவபையும் முபறவய வமல் தளங்களில் வபாருட்கள் களஞ்சியம் 

,வசபவயாளர் தங்குமிடம் வபான்றவற்றிற்காக உபவயாகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.(வமைதிக 

தகவலுக்காக 6 வது வாசகத்பத பார்க்கவும்) 

 

3.1.3 நகரத்தின் அபடயாளம் அற்றுப்வபாதல் 
புராதை காைத்திலிருந்வத எதுகல்ப்புற எை அபழக்கப்பட்ட  குருநாகல் நகரத்தில் ஏத்துகபள மற்றும் 

இரண்டாம் உைக யுத்தத்திை மரணமபடந்வதாருக்காை நிபைவு சின்ைமாை நகரத்தில் மத்தியில் 

அபமந்துள்ள கடிகார வகாபுரங்கள் வபான்றபவ அபடயாள சின்ைங்களாகும்.புராதை காைத்தில் 

நகரத்துக்கு வந்து வசல்வவாருக்கு கண் கவர்  காட்சியாை எதுகல்புரவின் எழிலிபை மபறக்காது 

அபிவிருத்தி திட்டங்கபள வமற்வகாள்ளுமாறு மக்கள் தகவல் (Cognitive Survey )மூைம் வதாிவதுடன் , 

எதுகல்ப்புரவின் அபடயாளங்கபள (ஹஸ்தி பஷைபுர   ) பாதுகாத்து திட்டங்கபள தயாாித்தல் 

அவசியமாை விடயமாகும். 

இன்னும், நகரத்தின் இயற்பக வசாத்துக்களாை இப்பாகை,  ஆதாகை , குறுமிைியாகை வபான்ற 1 

கற்களால் ஆை நகரத்பத சுற்றியுள்ள கல்களா பவுர, குருநாகல் வாவி ,படகமுவ ஆகிய பாதுகாக்க 

கூடிய இடங்கள் நகர அபிவிருத்திக்கு உள்வாங்கப்படாபம பிரதாை சிக்கல்களாகும்  . 

இதுவபான்று நகர மத்தியில் காணப்படும் நகர சதுக்கம் எை அறியப்படும் ராெபிஹில்ை பூங்கா புராதை 

இடமாக இருப்பதால் , நகர அபிவிருத்திக்கு உள்வாங்க சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றது . 

இதைடிப்பபடயில் , முன்பைய நகர அபிவிருத்தியில் புராதை அபடயாளங்கபள கவைத்தில் 

வகாள்ளாது அபிவிருத்தி திட்டங்கள் முன்வைடுக்கபடாபமயிைால்  குருநாகல் நகரம் சாதாரண 

நகரமாக மாற்றமபடந்துள்ளது .வமற்கூறப்பட்ட     சிக்கல்களுக்காை தீர்வுகபள  உள்ளடக்கிய புதிய 

அபிவிருத்தி திட்டம் அவசியமாக உள்ளது  . 
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வமலும், வதசிய வபௌதீக திட்ட திபணக்களத்தின் மூைம் முன்வைடுக்கப்பட்டுள்ள புதிய வதசிய 

திட்டத்தினூடாக வகாழும்பு - திருவகாணமபைபய இபணக்கும் வபாருளாதார பாபதயின் மிளிரும் 

வபாருளாதார மத்திய நிபையமாக குருநாகல் நகபர அபடயாளங்கண்டுள்ளபம எனும் விடயத்பத 

உள்ளடக்கியா புதிய அபிவிருத்தி திட்டம் வதபவயாகவுள்ளது. 

இதைடிப்பபடயில், நகபர அண்டிய கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முன்வமாழியப்பட்ட மற்றும் 

வசயற்படுத்தக்கூடிய திட்டத்தின் மூைம் நகர அபிவிருத்தியில் பாாிய மாற்றத்திபை அபடயக்கூடிய 

சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதுடன், இத்திட்டத்திபை சாியாை பாபதயினுள் வகாண்டு வசல்ை புதிய 

அபிவிருத்தி திட்டம் வதபவயாகவுள்ளது. 

3.2 ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் முன்வமாழியப்பட்ட 

வசயல்படுத்தக்கூடிய திட்டம் 
 

3.2.1 மத்திய அதிவவக பாபதயின் அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

2007 - 2017 வதசிய திட்டம் மூைம் மத்திய அதிவவக பாபத திட்டம் அபடயாளம் கண்டுள்ளதுடன், 

தற்வபாதும் இத்திட்ட வவபைகள் நிகழ்வவதாடு 2025  வருடமாகும் வபாது முடிவுக்குற்பட்ட 

நியமிக்கப்பட்ட்டுள்ளது .இப்பாபதயில் கம்பஹா, மீாிகம, குருநாகல், ஆகிய நகரத்பத ஊடறுத்து 

வசல்லும் பாபதகபள தம்புள்பள வபர விஸ்தாிப்பதற்காை படிமுபறகள் கீவழ காட்டப்பட்டுள்ளை. 

 

கட்டம் 1 - கடவத்பத (கி.மீ.0.0) இலிருந்து மீாிகம (கி.மீ.37.1)  வபர  

கட்டம் 2 - மீாிகம (கி.மீ.37.1) இலிருந்து குருநாகல் (கி.மீ.76.8)  வபர  

கட்டம் 3 -  வபாதுவஹர (கி.மீ.0.0)  இலிருந்து  கைவகதர (கி.மீ.76.8)  வபர 

கட்டம் 4 - குருநாகல் (கி.மீ.76.8) இலிருந்து தம்புள்பள (கி.மீ.137.1)  வபர   

 

அதிவவக வநடுஞ்சாபையின் வகட்டுவாை தகவல் பாிமாற்று நிபையம் மற்றும் குருநாகல் புபகயிரத 

நிபையம் ஆகியபவ ஒன்றுக்வகான்று அருகாபமயிைில் அபமந்துள்ளபமயிைால் எதிர்காை 

அபிவிருத்தி திட்டத்தின் திட்ட பாபதயாக அபடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இதைால் குருநாகல் நகர 

அபிவிருத்தியிபை இத்திட்ட பாபதயினூடாக விபைத்திறைாக்க முடிகிறது. வமலும், வகடுவாை , 

தம்வபாக்கா   ஆகிய தகவல் வதாடர்பாடல் மத்திய நிபைய இரண்டிைதும்  தாக்கம் ,திட்டமிடப்பட்ட 

பகுதிகளின் அபிவிருத்தியில் ஈடுபடுத்த முடியும். 

 

உரு 3.3 :வகட்டுவாை தகவல் பாிமாற்று நிபையம் 

 

 

 

 

 

 

                                வகடுவாை                                  தம்வபாக்கா 

மூைம்: நகர் அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – வட வமல் மாகாண அலுவைகம் 2017 
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3.2.2 புபகயிரத பாபதயிபை விஸ்தாித்தல் 

  

குருநாகலிருந்து தம்புள்பள வபரயிைாை புபகயிர பாபத விஸ்தாிப்பு திட்டம் மற்றும் குருநாகலில் 

இருந்து  வபால்கஹவவை வபரயிைாை இருவழி புபகயிரத பாபத விஸ்தாிப்பு வபான்ற 

அபிவிருத்திகபள வமற்வகாள்ள இத்திட்டத்தின் மூைம் ஆவைாசிக்கப்ட்டுள்ளது. 

 

3.2.3 பாபத அபிவிருத்தி திட்டம்  
 

பாபத அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூைம் நடாத்த படும் A6 பாபதயில் தம்வபாக்க இலிருந்து  படகமுவ 

வபரயிைாை 4 வபர பாபத அபிவிருத்தி தற்வபாது இடம்வபற்றுக்வகாண்டிருக்கிறது. 

வமற்குறிப்பிட்டுள்ள அபைத்து அபிவிருத்தி திட்டங்களின் மூைம்  குருநாகல் நகரம் வபாக்குவரத்து 

மத்திய நிபையமாதலின்  விபைத்திறன் இன்னும் அதிகாிக்கும்.வமலும், இவ்  எல்ைா வபாக்குவரத்து 

திட்ட ஒன்றிபணப்பு மூைம் நகரத்தின் அபிவிருத்தியிபை சிறந்த பாபதயில் வகாண்டு வசல்ை இப் புதிய 

அபிவிருத்தி திட்டம் அவசியமாகிறது. 

3.2.4  நிர்மாணப்படிகளுடைாை வதசிய பாடசாபை  

 

வகாழும்பு ,நீர்வகாழும்பு வதாடர்புறும் பாபத பகுதியில் வடவமல் மாகாண சபபக்குட்பட்ட 2  ஏக்கர் 

நிைப்பரப்பில் நீர் தடாகம் மற்றும் விபளயாட்டு பமதாை வசதிகளுடன் வதசிய பாடசாபையிபை 

நிர்மாணிக்க கல்வி திபணக்களம் திட்டமிடுகிறது    . 
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4 அபிவிருத்தி திட்ட வதபவ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

அத்தியா
யம் 
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அத்தியாயம் 04 

அபிவிருத்தி திட்ட வகாபவ 

 

4.1 தூர வநாக்கு 

 

 

 

“எத்துகபள சுற்றிய வடவமல் மாகாண 

எழுச்சி” 
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4.2 தூர வநாக்கு வதளிவுபடுத்துபக  

 

4.2.1 “எத்துகபள பய சுற்றிய எழுச்சி” 

 

தூங்கிக்வகாண்டிருக்கும் யாபையின் வதாற்றத்பத ஒத்த பாாிய கற்பதிவு காரணமாக குருநாகல் நகரம் 

பண்படய காைத்திலிருந்வத ஹஸ்திபஷைபுர, எத்துகபள மற்றும் தற்வபாபதய குருநாகல் நகரம் எை 

திாிப்புக்குள்ளாகியுள்ளது. வதசிய மற்றும் பிரவதச ாீதியிைாக இப் வபௌதீக  நிபைப்பாட்டின் மூைம் 

நகரத்தின்  அபடயாளம் நிபைவபற்றுள்ளதுடன் , இந்நிபைபமயிபை தக்கபவத்துக்வகாள்வதற்காக 

வதசிய ாீதியில் கிழக்கு - வமற்கு வபாருளாதார பாபதயில்  நிபைத்திருக்கும் பிரதாை வகந்திர 

நிபையமாக குருநாகல் நகபர அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 

4.2.2 “வடவமல் மாநகரம்” 

 

வதசிய வபௌதீக திட்ட வகாள்பக - 2030   அடிப்பபடயில்  கிழக்கு - வமற்கு  வபர நீளும் அபிவிருத்தி 

பாபதயில் காணப்படும் மத்திய வகந்திர நிபையமாை குருநாகல் நகபர வதர்ந்வதடுத்துள்ளதுடன் , 

மத்திய அதிவவக வநடுஞ்சாபையின் தகவல் பாிமாற்று  மற்றும் புபகயிரத  பாபத விஸ்தாிப்பு 

திட்டத்தின் அடிப்பபடயில் வசபவ மற்றும்  வபாக்குவரத்திபை முதன்பமயாக வகாண்ட அபிவிருத்தி 

நிபையமாக அபிவிருத்தி வசய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வமற்கூறப்பட்ட இைக்குகள் அடிப்பபடயில் 

குருநாகல் நகரம் பிரதாை வகந்திர நிபையமாக அபிவிருத்தி வசய்வதற்காை வாய்ப்புகள் நிைவுகின்றது. 

 

2030 வருடமாகும் வபாது குருநாகல் நகரத்துக்குட்பட்ட பாாிய பகுதிகளில் மில்லியனுக்குட்ப்பட்ட 

மக்கள் சைத்வதாபகயிபை வதசிய வபௌதீக திட்டத்தின் மூைம் அபடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

குருநாகல்  நகாின் வபௌதீக மற்றும் சுற்றாடல் அபமவிடம் காரணமாக குபறந்த அைர்த்தமுள்ள 

பகுதிகளாக காணப்படுகிறது. இந்நிபைப்பாடு காரணமாக வீடபமப்பு அபிவிருத்திக்காை வநகிழ் 

தன்பம  காணப்படுகிறது. இதுவபான்று அதிவவக வநடுஞ்சாபை, புபகயிரத பாபத மற்றும் பிரதாை 

பாபதகள் எை பல்வவறுபட்ட நுபழவாயில்கள் உண்டு. இபவகள் வீடபமப்பு மற்றும் வர்த்தக 

திட்டங்களுக்காை சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகின்றது.  

 

நகரத்தில் நிைவும் உயர் வசபவ சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் வபாக்குவரத்து வசலுத்துபக வபான்றவற்பற 

பிரவயாசைப் படுத்துவதன் மூைம் உயர் பண்பு உள்ள வசபவ ஊடாக வளமிக்க பகுதிகளில் மக்கள் 

மற்றும் இடம்வபயரும் மக்களுக்கு சிறந்த மற்றும் வபாதுமாை வசபவயிபை வழங்குவதுடன் பிரவதச 

வபாருளாதாராீதியாக வடவமல் மாகாணத்தில் பிரதாை நகரமாக அபிவிருத்தி வசய்தல் இத்திட்டத்தின் 

வநாக்கமாகும். 

 

4.3 இைக்கு  

 

01. கிழக்கு-வமற்கு வபாருளாதார பாபதயின் மிளிரும் வபாருளாதார மத்திய நிபையமாக மாற்றுதல். 

02. வடவமல் மாகாணத்தில் சைத்வதாபகயில் முழுபமயாை கவர்ச்சிக் உட்பட்ட வீடபமப்பு 

வபளயமாக மாற்றுதல். 

03. ஹஸ்திபஷைபுர அபடயாளத்பத பாதுகாத்தல். 
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4.4 தூரவநாக்கு 

 

4.4.1 இைக்கு   01  
கிழக்கு வமற்கு வபாருளாதார பாபதயில் மிளிரும் வபாருளாதார மத்திய நிபையமாக ஆக்குதல். 

தூரவநாக்கு 

01. 2030 வருடத்தில் வபாருளாதாராீதியாக விவஷட மத்திய நிபையம் ஆக்குதல். 

 

- தற்வபாபதய மத்திய நகரப்பகுதிபய வசபவ வபாருளாதார மத்திய நிபையமாக அபிவிருத்தி 

வசய்தல். 

- புபகயிரத நிபையம் மற்றும் அதிவவகப்பாபத விாிவாை தகவல் பாிமாற்ற வசபவ நிபையத்பத 

அண்டிய வபாக்குவரத்து முதன்பம வபாருளாதார மத்திய நிபையத்பத நிறுவுதல்.  

 

02. ஒன்றிபணக்கப்பட்ட வபாக்குவரத்து திட்டத்தின் மூைம் 2030 வருடத்தின் நகரத்தில் வவறு பை 

சந்தர்ப்பங்களில் வவபைப்பளு கிவைாமீட்டர் இரண்டு குட்பட்ட தூர நகரங்கபள கடப்பதற்கு 

குபறந்தபட்சமாக 15 நிமிடங்கள் வசைவாகும். 

 

4.4.2 இைக்கு   02  
 வடவமல் மாகாணத்தினுள் சைத்வதாபக முழுபமவபற்ற கவர்ச்சிகரமாை      

 வீடபமப்பு வையமாக  உருவாக்குதல். 

 தூரவநாக்கு   

01. சமூக மற்றும் வபௌதிக விஸ்தாிக்கப்பட்ட வசதிகபள ஏற்படுத்துவவதாடு 2030 வருடம் ஆகும் 

வபாது வீடபமப்பு சைத்வதாபகயிபை 220,000 வபர அதிகாித்தல். 

02. 2030 வருடம் ஆகும் வபாது அத்தியாவசிய நிைப்பரப்பு பாதுகாக்கப்படுவவதாடு முழுபமயாை 

வீடபமப்பு வையத்திபை வளர்ச்சி வபறச் வசய்தல். 

 

4.4.3 இைக்கு   03  
ஹஸ்தி பஷைபுரவின் அபடயாளத்பத பாதுகாத்தல். 

 தூரவநாக்கு 

 

01. 2030 வருடம் ஆகும் வபாது நகர மற்றும் அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் 1/3  

காட்சிப்படுத்த கூடியவாறு நகரத்தின் நிர்மாண சூழபை தயார்படுத்தல். 

 

02. 2030 வருடம் ஆகும் வபாது நகரத்தின் அபடயாளங்களாை ரெபிஹில்ை பூங்கா, ரெபிஹில்ை 

தாபைம், கடிகார வகாபுரம் மற்றும் ராெமாளிபக அண்டிய வரைாற்று சிறப்புக்கபள) நகர மத்தியில் 

காட்சிப்படுத்தல்.  
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அத்தியாயம் 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 பைங்கள், பைவீைங்கள், சந்தர்ப்பங்கள் 

மற்றும் ச்சுறுத்தல் வதாடர்பாை ஆய்வு 

மற்றும் தர ஆய்வு 
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அத்தியாயம் 05 

 

பைங்கள், பைவீைங்கள், சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் ச்சுறுத்தல் 

வதாடர்பாை ஆய்வு மற்றும் தர ஆய்வு 

 

5.1 S W O T ஆய்வு  

 

இைக்கு 03 – : கிழக்கு வமற்கு வபாருளாதார பாபதபய மிளிரும் வபாருளாதார மத்திய நிபையமாக 

உருவாக்குதல். 

அட்டவபண இை 5.1 : முதைாம் இைக்கிற்காை  S W O T ஆய்வு 

 

         பைங்கள் 

 

 வவறுபட்ட வதசிய மட்ட நகரங்களுக்கு 

சமமாக நாளும் வளர்ச்சிவபறும் சைத்வதாபகயில் 

உயர் எழுச்சி  வீதம் காணல். 

 ைட்சம்.  

 (கண்டி 3.2 ைட்சம், அனுராதபுரம்    1.2 

ைட்சம்) 

 இைங்பகயின் பிரதாை பாபத இபணப்புச்  

சந்தி நகரமாக்கல். வடக்கு மற்றும் வதற்பக 

இபணக்கும் ஐந்து பாபதகபள ஒன்றிபணக்கும் 

வபரும் இபணப்பப   உறுதிப்படுத்தல். 

 இைங்பகயின் மூை வபாருட்கள் உற்பத்தி 

துபறயில் மூன்றாவது இடத்திபை வடவமல் 

மாகாணம் அபடதல். 

 வதசிய மட்டத்திற்கு சமமாை உயர் 

கணைியறிவு விகிதாசாரத்பத அபடதல்.  

 வர்த்தக அபிவிருத்தியில் வருடாந்த சிறந்த 

முன்வைற்றத்திபை அபடதல் - குருநாகல்  

 நகரத்தில் வர்த்தக நிபைய               

 பாவபைகள் உயர்வபடதல்    

 மற்றும் வர்த்தக  

 பாவபைகளுக்குறிய  

 கட்டிடங்களுக்காை விண்ணப்ப  

 எண்ணிக்பககளின் வருடாந்த 

 அதிகாிப்பு.   

 

 

 

 

  பைவீைங்கள் 

 

 நகர மத்தியில் ஏற்படும் வாகை வநருக்கடி - 

வீதியில் வாகை வசலுத்துபக  அதிகாிப்பு.   

 புபகயிரத நிபைய மற்றும் வபருந்து 

தாிப்பிட ஒன்றிபணப்பு இன்பம. 

 நகர மத்தியில் உள்ள இடங்களில் 10% 

பாடசாபை மற்றும் அரசாங்க நிறுவைங்கள் 

தாபிப்பு 

 நகர மத்தியில் வாகை தாிப்பிடம் 

வபாதாபமயிைால் பாபதயின் இரு மருங்கிலும் 

வாகைங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றபம.  

 பிரதாை பாபத வநரடியாக குடியிருப்பு 

பாபதயுடன் இபணதல். ( குறுக்கு பாபத 

பிரதாை  பாபதயுடன் இபணயாபம) 
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சந்தர்ப்பம் 

   

அச்சுறுத்தல் 

 

 வதசிய வபௌதிக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் 

மூைம் அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட வமற்கிலிருந்து 

கிழக்கு வநாக்கி நீளும் ( வகாழும்பிலிருந்து 

திருவகாணமபை) வபாருளாதார பாபதயின் 

பிரதாை  வபாருளாதார பமயமாக 

குருணாகபைபய அபடயாளப்படுத்தி உள்ளபம. 

 முன்வமாழியப்பட்ட மற்றும் 

வசயல்படுத்தக்கூடிய வதசிய அபிவிருத்தித் திட்டம். 

 மத்திய அதிவவக வநடுஞ்சாபை மற்றும் 

தகவல் பாிமாற்றம் நிபையம். 

 குருநாகலில் இருந்து தம்புள்பள வபர 

முன்வமாழியப்பட்ட புபகயிரத பாபத. 

 வபால்கஹவவையில் இருந்து குருநாகல் 

வபரயிைாை இருவழி புபகயிரத பாபத.  

 முன்வமாழியப்பட்ட மற்றும் 

வசயல்படுத்தக்கூடிய  பாாிய வசதிகளுபடய 

திட்டம்.  

 வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப வசபவ 

விஸ்தாிப்பு  

 பாாிய குருநாகல் நீர்ப்பாசை மற்றும் 

சுகாதார திட்டம். 

   நகர மத்தியில் உயர் 

 வவப்பநிபை நிைவுதல்.  

 (36 வசல்சியஸ்) 

 

5.1.1 பைங்கள் 

 

01. நாளும் வளர்ச்சிவபறும் சைத்வதாபகயில் உயர் எழுச்சி  வீதம் காணல். 

           அட்டவபண இை 5.2 நாளும் வளர்ச்சிவபறும் சைத்வதாபக-2017 

பிாிவு சைத்வதாபக சதவீதம் 

நகர சைத்வதாபக 18 120 6%  

வீதிப்பயணி வபாக்குவரத்து அதிகார சபப 

(வபாது) 
129341 45%  

வீதிப்பயணி வபாக்குவரத்து அதிகார சபப 

(வசாகுசு) 
20120 7%  

இைங்பக வபாக்குவரத்து சபப வபாக்குவரத்துச் 

வசபவ  
57485 20%  

நகரங்களுக்கிபடயிைாை  வபாக்குவரத்துச் 

வசபவ (வபாது மற்றும் வசாகுசு வசபவ ) 
7473 2.6%  

 புபகயிரத வசபவ  1437 0.5%  

 தைியார் வாகைம் 54323 18.9%  

 வமாத்தம் 287425 

 

100% 

 

மூைம்  - ஆய்வு  நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப , வடவமல் மாகாண 
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காாியாையம் , வீதி வபாக்குவரத்து  அதிகார சபப இைங்பக வபாக்குவரத்து சபப - குருநாகல். 

நாளும் வளர்ச்சிவபறும் சைத்வதாபக அறிக்பக அடிப்பபடயில் சுற்றியுள்ள மாகாணங்களாை காலி, 

அநுராதபுரம் மற்றும் கண்டிபய விடவும் குருநாகல் மாகாண மக்கள் சைத்வதாபக வீதம் அதிகாித்வத 

காணப்படுகிறது. (அநுராதபுரம் 120,000 ,கண்டி 320,000 ,காலி 120,000) 

வமலும் இச்சைத்வதாபக அறிக்பக அடிப்பபடயில் மீளாய்வு வசய்ததன் மூைம் கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

வசபவ இைக்கு  காரணமாகவவ சைத்வதாபக அதிகாிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  

குருநாகல் நகரம் பிரதாை பாிபாைை மற்றும் வர்த்தகமயமாக்கல் நகரமாகுதல் மூைம் பிரதாை வவபை 

பமயங்கள் ஆக அரசாங்க வவபை வாய்ப்புக்களுக்காக 28,000  வவபை வாய்ப்பாளர்கள் வவவ்வவறு 

திபசகளில் இருந்தும் குருநாகல் நகரத்பத நாடி வருவதுடன் வமலும், வர்த்தக நிறுவைங்கள் 2080  

நிறுவப்பட்டுள்ளதால் அவற்றில் நிைவும் வவபை வாய்ப்புக்களுக்கு ஒரு நாளில் 26,421  மக்கள் 

வருகின்றைர். 

இதற்கு அப்பால் குருநாகல் அரசாங்க வபாதைா பவத்தியசாபை மூைம் சிகிச்பச வபறுவதற்கு   திைம் 

6000 க்கு உட்பட்ட பாாிய  வநாயாளர் எண்ணிக்பகயும் வமலும், வநாயாளர் பார்பவயிடலுக்காக 

20,000 மக்கள் எண்ணிக்பகயும் காணப்படுகிறது. தைியார் பவத்தியசாபையின் விவஷட பவத்திய 

வசபவக்காக 50 - 100  கிவைாமீட்டர் தூரத்திலுள்ள கல்கமுவ, புத்தளம், கக்கிறாவ, வககாபை வபான்ற 

பிரவதசங்களில் இருந்து  பாாிய  மக்கள் சைத்வதாபக பதிவு  வசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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வபரபடம் இை 5.1 வளர்ச்சிவபறும் சைத்வதாபக மக்கள் இடம்வபயரும் பிரவதசம் 
 

  

                       மூைம் - ஆய்வு நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

 

வமலும், மலியவதவ ஆண்கள், மலியவதவ வபண்கள் வபான்ற பிரபல்யமாை பாடசாபைகள் 

நிருவப்பட்டதன் காரணமாக  32,400 பாடசாபை மக்கள் சைத்வதாபக காணப்படுவதுடன், இந் நகர 

பாடசாபைகளில் சைத்வதாபக இதிலும் 6 இன் மடங்காகும்.  

 

வமலும், தைியார் பயிற்சி  வகுப்புக்களுக்காக வாரநாட்களில் 22,000  மாணவர்கள் வருபக தருவதுடன் 

வார இறுதி நாட்களில் இவ் எண்ணிக்பக 1 ைட்சம் வபர அதிகாிக்கிறது. 

 

நகரத்தின்  மத்தியில் அபமந்திருப்பதும் இைகுவாக இடத்பத அபடயக்கூடியதாக இருப்பதும் 

பிரபல்யமாை வதர்ச்சிமிக்க பல்கபைகழக விாிவுபரயாளர்களின் தைியார் வகுப்புகள் அபமப்வபற 

காரணமாவதுடன்  வமலும் ,விஞ்ஞாைம் , கணிதம் வபான்ற உயர் தர வகுப்புக்களுக்காகவும் 

திருவகாணமபை , வபாைன்ைறுபவ, வகக்கிறாவா, புத்தளம், அனுராதபுரம் வபான்ற நீண்ட தூரம் 

உபடய பிரவதசங்களில் இருந்தும்  சைத்வதாபக வருபக வீதம் அதிகாிக்கப்படுவதும் 

ஆராயப்பட்டுள்ளது.  

 

இதற்கு அப்பால் குருநாகல் நகரம்  ெப்பான் நாட்டு வாகை விற்பபை மற்றும் வாகை   
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உதிாிப்பாகங்கள்  விற்பபைக்காகவவ இைங்பகயில் சிறந்த விற்பபை தளத்பத உாித்தாக்கி 

உள்ளதால் நாட்டின் பை பாகங்களில் இருந்தும் மக்கள் இத்வதபவக்காக குருநாகல் நகபர நாடி 

வருகின்றைர். 

இன்னும் வவளிநாட்டு வவபைவாய்ப்பு நிறுவைங்கள் 178 நகரத்தில் அபமயப்வபற்றுள்ளதுடன் அந் 

நிறுவைங்களின்  நம்பகத்தன்பம  மற்றும் கவச்சிகரமாை  வசபவ காரணத்திைால் திைம் 4000  - 2000  

இபடப்பட்ட எண்ணிக்பகயில் மக்கள் குருநாகல் நகரத்திற்கு வருபக தருவதாக ஆய்வு தரவுகள் மூைம்  

வதளிவுப்படுத்தப்படுகிறது.  

 

வமலும் திறந்த பல்கபைக்கழகம் , வதசிய உயர் கல்வி நிறுவைம், வதசிய துபறசார் நிறுவைம் மற்றும் 

வதாழிநுட்ப கல்வி பயிற்சி நிபையம்  அபமயப்வபற்றுள்ளபம  மக்கள் சைத்வதாபக வீதத்தில் அதிக 

வசல்வாக்கு வசலுத்துகிறது. எைினும் மூன்றாம் நிபைக்கல்வி வதாழிற்கல்வி திபணக்களம் 

இன்பமயிைால் வபரும்பான்பமயாை மக்கள் கூட்டம் வகாழும்பப நாடி வசல்வது காணக்கூடியதாக 

உள்ளது. 

இதற்கு அப்பால் வமலும் ஒரு மக்கள் கூட்டம் நாளாந்த பாிபாைை மற்றும் வர்த்தக வதபவகளுக்காக 

குருநாகல் நகபர நாடி வருகின்றைர். இன் நகரத்தில் அரசாங்க வங்கிகள் 12 , தைியார் வங்கிகள் 11 

உள்ளடங்களாக முதலீட்டு மற்றும் காப்புறுதி நிறுவைங்கள் 74  நிறுவப்பட்டுள்ளபம   மூைம் பாாிய 

பணப்புழக்கம் நகரத்தில் உள்ளது எை தீர்மாைம் வசய்யைாம். 

 

இவ்வாறு,  இடம்வபயரும்  மக்கள் வாழும் வளமாை பிரவதசங்கபள ஆராயும் வபாது 22 

கிவைாமீட்டருக்கு உட்பட்டபவ வபாது வளப் பிவரவதசங்களும்  

20 கிவைாமீட்டருக்கு உட்பட்டபவ விவஷட வளப் பிரவதசங்களும் எை  (சுகாதார வசதி, பயிற்சி 

வகுப்புகள், வாகை வகாள்வைவு , வவளிநாட்டு வவபை வாய்ப்பு)  கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இத்தரவுகளின் படி உயர் வளம் வபாருந்திய பிரவதசங்களுக்கும்  வபாது நகரங்களுக்கும் சமமாை 

நாளாந்த உயர் மக்கள் சைத்வதாபக வளர்ச்சி வீதம் அறியப்பட்டுள்ளபம, குருநாகல் நகரத்தின் 

வபாருளாதார மத்திய நிபையமாக்குதல் வதாடர்பாை இைட்சிய பயணத்திற்கு ஊன்று வகாைாக 

அபமயும் என்பது சாத்தியமாக உள்ளது.   (வபரபடம் இை 2.2) 

 

 

 02. இைங்பகயின் பிரதாை பாபத இபணப்புச்  சந்தி நகரமாக்கல். 

வடக்கு மற்றும் வதற்கு மாகாணங்கபள இபணக்கும் 2 பாபதகளின் ஒன்றிபணப்பு ஸ்தைமாக 

இருப்பதால் குருநாகல் நகரம் நாட்டிலுள்ள  

பிரதாை நகரங்களாை வகாழும்பு, கண்டி, வபாைன்ைறுபவ, புத்தளம், சிைாபம், வககாபை, 

நீர்வகாழும்பு, மாத்தபள  மற்றும் திருவகாணமபை ஆகிய நகரங்களுடன் வநரடியாை பாபத மற்றும் 

வபாக்குவரத்து வதாடர்புகபள வவளிக்காட்டுகிறது.  

நகர இபணப்பு ஆய்வின் படி (connectivity) இது வதளிவாகின்றது. இதன் அடிப்பபடயில் குருநாகல் 

நகரம் வகாழும்பு , கம்பஹா ஆகிய பிரதாை நகரங்களுக்கிபடயில் சமமாை இபணப்பப  காட்டுகிறது. 

இவ் உயர் சிறந்த இபணப்பு வபாருளாதார மத்திய நிபைய அபிவிருத்திற்கு சாத்தியக்கூறாக உள்ளது. 

(வபரபடம் இை 2.2)  
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வபரபடம் இை 5.2 நகர அபிவிருத்தி வதாடர்பாை ஆய்வு 

 

ஆதாரம் : நிபையாை நகர அபிவிருத்தி  திட்டம் - 2019 

 

 

 

 

பூர்வாங்க திட்டமிடல் ஆய்வு – குருநெக்ல 

நிபையாை நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

வமகாவபாலிஸ் மற்றும் வமற்கத்திய வளர்ச்சி 

அபமச்சகம் 
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03. இைங்பகயில் மூைப்வபாருள் உற்பத்தி  துபறயில் மூன்றாம் இடத்திபை  வடவமல் மாகாணம் 

அபடதல். 

மாகாண அடிப்பபடயில் வதசிய மூைப்வபாருள் உற்பத்தி பங்களிப்பு 

(2009-2014) 

 

அட்டவபண இை 2.3:  மூைப்வபாருள் உற்பத்தியில் மாகாண பங்களிப்பு 

மாகாண வாாியாை வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பங்களிப்பு 

(2009 - 2014) 

Year 

மாகாணம் 2019 2010 2011 2012 2013 2014 

வமல் 45.8 44.8 44.2 42.8 42.5 41.6 

மத்திய  9.8 10 9.8 10.2 10.5 10.4 

வதற்கு 10.5 10.7 11 11 10.4 10.9 

வட 3.2 3.4 3.7 3.7 3.5 3.6 

கிழக்கு 5.8 6 5.8 5.8 5.9 6 

வட வமல் 9.6 9.5 10 10 10.5 10.7 

வட மத்திய 4.6 4.8 4.7 4.7 5 5.1 

ஊவா 4.5 4.5 4.5 4.5 4.9 5 

சபரகமு 6.1 6.3 6.2 6.2 6.8 6.7 

மூைம்- மத்திய வங்கி அறிக்பக 2009-2014 

வட வமல் மாகாணம் இைங்பகயின் மூைப்வபாருள் உற்பத்தி  துபறயில் மூன்றாம் இடத்திபை உறுதி 

வசயதுள்ளபம வமலுள்ள தரவுகள் படி வதளிவாகிறது.  மூைப்வபாருள் உற்பத்தியாளர்கள் 10.7% 

எண்ணிக்பகபய உபடயதாக உள்ள வடவமல் மாகாணம், விவசாய துபறயில் 1.2% மற்றும் 

வதாழில்நுட்ப துபறயில் 3.2% வசபவ துபறயில் அதிகப்படியாக 2.6% பங்களிப்பப வழங்குகிறது. 

இதைடிப்பபடயில் வடவமல் மாகாணம்  பிரதாைமாை பாிபாைை மற்றும் வர்த்தக நிபையமாதல் 

வதாடர்பாக வபாருளாதார வசபவயுபடய குருநாகல் நகரம்  பாாிய உயர் பங்களிப்பிபை வழங்குகிறது.  
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1. உயர் வதாழிநுட்ப கணைி அறிவு விகிதாசாரத்பத குருநாகல் மாவட்டம் அபடதல். 

 

அட்டவபண இை 2.4: மாகாண அடிப்பபடயில் கணைி அறிவு வீதம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       மூைம்: வதாபகமதிப்பு புள்ளி விபர திபணக்களம் -2017 

வடவமல் மாகாணத்தில் கணைி அறிவு மட்டம் வதசிய மட்ட சமமாை அளவிபை வபறுவதன் மூைம் 

வதாழில்நுட்ப சார்  வதாழில் வாய்ப்புக்கபள அபடய முடியும் என்பது வதளிவாகிறது. 

 

2. குருநாகல் நகரத்தின் வர்த்தக நிைம் பாவபை  உயர்வபடதல் மற்றும் குருநாகல் மாநகர 

சபபக்கு விண்ணப்பிக்கும் வர்த்தக கட்டிட பாவபையாளர் எண்ணிக்பக உயர்வபடதல். 

 

அட்டவபண இை 2.2: குருநாகல் நகர எல்பைக்குட்பட்ட வர்த்தக நிைப்பாவபை 

வருடம் நிைப்பாவபை %  

1998 1.47  

2001  4.97  

2017  7.3  

  

                            மூைம் : குருநாகல் நகர எல்பைக்குட்பட்ட  இடப்பாவபை- 2012 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

மாகாணம் கணைி அறிவு வீதம் 2016 

இைங்பக 27.5 

வமற்கு 38.5 

மத்திய 26 

வதற்கு 27.2 

வடக்கு 19.9 

கிழக்கு 13.4 

வடவமல்  27.3 

வடமத்திய 21.6 

ஊவா  18.5 

சப்ரகமுவ 23.4 
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  புள்ளிவிபரம் இை 2.1: மாநகர சபபக்குட்பட்ட வர்த்தக கட்டிட விண்ணப்ப எண்ணிக்பக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குருநாகல் மாநகர சபபக்கு உட்பட்ட கடந்த காை நிைப் பயன்பாடு மாறுபட்ட அடிப்பபடயில் 

1997,2001,2017 வருடங்களில் வர்த்தக பாவபைக்காக நிைஅளவு கவைத்தில் வகாள்ளக்கூடிய வளர்ச்சி 

கண்டுள்ளது. அதுவபாைவவ(1998-1.47%,2001-4.9%,2017-7.3%) வர்த்தக கட்டிட பாவபைக்காை 

விண்ணப்பிக்கும் எண்ணிக்பகயும் வருடாந்த அதிகாிப்பப காட்டுகிறது, இதைடிப்பபடயில் 

வபாருளாதார மத்திய நிபையமாக குருநாகல் அபிவிருத்தி அபடயும் என்பது உறுதியாக வதளிவாகிறது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
மூலம் குருநாகல் மாநகர சபப – 2 0 1 8 
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5.1.2 பைவீைம்  

01. நகர மத்தியில் வாகை வநாிசல், வீதியில்  வாகை வபாக்குவரத்து மற்றும் வநருக்கடி  அதிகாிப்பு. 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபப மூைம் நபடவபற்ற ஆய்வின் படி வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபபக்கு 

உட்பட்ட பிரதாை வீதிகள் ஊடாை வாகை வபாக்குவரத்து அதிகாித்து காணப்படுகிறது. 

அதைடிப்பபடயில் கதுருகஸ் சந்தியில் இருந்து கடிகார சந்தி வபர , பாக்கு மர சந்தியில் இருந்து நகர 

மத்தி வபர , நகர   மத்தியில்   இருந்து மல்ைவப்பிட்டி வபர , வபௌத்தாவைாக்க மாவத்பத ஆகிய 

இடங்களில் திைமும் வாகை வநாிசல்  காணக்கூடியதாக இருக்கும். அதைடிப்பபடயில் மத்திய 

நகரத்பத  கடந்து 2 கிவைாமீட்டர்  பயணம் வசய்ய வாகை வநாிசல் வநரங்களில் 40 விைாடிகள் ஆகும். 

மிக முக்கியமாக  வசபவக்காக பிரகடைப்படுத்தப்படும் நகரமாக திகழும் வபாது இவ் வாகை வநாிசல் 

மற்றும் வநருக்கடி சந்தர்ப்பங்கள் அச்சுறுத்தைாக அபமகிறது. இபவ ஆரம்ப கட்ட ஆய்வின் படி 

பிரதாை சிக்கல்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதுடன் இவ் வாகை வநாிசல் நகர வவபைத்திட்டத்தில் 

அசமந்த வபாக்கிபை உருவாக்கியுள்ளது. 

 

  அட்டவபண இை 2.6: குருநாகல் நகரத்துக்குட்பட்ட வாகை வபாக்குவரத்து வசலுத்துபக 

வீதி 

 

 

நிைவும் வாகை 

வசலுத்துபக  

நிைவும் வாகை 

வபாக்குவரத்து 

புத்தளம் வீதி 160000 226000 

கண்டி வீதி 160000 392000 

தம்புள்பள வீதி 160000 290000 

நீர்வகாழும்பு வீதி 180000 299000 

வகாழும்பு வீதி 180000 339000 

மூைம்: வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

படம் 2.2: பாபத நிர்மாணிப்புடைாை வாகை வசலுத்துபக 

 

ஆதாரம் – வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 2017 ஆய்வு 

 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  63 

 

 

படம் 2.3 பாபதகளுடைாை வாகை வசலுத்துபக 

 

 

ஆதாரம் – வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 2017 ஆய்வு 

 

02. புபகயிரத நிபையம் மற்றும் வபருந்து தாிப்பிடம் இபடவயயாை இபணப்பு இன்பம. 

வமலும், குருநாகல் நகரம் 2  பாபதகளின் சந்திப்பு இடமாக உள்ளதுடன் 3 புபகயிரத நிபையங்கபள 

(வகட்டுவாை, முத்வதட்டுகபள, பநலிய) உள்ளடக்கி உள்ளது. எைினும் புபகயிரத நிபையமும் 

வபருந்து தாிப்பிடமும் 2  கிவைாமீட்டர் உட்பட்ட தூரத்தில் அபமப்வபற்றுள்ளபம மற்றும் 

ஒன்றிபணப்பு இன்பமயும் குருநாகல் நகரத்திற்காை புபகயிரத பயணியர் வதாபக  1200 எனும் சிறு 

வதாபகயிைர் ஆக காரணமாக உள்ளது. இதில் 80 % ஆவைார் வவபைக்காக வகாழும்பு வநாக்கி 

வபாகும் பிரயாணிகள் ஆகும். இதைால் புபகயிரத வபாக்குவரத்து சார்ந்த  நன்பமகள் குருநாகல்  

நகரத்திற்கு கிபடப்பதில்பை என்பது வதளிவாகிறது.  நாளாந்த இடம்வபயரும் மக்கள் சைத்வதாபக 

புபகயிரத வசபவ மூைம் 0.2% அபடவு ஆகும்.  
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03. மத்திய நகர நிைத்திலிருந்து 10%க்கும் அதிகமாக பாடசாபை  மற்றும் அரச திபணக்களம் 

நிறுவுதல்.  

 

பிாித்தாைிய காைத்திலிருந்வத நிருவாக மத்திய நிபையமாக இருந்தபமயால் வர்த்தக வபறுமதியுள்ள 

நிைம் (வமாத்த நிைத்திலிருந்து 10%) அரசாங்க உாிபமவயாடு பாடசாபை மற்றும் அரச காாியாையம் 

அபமக்க பட்டிருந்தவதாடு  பரவைாை மக்கள் பாவபைக்கு விட்டிருக்கவில்பை. மத்திய நகரத்திலிருந்து 

200 கிவைாமீட்டர் உட்பட்ட தூரத்தில் அபைத்து பாடசாபைகளும் அபமயப்வபற்றுள்ளதுடன் புைித  

ஆைா கல்லூாி  , பாிசுத்த குடும்ப மகளிர் கல்லூாி ஆகிய மிஷைாிகபள வவறு இடம் மாற்றுதல் 

வதாடர்பாக நிருவாக சிக்கல்கள் உள்ளது. வமலும் நகர மத்தியில்  இருப்பதால் வாகை வநருக்கடி 

மற்றும் வநாிசல் அதிகமாக காணப்படுகிறது. 

 

மத்திய நகரத்தின் உயர் வசல்ைவாக்கிைால் முதலீட்டாளர்கள் கவரப்பட்டுள்ளதுடன் அபவ அரச 

உடபம என்பதைால்  முதலீட்டாளர்கள் நகர திட்டத்திலிருந்து பின்வாங்கி பிரதாை பாபத திட்ட 

வசயல்பாட்டில் முதலிட ஆர்வம்  காட்டுகின்றைர்.  

 

04. வாகை தாிப்பிட பற்றாக்குபற  

வாகைங்கள் நிறுத்த இடப்பற்றாக்குபறயிைால் பாபத இருமருங்கிலும் வாகைங்கள் நிறுத்தி 

பவக்கப்படுவது காணக்கூடியதாக உள்ளது. பாபத இரு மருங்கிலும் வாகைங்கள் நிறுத்தி 

பவக்கப்படுவது. மக்கள் நடமாற்றங்களுக்கு அவசௌகாியம் ஏற்படுவதால் மக்கள் வருபக 

குபறவபடகிறது. வமலும் இது வாகை வநாிசலுக்கு காரணமாக அபமவதால் நகர திட்ட 

வவபைப்பாடுகளுக்கு இபடயூராக அபமகிறது. 

 

அட்டவபண 2.7:  வாகை இருமருங்கிலும் வாகைம் நிறுத்திபவக்கப்படுதல் (பி.ப 10.00-10.30) 

இடம்   வாகை  

எண்ணிக்பக 
 

நகர மத்தி  1023  

 வகாழும்பு வீதி  612  

 நீர்வகாழும்பு வீதி  437  

கண்டி வீதி  199  

தம்புள்பள வீதி  203  

புத்தளம் வீதி  285  

வமாத்தம்  2759  

மூைம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் கள ஆய்வு 2018.03.26 
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05. பிரதாை பாபத வநரடியாக குடியிருப்பு பாபதயுடன் வதாடர்புடல்.  ( ஒழுங்பக மற்றும் சிறுவழி 

பாபதகள் ஒன்ருக்வகான்று வதாடர்புடாபம) 

 

படம் 2.2: புத்தளம் பிரதாை பாபத குடியிருப்பு வழியுடன் இபணதல் 

  

 

திட்டமிடப்பட்ட பிரவதசங்களுக்குட்பட்ட பாபதகள் பிரதாை பாபதகளுடன் இபணகிறது. எைினும் 

பிரதாை  பாபதயுடன்  இபணயும் ஏபைய  பாபதகள் வநரடியாக  குடியிருப்பு பாபதயுடன் 

இபணவதைால் சிறுவழி பாபத மற்றும் ஒழுங்பககள் வதாடர்பற்று வபாகிறது.வர்த்தக வசயல்பாட்டின் 

வபாது இபவ பயைற்று வபாவதும் உள்ளூர்களில் வர்த்தக மந்த நிபை ஏற்படுவதும் காணக்கூடியதாக 

இருப்பது அபிவிருத்தி திட்டத்தில் தாக்கம் வசலுத்துகிறது.  
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5.1.3 சந்தர்ப்பம் 
 

01.  வதசிய வபௌதீக திட்ட வகாள்பகயின் படி 2030  இல் குருநாகல் நகரத்தின் எதிர்காை வநாக்கு.  

 

வதசிய வபௌதீக திட்ட வகாள்பக - 2030  மூைம் அறியப்பட்ட வமற்கிலிருந்து கிழக்கு வநாக்கி நீளும் ( 

வகாழும்பிலிருந்து திருவகாணமபை வபர) வபாருளாதார பாபதயின் பிரதாை மத்திய நகரமாக 

குருநாகல் அறியப்பட்டபம  குருநாகல் நகரத்பத மிளிரும் வபாருளாதார மத்திய நிபையமாக 

அபிவிருத்தி வசய்யும் வாய்ப்பப வபற்றுள்ளது.  

 

02. வதசிய வபௌதீக திட்டமிடல் வகாள்பக மற்றும் 2030 ஆம் ஆண்டின் கருத்திட்டத்தின் பிரகாரம் 

குருநாகல் எதிர்காை வநாக்கு 

இது குருணாகபை நகரத்பத பிரதாை வர்த்தக பமயமாக அபிவிருத்தி வசய்வதற்காை வாய்ப்பபப் 

வபற்றுள்ளது. ஏவைைில் இது வதசிய வபௌதீக திட்டமிடல் வகாள்பக மற்றும் 2030 திட்டத்தின் படி 

கிழக்கு-வமற்கிலிருந்து (திருவகாணமபை முதல் வகாழும்பு வபர) வபாருளாதார தாழ்வாரத்தின் பிரதாை 

நகர பமயமாக அபடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

 

 

03. முன்வமாழியப்பட்ட மற்றும் வசயல்படுத்தலூடிய வதசிய அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 மத்திய அதிவவக வநடுஞ்சாபை மற்றும் தகவல் பாிமாற்று நிபையம்  

 குருநாகல் - தம்புள்பள வபரயிைாை முன்வமாழியப்பட்ட புபகயிரத பாபத  

 வபால்கஹவவை - குருநாகல் வபரயிைாை இருவழி புபகயிரத பாபத. 

 

இவ் அபிவிருத்தி திட்ட வசயல்பாட்டின் மூைம் அதிவவக வநடுஞ்சாபையின் தகவல் பாிமாற்று வசபவ 

நிபையமாக வகட்டுவை, தம்வபாக்க மாறுவதுடன் இதற்கு அருகாபமயிைிவை புபகயிரத நிபையம் 

அபமயப்வபறுகிறது. இச் சிறந்த வாய்ப்பிபை பயன்படுத்தி குருநாகல் நகரத்திபை வபாக்குவரத்து 

சார்ந்த வளர்ச்சி நிபைய நகரமாக முன்வைற்றுவது இயலுமாக  காணப்படுகிறது. இச் வசயல்திறமாை 

வவபைத்திட்டத்தின் காரணமாக  பகத்வதாழில் , வதாடர்பாடல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப கிராமம் , 

வபாருள் மாற்று நிபையம் (Logistic Hub) ஆகிய வபாருளாதார வமம்பாடுகள் உருவாக  சந்தர்ப்பமாக  

உள்ளது. 

 

04. முன்வமாழியப்பட்ட  மற்றும் வசயல்படுத்தப்பட்ட  விஸ்தாிக்கப்பட்ட திட்டம்  

 

 பாாிய குருநாகல் நீர்ப்பாசை மற்றும் சுகாதார வசபவ திட்டம்  

 

இத் திட்டத்தின்  மூைம் குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட முழு பிரவதசங்கபளயும்  உள்ளடக்கி குழாய் 

நீர் விநிவயாகம் , கழிவு நீர் வடிகாைபமப்பு நபடவபறுவதுடன் , இப் பிரவதசத்தில்  அதிக 

வபறுமதியுபடய   வர்த்தக அபிவிருத்தி விஸ்தாிக்கப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் நிைவுகிறது. (சிறு 

பிாிவுகளாக நிைம் பிாிக்கப்படுதலும் கட்டிட வீடுகள் அதிகாிக்கப்படுவதும்)  

 

 

 

 

 

 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  67 

 

 

05. வபாக்குவரத்து அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வீதி விஸ்தாிப்பு  

 

ஏ9 அம்வபபுஸ்ஸ குருநாகல் பாபதயில் வவஹபரயில் இருந்து வபால்ைத்தப்பிட்டிய வபர 4 

வழிப்பாபதயாக விஸ்தாிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் , கீழ் குறிப்பிட்டவாறு வீதி அபிவிருத்தி வசய்ய 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது. 

 

 

அட்டவபண 2.8 :வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப பாபத விஸ்தாிப்பு ஆவணம்  

 

பாபத விஸ்தாிக்கப்பட  

வவண்டிய அகைம் 

(மீட்டர்) 

ஆரம்பம் - 

முடிவு 

விஸ்தாிக்கப்பட  

வவண்டிய தூரம் 

(கி மீ) 

குருநாகல்/ நீர்வகாழும்பு 

பாபத (B 247) 

24 

(வழிப்பாபத) 04 

குருநாகல் - 

நாரம்மை  

 

19 

அம்வபபுஸ்ஸ-

குருநாகல் - 

திருவகாணமபை பாபத 

(A 006) 

24 

(வழிப்பாபத) 04 

வரக்ைண்ட் 

வதாட்டம் - 

வவஹர  

 

3.5 

கட்டுகஸ்வதாட்பட- 

குருநாகல் - புத்தளம் 

பாபத   

 A 010 

24 

(வழிப்பாபத) 04 

மல்ைவப்பிட்டி 

சந்தி - 

தித்தவவள்ள    

 

07 

மூைம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப 2017 

 

5.1.4 அச்சுறுத்தல் 

 

01. நகர மத்தியில் உயர் வவப்பநிபை நிைவுதல். 

  

80% மக்கள் கருத்தாய்வு படி அதிக வவப்பநிபை ஒரு சிக்கைாக உள்ளதாக காணமுடிகிறது. நகர வபாது 

வவப்பநிபை 27® வசல்சியஸ் ஆகவும் நகரத்தின் வடகீழ் பிரவதசத்தின்  கற்படிவு காரணமாக நவம்பர் - 

மார்ச் வபர வீசும் வட பருவ காற்று தபடபட்டு மத்திய  நகர வவப்பநிபை 30® வசல்சியஸ் ஆக 

அதிகாிக்கிறது. சிைசமயம் நகர மத்தியில் வவப்பநிபை 36®  வசல்சியஸ் ஆகவும் காணப்படும்.  

 

இதைடிப்பபடயில் நகரம்  மக்கள் விரும்பும் இடமாக அபமயவில்பை. வமலும் நகரத்தின் இயற்பக 

குளிபர தரக்கூடிய வயல் நிைங்கள் பயிர் வசய்பககள் மற்றும் நீர்வதக்கங்கபள பாதுகாப்பதன் மூைம் 

வபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திடைாம்.  (வபரபடம் இை 2.2)  
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5.2 இைக்கு :02 வடவமல் மாகாணத்தில் முழுபமயாை சைத்வதாபகபய 

உபடய கவர்ச்சிகரமாை     வீடபமப்பு வையமாக பிரகடைப்படுத்தல்   
 

அட்டவபண இை 2.9: இரண்டாம் இைக்கிற்காை  S W O T ஆய்வு 

பைங்கள் 

 பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சிறந்த  

வீடபமப்புக்காை நிைங்கள் காணப்படுகின்றபம.   

(வதன்பை நிைம், குபறந்த சைத்வதாபக உள்ள பகுதி, 

வபாிய வீடபமப்புக்காை நிைம்) 

 

 வதசிய மற்றும் மாவட்ட சைத்வதாபகக்கும் விட 

குருநாகல் சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சைத்வதாபக 

வளர்ச்சி வீதம் அதிகமாகும்.  (இைங்பகயில் 0.76%, 

குருநாகல் 0.96%, திட்டமிடப்பட்ட பகுதி 0.98%) 

 

 வீடபமப்பு அபிவிருத்திக்காக நிைம்      

 பகுதிகளாக்கப்படும்  வசயல்பாட்டில் வருடாந்த   

அதிகாிப்பு நிைவுகிறது. 

 பிரதாை வசபவ நகரம் மற்றும்  பாிபாைை 

நகரமாகுதல் மூைம் வவபை வாய்ப்புகளுக்காக குருநாகல்  

நகபர வநாக்கி வரும் மக்கள் நகபர சுற்றியுள்ள  பிரவதச 

சபபக்குட்பட்ட  

 பகுதிகளிவை வதிவிடம் நாடி வருகின்றைர். 

(வருடாந்தம் 20  ஏக்கருக்கும் அதிகமாக வீடபமப்புக்காக 

நிைம் பகுதிகளாக்கப்படுகிறது)  

 

 வதாடர்மாடி கட்டிடங்களாக்குதல்   மற்றும் 

அைர்த்தமற்ற பகுதிகளாக்குதல். 

 பைவீைங்கள் 

 குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட 

பகுதிகளில் குடும்பங்கள் குபறந்த 

வருமாைத்தில் வாழ்கின்றபம. 

(வில்வகாட, வபாளத்தாப்பிட்டிய,      

வவவ் காைா) 

 

 பாபதகள் ஒழுங்பககள் ஒன்றுடன் 

ஒன்று இபணயாபம. 

 

 3. நீர்ப்பாசை திபணக்களத்திைால் 

வசயல்படுத்திய குழாய் நீர் விநிவயாகம் 

குருநாகல் பிரவதச சபபக்குட்பட்ட 

பகுதிகளில் இன்பம. (குழாய் நீர் விநிவயாகம் 

மாநகர் சபப எல்பைக்குள் மாத்திரம் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.) 

 

சந்தர்ப்பம் 

 

1. வதசிய வபௌதீக அபிவிருத்தி திட்டம் மூைம் 

குருநாகல் நகரத்திபை வீடபமப்பு அபிவிருத்திக்காகிை 

சிறந்த இடமாக கண்டறியப்பட்டுள்ளபம.-2030ம் 

வருடத்தில் குருநாகல் நகரம் வமட்வரா ாீென் வையத்தில் 

10 ைட்ச வீடபமப்பு திட்டத்தின் கீழ் பாாிய 

சைத்வதாபகபய எதிர்பாத்தல். 

அச்சுறுத்தல் 
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 தற்வபாது வசயல்பாட்டில் உள்ள 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் விஸ்தாிப்பு  

 பாாிய குருநாகல் நீர்ப்பாசை திட்டம் 

 2030 ம் வருடத்தில் குருநாகல்  சபபக்குட்பட்ட 

முழு பகுதிகளுக்குமாை நீர்ப்பாசை திட்டம்  

 பாபத விஸ்தாிப்பு  

 

 முன்வமாழியப்பட்ட வசயல்படுத்தக்கூடிய வதசிய 

அபிவிருத்தி திட்டம் அதிவவக வநடுஞ்சாபை , இருவழி 

புபகயிரத பாபத மற்றும் புபகயிரத பாபத விஸ்தாிப்பு 
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5.2.1 பைங்கள் 

 

01. பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளில்  சிறந்த  வீடபமப்புக்காை நிைங்கள் காணப்படுகின்றபம. 

 

வமற்குறிப்பிட்ட வநாக்கத்தின்  அடிப்பபடயில் 2030 வருடத்தில் சைத்வதாபக அதிகாிப்பு 20,000 

மற்றும்  வீடுகள் அதிகாிப்பு 12,200  ஆகும். எைவவ, ஒரு வீட்டுக்காை நிைப்பரப்பு பர்.12 வீதம் ஆகும் 

எைின், எதிர்காை வீடுகளுக்காை  நிைப்பரப்பு 472 வஹக்டர்  ஆகும். நிைப்பிாிப்பு திட்ட ஆய்வின் படி 

கீழ் காணப்பட்டவாறு வீடபமப்புக்காை  நிைப்பரப்பு காணப்படுகிறது. 

 

 வதன்பை நிைம்                      2748.11 – 23% வஹக்டர்  

 வீட்டுத்வதாட்டம் ( 01-02 ஏக்கர் )      3322.30 – 13% வஹக்டர்   

 

நகரத்தின் வடக்கு பாதியில் உள்ள வதன்பை நிைம் (மாவபாத, வவல்ைவ)  பகவிடப்பட்ட நிைமாக 

இருப்பதால் வீடபமப்புக்காை நிைப்பிாிப்பு திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்ப்ப்ட்டுள்ளது. இதுவபாைவவ 

வீட்டுத்வதாட்ட நிைத்தில் 2-3 ஏக்கர் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

வமலும், நிகழ்காை  வீடு அளவீடு மற்றும் வீட்டுத்திட்ட நிைஆய்வின் படி 2030 ம் வருடத்திக்காை 

திட்டமிடப்பட்ட வீட்டுத்திட்ட இைக்கிபை மற்றும் சைத்வதாபக அதிகாிப்பிபை வதன்பை , வீட்டு 

வதாட்ட நிைப்பிாிப்பிபை மூைமாக  அபடந்துவகாள்ளைாம். 

 

அட்டவபண இை 2.10: வீடபமப்பு நிைத்வதபவ - 2030  

 

ஆதாரம் : வட வமல் மாகாண ப் பிாிவு; நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 2018 

 

 

 

பிரவதசம் 

 

வீடபமப்புக்

கா ை வமாத்த 

நிைப்பகுதி 

2017 (வஹக்;) 

வீடுகளின்  

எண்ணிக்

பக 2017 

ஒரு 

வீட்டுக்கா

ை 

நிைப்பகுதி 

(பர்;) 

சைத்வதா

பக 

அதிகாிப்பு 

வீடுகளி

ன் 

அதிகாிப்

பு 

வதபவப்பாடு 

குருநாகல் 

மாநகர சபப 
434 6023 

 

28 7693 1768 1/3நிைப்பிாிப்

பு பகுதி 

பிரவதச 

சபபகுட்பட்

ட நகர பகுதி 

3816.6 23,545 64 26,235 

 

 

6913 1/3 

நிைப்பிாிப்பு 

பகுதி 

பிரவதச 

சபபகுட்பட்

ட 

நகரமல்ைா 

பகுதி 

4507.4 16,739 107 13,015 3425 1/3 

நிைப்பிாிப்பு 

பகுதி 
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02. குருநாகல் பிரவதச சபப மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்காை உயர் சைத்வதாபக 

விகிதாசாரத்பத காட்டல். 

 

அட்டவபண இை 2.11 சைத்வதாபக வளர்ச்சி வபாக்கு 2001-2017 

பிரவதசம் சைத்வதாபக சைத்வதாபக வளர்ச்சி 

வவகம் 

   
1981 2001 2011 2017 

1981-

2001 

2001- 

2011 

2011 

2017 

இைங்பக 14,846,274  18,797,2

57  

20,359,439     1.16  0.76     

குருநாகல்  1,198,795 1,458,38

5 

1,618,465    0.96  0.97     

திட்டமிடப்ப

ட்ட வையம் 
 163,602  167,651 180,39

9 

 0.98 1.23 

ஆதாரம்: மக்கள் வதாபக கணக்வகடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிவரத் திபணக்களம் – 2017 

 

வமற்குறிப்பிட்ட தரவுகள் படி இைங்பக மற்றும் குருநாகல் மாவட்ட சைத்வதாபக வளர்ச்சி வீதம், 

திட்டமிடப்பட்ட பிரவதசத்தில் அதிகமாகும். வவபை நிமித்தம் மற்றும் நகர்ப்புற வசபவகளுக்காக 

(மாவட்ட பிரபல்யமாை பாடசாபை , பவத்தியசாபை, வர்த்தக வசபவ) வவளி கிராம மக்கள் 

திட்டமிடப்பட்ட பகுதிகபள நாடி வருவது வதளிவாகிறது, வமலும், 2001 – 2011 வருடங்களுக்கு 

இபடப்பட்ட சைத்வதாபக வளர்ச்சி வீதத்பத விட 2011 – 2017 வருடத்தில் உயர் எண்ணிக்பகயில் 

இருப்பது சைத்வதாபக வளர்ச்சி அபிவிருத்தியில் சிறந்த வபாக்காக உள்ளது.  

 

03 .வீடபமப்புக்காை நிைப்பிாிப்பில் வருடாந்த அதிகாிப்பு  

 

விளக்கப்படஇைக்கம். 5.2 - நிை உட்பிாிவின் வபாக்கு - 1990 - 2017

 

 

மூைம்: குருநாகல் பிரவதச  சபப – 2017 

 

வமலுள்ள தரவுகளின் படி வீடபமப்புக்காை நிைப்பிாிப்பு வருடாந்த அதிகாிப்பப காட்டுகிறது. பிரதாை 

பாிபாைை ,மற்றும் வர்த்தக நிபைய நகரமாதல் வமலும் வவபை வாய்ப்புக்கு மற்றும்  ஏபைய  

நகர்வசபவகபள வபரும் வநாக்கில் வரும் மக்கள் மாநகபர சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிப்பதற்காக 

வருடாந்தம் 20 ஏக்கருக்கு அதிகமாை நிைப்பரப்பு வதபவப்படுவது அறியப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

72 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 
 

 

வதாடர்மாடி வீடுகளுக்காை வகள்வி குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நிைவுவதாக 2017 

வம மாதம் வதாடக்கம் 2018 வம மாதம் வபர  326 வதாடர்மாடி வீடுகளுக்காை ஆரம்ப திட்ட ஆய்வின் 

படி அறியைாம்.  

(நகர்ப்புற அபிவிருத்தி அதிகார சபப தரவு ) 

 

4. தட்படயாை நிைப்பரப்பு மற்றும் வபரழிவு இல்ைாத பகுதி. 

 

படம் 5.6 - குருணாகல் பிரவதசத்தில் உயரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம் ; வட வமல் மாகாணம் - அைர்த்த முகாபமத்துவ அைகு 2018 

           

குருநாகல பிரமதச சபபயின் 

டிஜிட்டல் உயர மாதிரி 
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குருநாகல் நகரம் மத்திய காைநிபை வையத்துக்கு உட்பட்டுள்ளதுடன் , கடல்மட்டத்திலிருந்து 300 

மீட்டருக்கும் குபறவாை தாழ் வையத்திற்கு உட்பட்டதும் ஆகும். இப் பூவைாக அபமவிடம் காரணமாக 

அைர்த்த முகாபமத்துவ அபமச்சு   மூைம்  இயற்பக அைர்த்த தாழ் வையமாக குருநாகல் நகபர 

அபடயாளம்  கண்டுள்ளைர். வமலும்,   வபா கால்வாய் மற்றும் வான் கால்வாய் ஆகிய வபயர்களுபடய 

பிரதாை கால்வாய்கல்    இரண்டும்  குடியிருப்பு , வர்த்தக மற்றும் பயிர் வசய்பக நிைப்பரப்புகள் ஊடாக 

6  கிவைாமீட்டர் வபர வசல்வதுடன் , குருநாகல் நகர மபழ நீர் 78% மகுரு ஓயாவின் ஊடாக 

பாய்ந்வதாடுவது இயற்பகயாகவவ நீவராட்டம் உள்ள நகரமாக  அபடயாளம் காண வதளிவாகிறது. 

இதைடிப்பபடயில் ,குருநாகல் நகர சபப பிரவதசங்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்  இயற்பக 

அைர்த்த தாழ் பிரவதசம் எைவும்  வீடபமப்பு பகுதிகளாக அபிவிருத்தி வசய்ய சிறந்த  இடமாகும்  

எைவும்  அபடயாளம்  காணைாம். 

 

5.2.2 பைவீைங்கள்  
 

01. குருநாகபைபய  அண்டிய  பகுதிகளில் குபறந்த வருமாைம் உபடய 200 குடும்பங்கள் 

வாழ்கின்றபம.  

 

அட்டவபண இை 2.12 குருநாகல் மாநகர சபபக்குட்பட்ட குபறந்த வருமாைம் உபடய வீடுகள்      

இடம் வதியும் குடும்ப எண்ணிக்பக 

வகட்டுவை 125 

வவவ்கபள 25 

தம்புள்பள வீதி 90 

வில்வகாட 270 

வமாத்தம் 510 

         மூைம்: நகர அபிவிருத்தி கள ஆய்வு – 2017 

   

     படம் 2.7:: வில்வகாட வதாழிைாளர் வீடுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆ

தாரம் : வட வமல் மாகாண அலுவைகம், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப 

 

வமலுள்ள படத்தின் படி இவ்விடங்கள் குபறந்த வசதியுடன் குபறந்த வருமாை மக்கள் வாழும் 

வீடுகளாகும். இவ் வதிவிடயாளர்கள் நகர சபப வதாழிைாளர்கள் ஆவதுடன் , மாநகர சபப 

வதாடர்மாடி வீட்டு திட்டத்தின் மூைம் தீர்வு காணைாம் எை ஆவைாசிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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02. வீதிகள்  மற்றும்  ஒழுங்பககள் ஒன்றுக்வகான்று இபணயாபம. 

 

வீதிகள் மற்றும் ஒழுங்பககள் வதாடர்பற்று காணப்படுகின்றபம உட்கட்டபமப்பு வசதிகளுடைாை 

விஸ்தாிக்கப்பட்ட வபாக்குவரத்து மற்றும் வீடபமப்பு அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு சிக்கைாக உள்ளது.  

 

 

படம் 2.8: புத்தளம் பிரதாை வீதியின் ஆரம்பம் முடிவு 

 

 

 

ஆரம்பம்                                            முடிவு 
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5.2.3 சந்தர்ப்பங்கள்  
 

1. வதசிய வபௌதீக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூைம் 2030  வருடத்தில் உயர் வீடபமப்பு 

திட்டத்திபை எதிர்பார்த்தல். 

 

வதசிய வீடபமப்பு வபௌதீக திட்டமிடல் வகாள்பகமற்றும் திட்டம் -2030, அைர்த்தமற்ற 

தன்பமகாரணமாக குடியிருப்பு வையங்கபள அபிவிருத்தி வசய்வதற்கு மிகவும் விரும்பத்தக்க 

பிரவதசங்களாக கம்பஹா மற்றும் குருணாகபை நகரத்பத இபணக்கும் தாழ்வாரத்பத அபடயாளம் 

கண்டது. குருநாகல் வமட்வரா பிராந்தியப் பகுதியில் குடியிருப்பு மக்கள் வதாபக 10 ைட்சம் வபர 

அதிகாிக்கும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றைர். இங்கு, உத்வதச அபிவிருத்தித் திட்டத்துடன் 

திட்டமிடல் எல்பைக்குள் 220,000 வபர அதிகாித்து வரும் சைத்வதாபகயுடன் 2030 ஆம் ஆண்டில் 

அதிக மக்கள் வதாபக வகாண்ட, குடியிருப்பு வையமாக அபிவிருத்தி வசய்ய எதிர்பார்க்கைாம். இது 

வதசிய வபௌதிக திட்டமிடல் வகாள்பக மற்றும் திட்டம் -2030 மூைம் வரும் முக்கிய வாய்ப்பாகும். 

 

2. வசயல்படுத்தக்கூடிய முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம்  

 பாாிய நீர்ப்பாசை மற்றும் சுகாதார திட்டம் மற்றும் 2030  வருடத்திற்காை முன்வமாழியப்பட்ட 

நீர்ப்பாசை திட்டம்.   

 

அட்டவபண இை 2.13 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் 

  வபயர் TEC (ரூ 

மி.) 

திட்ட 

வகள்வி 

வாக்காளர் 

வதாகுதி 

பயைா

ளி  

மூைம்  கருத்துக்கள்  

1 வபால்க

ஹவவள்ள 

அைவ்வ 

WSP (படி 

I) 

16,282.

16 

வமாத்த 

விநிவயாக

ம் - 

29,000m
3
/

d 

வபால்கஹ

வவள்ள 

அைவ்வ 

கழிகமுவ,ரம்

புக்கை,வர

காவபாை, 

குருநாகல், 

வவரம்புவக

தர 

180,000     

(2030) 

 

மா 

ஓயா  

 

வசயல்முபற   

திட்டத்தின் 

கீழ் 

2 வந்துருபீ

னுஎல்ை 

WSP 

31,246 வமாத்த 

விநிவயாக

ம் - 

39,500m
3
/

d 

வந்துருபீனு

எல்ை 

மல்ைவபிடி

ய , 

மாசுவபாத , 

ாிதீகம , 

இப்பாகமு

வா , 

மாவதகம ,  

குருநாகல் 

219,400    

(2035) 

திட்ட

மிடப்ப

ட்டுள்

ள 

வந்து

ருபீனு

எல்ை 

நீர்த்

வதக்க

ம் 

(வதது

று 

ஓயா)   

NPD அனுமதி 

வபற்றவுடன் 

நன்வகாபட 

மூைம் 

வசயல்முபற   

திட்டத்தின் 

கீழ் 
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  வபயர் TEC (ரூ 

மி.) 

திட்ட 

வகள்வி 

வாக்காளர் 

வதாகுதி 

பயைா

ளி  

மூைம்  கருத்துக்கள்  

3 கடுப்வபா

த்பத   

பமுபை

வகாடுவ  

ஒருங்கி

பணந்த 

திட்டம்  

WSs 

18,906.

00 

வமாத்த 

விநிவயாக

ம் - 

18,000m
3
/

d 

குளியாபிட்

டிய  கிழக்கு 

, 

வீரமுவகதர, 

மாசுவபாத , 

பமுபைவகா

டுவ ,  

பண்டுவனு

வர  கிழக்கு 

, வமற்கு , 

வகாவபய்க

வண , 

வாாியப்வபா

ை 

134,00

0              

(2030) 

வததுறு 

ஓயா  

நீர்த்வத

க்கம் 

NPD அனுமதி 

வபற்றவுடன் 

நன்வகாபட 

மூைம் 

வசயல்முபற   

திட்டத்தின் 

கீழ் 

4 வதாரயய 366 வமாத்த 

விநிவயாக

ம் - 

850m
3
/d 

இப்பாகமு

வா  DSD 

1500 

குடும்ப

ங்கள் 

துவார 

துபள 

வசயல்முபற   

திட்டத்தின் 

கீழ் 

மூைம்: நீர்ப்பாசை  மற்றும் நீர் வடிகாைபமப்பு திபணக்களம்- 2018 

 

நீர்ப்பாசை  மற்றும் நீர் வடிகாைபமப்பின்  நிகழ்காை  குருநாகல் நீர்ப்பாசை மற்றும் சுகாதார 

திட்டத்தின் படி மாநகரம் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் முழுபமயாக பயைபடவதுடன் குருநாகல் நகர் 

அபிவிருத்தி திட்ட வதபவப்பாட்டின் ஊடாக சுகாதார  திட்டங்களாை கழிவுநீர் மற்றும் வடிகாைபமப்பு 

திட்டங்கபள வமலும் விஸ்தாிக்க ஆவைாசிக்க படுவதுடன் அதற்காை கழிவுநீர் வடிகாைபமப்பு 

நிபையம் அபமப்பதற்காக பிரவதச சபபக்குட்பட்ட பகுதியாை மல்கடுவாவ கிராம வசவக 

பிாிவுக்குட்பட்ட 9 ஏக்கர்  நிைப்பரப்பிபை அபடவதற்காை வசயல்பாடுகள் நபடவபறுகின்றது.   

 

வமற்குறிப்பிட்ட நீர்பாசைநிபையத்திைால்  முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் படி 

முழு பிரவதச சபபயும் உள்ளடங்குவதாக வதளிவாகிறது.இத்திட்டம் மா ஓயா , வததுரு ஓயா, பூகத 

கிணறு வபான்ற  நீர் மூைாதாரங்கள் மூைம் விநிவயாகம்  வசய்ய  ஆவைாசிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரவதச 

சபப முழுபமயாைதாக குழாய் நீர் விநிவயாக மற்றும் அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு 

ஆவைாசிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பாிபூர்ண வீடபமப்பு  திட்டத்துக்காை வாய்ப்புள்ளது.(வபரபடம் இை 

6.11)  

 

அதிவவக வநடுஞ்சாபை மற்றும்  புபகயிரத பாபத விஸ்தாிப்பு 

  

வமற்குறிப்பிட்ட  திட்டத்தின் மூைம்  அதிவவக பாபதயின் வகட்டுவாை தகவல் பாிமாற்று நிபையம்   

மற்றும் குருநாகல் புபகயிரத வசபவ ஒன்றுக்வகான்று அருகாபம தூரத்தில் நிபைவபற்றுள்ளபம 

வபாக்குவரத்திபை பமயப்படுத்திய அபிவிருத்தி பாபதயிபை விபைத்திறைாக்குகிறது. இைங்பகயின் 

பிரதாை நகரங்களாை வகாழும்பு, வககாபை, தம்புள்பள, கண்டி, அனுராதபுரம் ஆகிய இடங்களில் 

வவபைத்தைங்களுக்காை உட்பிரவவசம் காரணமாக குருநாகல் நகாில் வதியும் மக்கள் வதாபக 

அதிகமாகியுள்ளது. (1- 1 ½ எனும்) சிறிய மணித்தியாைத்தில் நகரத்பத அபடய முடியும். 
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5.3 இைக்கு  03 – குருநாகலின் தன்பம/ அபடயாளத்பத பாதுகாத்தல். 

 

அட்டவபண இை 2.14 : மூன்றாம் இைக்கிற்காை  S W O T ஆய்வு 

பைங்கள் 

1.  1. பண்படய காைம்    

2.    வதாட்டு குருநாகல் நகர    

3.    அபடயாளத்பத   

4.    எத்துகபள பகுதியில்   

5.    நிபையாக்கியபம. 

  பைவீைங்கள் 

01.குருநாகல்  நகர அபடயாத்பத 

வபாருட்படுத்தாது அபிவிருத்தி 

திட்டங்கள் முன்வைடுக்கின்றபம 

( விளம்பர படங்கள், வதபவயில்ைா 

கட்டிடங்கள் ) 

 

சந்தர்ப்பங்கள் 

1. 80% மக்கள் அறிவாற்றல் படி 

(cognitive) குருநாகல் நகர நிபைவுகள் 

“எத்துகபள” பற்றிவய ஆகும், எை 

தகவல்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளபம 

 அச்சுறுத்தல் 

 

 

5.3.1  பைங்கள்  
 

01. பண்படய காைம் வதாட்டு குருநாகல் நகர அபடயாளத்பத ஏத்துகபள பகுதியில் 

நிபையாக்கியபம.  

எத்துகபள  நகர மத்தியில்  அபமதுள்ளபமயால் பண்படய  ஆட்சி காைத்தில் குருநாகல் நகரம் 

“எத்துகபள புர , ஹஸ்தி பசைபுர” வபயர்களில் அறியப்பட்டது. வமலும் குருநாகல் எை வபயர் வரவும் 

எத்துகபள  நகரம் காரணமாக உள்ளதாகவும் மக்கள் கூறுகின்றைர். இன்னும், எத்துகபள  நகர 

இயற்பக எழிலிபை குருநாகல் நகரம் அபடயமுடிகிறது.  

 

5.3.2 பைவீைங்கள்  

01.  குருநாகல் நகர அபமப்பிபை கருத்தில் வகாள்ளாது அபமக்கப்படும் கட்டிடங்கள் விளம்பர  

படங்கள். 

 

படம் 2 - 9 எத்துகபள நகர எழிலிபை மபறக்கும்படியாை  கட்டிடங்கள் விளம்பர படங்கள் 

:  
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படம் 2 - 10ரெபிஹிள்ள பூங்கா கடிகார வகாபுரம் சிபதக்கப்பட்டுள்ளபம 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 5.11 ராெ மாளிபக உள்ள  இடம் தைிப்படுத்தப்படடபம 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்: வட வமல் மாகாண அலுவைகம், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப  

 

 

எத்துகபள நகர அபமப்பிபை கருத்தில் வகாள்ளாது அபமக்கப்படும் கட்டிடங்கள்விளம்பர  படங்கள் 

பிரதாை சிக்கல்களாக உள்ளது. வமலும், மத்திய நகாில் வசயல்படுத்த இருக்கும் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் 

சிறந்த பாிபாைங்களுடன் நபடவபறல் வவண்டும் 

 

5.3.3 சந்தர்ப்பங்கள் 

 

03 .10  வீத மக்களின் அறிவாற்றல் படி குருநாகல் நகர சின்ைமாக “ஏத்துக்கபள” விளங்குகின்றது   

பண்படய ஆட்சி காைத்துக்குட்பட்ட ரெபிஹிள்ள பூங்கா , இரண்டாம் உைக வபாாின் 

நிபைவுச்சின்ைமாை கடிகார வகாபுரம் ஆகியபவ  குருநாகல் நகர சின்ைங்களாக இருப்பதுடன் 

குருநாகல் இைங்பகயின் ஐந்தாவது இராெதாைியாக இருந்தபமயால் மாளிபககள், வகாபுரங்கள் 

வபான்ற வரைாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கபள வகாண்டுள்ளது .வமலும் பிாித்தாைிய ஆட்சி 

காைத்துக்குட்பட்டபமயால் நீதிமன்றம் , வபாலீஸ் நிபையம் ,வதவாையங்கள் வபான்ற வரைாற்று 

கட்டிடங்களும் இன்றும் நிபையப்வபற்றுள்ளபம மக்களின் 10  % அறிவாற்றல் தகவல் மூைம் 

அறியமுடிகிறது .அதைடிப்பபடயில் நகாின் அபடயாள சின்ைங்கபள பாதுகாத்து வபாருளாதார 

மத்திய நிபையமாக  குருநாகல் நகபர  உருவாக்குவதில் சவால் மிக்கதாக இத்திட்டம் காணப்படுகிறத. 
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6 திட்டம் 
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அத்தியாயம் 06 

 திட்டம் 

 

6.1 வகாள்பக திட்டம் 

 

இக் வகாள்பக திட்டம் மூைம் குருநாகல் நகாில் எதிர்காை அபிவிருத்தி திட்டத்தின் வகாள்பககபள 

எல்ைா திபசகளுக்கும் வவளிப்படுத்துவவதாடு நகரத்தினுள் அபடயாளம் காணப்பட்ட சிக்கல்கபள 

வவற்றி வகாண்டு முன்வமாழியப்பட்ட வதசிய மற்றும் பிரவதச அபிவிருத்தி திட்டங்களின் ஆய்வுகபள 

பிரவயாசைபடுத்துவதன் மூைம் அதற்வக உாிய திட்டக் குழுவின் மூைம் அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட 

எதிர்காை வடிவிபை இதன் மூைமாக வவளிக்காட்டைாம். (வபரபடம் 6.1) 

 

குருநாகல் நகரம் வரைாற்று சிறப்புமிக்க வகந்திர நகரமாக திகழ்வதுடன்  பிரதாை பாபத சந்திப்பு 

சந்தியாகவும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. நகரத்தின் இயற்பக ஆய்வின்வபாது 

அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்ட சிக்கல்களுக்கு  காரணமாக வகந்திர நிபையத்திபை 

குறிப்பிடைாம். இவ் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூைம் குருநாகல் நகபர இரு வகந்திர நகரங்களாக 

அபிவிருத்தி அபடயச் வசய்வது வநாக்கமாகும். அதைடிப்பபடயில், தற்வபாதய பிரதாை சந்திபய 

அண்டிய நகபர வசபவ வபாருளாதார மத்திய நிபையமாகவும் வகட்டுவாை அதிவவக பாபத தகவல் 

பாிமாற்று நிபையம் மற்றும் புபகயிரத நிபையம் ஆகியவற்பற முன்ைிபைப்படுத்தி வபாக்குவரத்து 

மத்திய நிபையமாக குருநாகல் நகபர அபிவிருத்தி வசய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

 

வசபவ வபாருளாதார நிபையமாக உள்ள மத்திய நகபர அண்டிய வையத்பத வமலும், பாிபாைை 

நிபையம் உள்ளடங்கைாக வவறு வசபவகள் தரக்கூடிய நிபையங்கபள உள்ளடக்கியும் , தற்வபாது 

குபறந்த பாவபையுபடய  கட்டிட நிைப்பரப்புகள் ஊடாக விபைத்திறைாை பிரவயாசைங்கபள  

அதிகாிப்பதுடன் மக்கள் சைத்வதாபகயிபை கவர வசய்வவதாடு வகடுவாை அண்டிய புபகயிரத 

நிபையம், மத்திய அதிவவக பாபத தகவல் பாிமாற்று வசபவ நிபையங்கபள முதன்பம படுத்திய 

வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையத்திபை உருவாக்குவதுடன்   

 

இச் சாத்தியகூறிபை கருத்திற்வகாண்டு பாாிய வீடபமப்பு அபிவிருத்தியிபை இவ் வகடுவாை மத்திய 

நிபையத்பத அண்டிய வையத்தில் உருவாக்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இவ்விரு வகந்திர 

நிபையங்கபளயும் கருத்தில் வகாண்டு முதைாவது உயர் நகர்ப்புற  அபடயாளங்கபள  வகாண்ட 

வையமாகவும், இரண்டாவது இபட நகர்ப்புற  அபடயாளங்கபள   வகாண்ட வையமாகவும் , 

முபறயாக மூன்றாவது நகர்ப்புற அபடயாளங்கள் குபறந்து வசல்லும் வபகயில் வைய நிபைப்பாடு 

காட்டப்படும். 

 

இம் முன்வமாழியப்பட்ட வகாள்பக திட்டம் மூைம் வபாருளாதார ,சமூக,வபௌதீக மற்றும் சுற்றாடல் 

ஆகிய திட்டங்களின் வவளிப்பாடுகபள காட்டக்கூடிய அபிவிருத்தியின் ஊடாக சிறந்த வசபவ 

வழங்கக்கூடிய நாட்டின் பிரதாை நகரமாக எதுகல்புரபவ 2030வது வருடத்தில் அபிவிருத்தி 

வசய்வதற்காக எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 
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வபரபடம் இை 6.1 வகாள்பக திட்டம்  

 

 

 

 

ஆதாரம்: வட வமல் மாகாண அலுவைகம், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – 2020 
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6.2 முன்வமாழியப்பட்ட நிைப்பிாிப்பு திட்டம் 

 

முன்வமாழியப்பட்ட நிைப்பிாிப்பு திட்டத்தின்படி 2030 வருடம் ஆகும் வபாது குருநாகல் நகரத்தின் நிைப் 

பாவபை வவளிக்காட்டப்படும். இக் வகாள்பக திட்டத்தின் மூைம் அபடயாளம் காணப்பட்ட, 

இப்வபாழுது ஒரு வகந்திர நிபையம் மாத்திரம் இருக்கும் குருநாகல் நகர பகுதிபய இரு வகந்திர 

நிபையமாக  அபிவிருத்தி வசய்தலும் (வபரபடம் இை 6.2) இவ் அபிவிருத்திக்காை வசயல்பாடாக உப 

நகர மத்திய நிபையங்கள் 7  நகர பகுதிகளில் அபிவிருத்தி வசய்யவும் வமலும், திட்டமிடப்பட்ட 

வையத்துக்குள் உட்பட்ட வவல்ைவ,மாசுவபாத,மதவ,கிாிவவ்ை ஆகிய பகுதிகபள நகர வசபவ மத்திய 

நிபையங்களாக அபிவிருத்தி வசய்வதும் இத் திட்டத்தின் வநாக்கங்களாகும். 

 

நகரத்தினுள் அபடயாளம் காணப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்ட சிக்கல்கபள குபறக்கும் வபகயில் 

நகரத்தினுள் மூடிய வதாற்றப்பாடுபடய உட்வசலுத்துபக அதிகாிக்கும் வபகயில், உயர் அடர்த்தியுள்ள  

சூழபை உருவாக்குதல் மற்றும் சந்தி நகரமாக அபிவிருத்தி அபடயும் நகரங்கபள சாியாை அபிவிருத்தி 

பாபதயில் ஈடுபடுத்துதல் வநாக்கத்துடன் இரு வகந்திர நிபையங்களின் அபமவிட உறுதிப்பாட்டுடன் 

பாாிய விஸ்தாிக்கப்பட்ட மாநகரமாக குருநாகல் நகபர நிர்மாணிப்பது இத்திட்டத்தின் மூைம் 

வதளிவாக்கப்படுகிறது. நாட்டில் உள்ள எந்த ஒரு நகரத்திற்கும் இைகுவில் அபடந்து வகாள்ளக் கூடிய 

வபகயில் அபமந்துள்ள குருநாகல் நகரத்தின் பாபத அபமப்புகளின் சிக்கல்கபள குபறக்கும் 

வபகயில், இவ் அபிவிருத்தி திட்டத்தில் பல்வவறு முபறகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

வபாக்குவரத்து திட்டத்தின் அடிப்பபடயில் மத்திய நகாித்திலிருந்து வவளிவய பாாிய திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வமலும், வைய திட்டத்தின் மூைம் அபிவிருத்தியிபை நகரத்தின் உள்ளும் 

ஏற்படுத்த திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்வமாழியப்பட்ட மாற்றுப் பாபத வபாக்குவரத்து 

திட்டத்தின் மூைம் அபிவிருத்தியிபை அபடய முடியாமல் இருக்கும் உள்ளார்ந்த வைய இடங்களுக்கு  

வபாட்டியாை அபிவிருத்தி திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது.இவ்வாறு காணப்படும் இடங்கபள 

கீழுள்ளவாறு மாற்றீடு வசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

நீர்ப்பாசை மற்றும் அபைத்து விதமாை உட்கட்டபமப்பு வசதிகளுடன், நகர மத்திய வைய முதன்பம 

அபிவிருத்தியின் கீழ் பாாிய அனுசரபண உடன் அதிக அடர்த்தியுள்ள வையமாகவும் முபறயாக 

அடர்த்தி குபறந்து வசல்ைக்கூடிய வபகயில் 2 வையங்களுக்கு கீழாக  நிைப் பிாிப்பு வட்டம் 

அபிவிருத்தி வசய்வதற்கு இத்திட்டம் மூைம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

இதைடிப்பபடயில்  கீழ் காட்டப்பட்டுள்ள குறுக்கு கபடகள் மூைம் நகரத்தினுள் நகர்ப்புற 

அபடயாளங்களின் பரவைாக்கல் காணமுடிகிறது. 
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படம் 6.1 எத்துகளில்  இலிருந்து  புத்தளம்  வநாக்கி  நகரமயமாதல்  பரவைாக்கள்  முபற 

 

 

 

வமற்காட்டப்பட்டுள்ள (6.1) குறுக்கு கபடகள் மூைம் இதுகபள மற்றும் அண்டிய கண்டி பாபதயில் 

கட்டிட அடர்த்தி மற்றும் நிறுவக்கூடிய அபமப்புக்கள் வமலும், நகர மத்தியிலிருந்து நகர வையங்களில் 

நகர்ப்புற  அபடயாளங்கள்  அபடயாளப்படுத்தக்கூடிய முபறகளும் வதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

வமற்காட்டப்பட்டுள்ள (6.2) குறுக்கு கபடகள் மூைம் முன்வமாழியப்பட்ட நகரமயமாக்கல் நகர 

மத்தியிலிருந்து   

தம்புள்பள திபசக்கும் மற்றும்  வகாழும்பு திபசக்கும் பரவைாக்கப்படுவதும் காட்டப்படுகிறது.வமலும், 

மத்திய நகபர அண்டிய பகுதிகளில்  உயர் அடர்த்தியிலிருந்து  முபறயாக அடர்த்தி குபறயும் வபகயில் 

நிைப்பிாிப்பு திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 புத்தளம்  வநாக்கி                                                      கண்டி வநாக்கி   

ைடம் 6.2 :  நகர  மத்தியில்  இருந்து  தம்புள்லை  தநாக்கி  நகரமயமாதல்  
ைரவலாக்கள்  முலை 

 
 தம்புள்பள  வநாக்கி 

 

வகாழும்பு வநாக்கி   

நகர மத்தி        

எதத்ுகளில்  இலிருெத்ு  புதத்ளம்  நெோக்கி  ெகரமயமோதல்  பரவலோக்கள்  

முறை 
ஆடுகறள 

நகர  மத்தியில்  இருந்து  தம்புள்பள  மநாக்கி  நகரமயமாதல்  பரவலாக்கள்  முபற 
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வபரபடம்  இைக்கம் 6.2  திட்டமிடப்பட்ட  நிைப்பிாிப்பு  திட்டம் - 2030   

 
ஆதாரம்: வட வமல் மாகாண அலுவைகம், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப – 2020 
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6.3 வபௌதிக மற்றும் சமூக பரவைாக்கப்பட்ட வசதிகளுபடய அபிவிருத்தி 

மூவைாபாய வழிகள் 

6.3.1 .வசபவ திட்டம் 
 

குருநாகல் மாவட்டம் நாட்டிலுள்ள ஏபைய மாவட்டங்களுடன் வதாடர்புபடுத்திப் பார்க்கும் வபாது 

இயற்பகயாகவவ அைர்த்தம் குபறந்த நிைப்பரப்பாகும் .வதசிய வபௌதீக திட்டத்தில் பதப்படுத்தப்பட்ட, 

பாதுகாக்கக்கூடிய, அழகாை நிைப்பரப்பு எனும் வநாக்கில் குபறந்த அைர்த்தம் உள்ள வீடபமப்பு 

திட்டத்துக்காை சிறந்த தகுந்த காைநிபையுபடய சூழல் உள்ள பகுதியாகவும் குருநாகல் நகரம் 

அபடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது  .2010 வது வருடம் ஆகும் வபாது பாாிய குருநாகல் பகுதிகளில் 10 

ைட்சத்துக்கு உட்பட்ட மக்கள் சைத்வதாபக வளர்ச்சி வீதம் எதிர்பார்க்கப்படுவவதாடு, குருநாகல் 

நகரத்தில்  திட்டமிடப்பட்ட பகுதிகளில் 2010வது வருடத்தில்  220 , 000 வீடபமப்பு சைத்வதாபக 

வளர்ச்சி வீதத்திபை உண்டாக்குவதற்காை வதபவயாை உட்கட்டபமப்பு வசதிகள் 

முன்வைடுப்பதற்காை திட்டங்கள் இதனூடாக தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது . 

 

இங்கு எதிர்காை சைத்வதாபகக்கு வதபவயாை இடத்திபை அபடந்து வகாள்வதற்காக ஈர 

நிைப்பரப்பிபை தவிர்த்து ஏபைய இடங்கபள இயலுமாைவபர வீடபமப்பு அபிவிருத்தித் 

திட்டங்களுக்காக உள்வாங்கப்படுகின்றபம, இத்தீர்வு திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். 

 

முன்வமாழியப்பட்ட தீர்வு திட்டம்  

 

அட்டவபண இை 6.1 முன்வமாழியப்பட்ட வீடபமப்பு அடர்த்தி வையம் - 2030  

 

 

 

வையம் 

 

கணக்கிடப்

பட்டுள்ள 

சைத்வதா

பக 2030   

 

கணக்கிட

ப்பட்டுள்

ள  

வீடுகள் 

2030  

 

கணக்கிடப்ப

ட்டுள்ள  

குடியிருப்பு 

காணிகள் ( 

வஹக்டர்) -

2030 

2030 

மக்கள் 

வதாபக 

அடர்த்தி 

(ஒரு 

வஹக்வட

ருக்கு 

நபர்கள்) 

2030 

வீடபமப்

பு 

அடர்த்தி 

(ஒரு 

வஹக்வட

ருக்கு 

வீடுகள்) 

விவசட வர்த்தக வையம் 259 67 2.50 103 27 

ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக 

குடியிருப்பு பகுதி 3,190 826 169.14 19 5 

சுகாதார மற்றும் மருத்துவ 

மண்டைம் 
1,888 489 42.27 45 12 

விவசட அபிவிருத்தி வையம் 2,018 523 78.08 26 7 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  47,17

8 

12,22

2 

650.95 72 19 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் -2 85,26

8 

22,090 2,517.3

5 

34 9 

பகத்வதாழில் வையம் 2,561 663 201.1

3 

13 3 
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கைப்பு குடியிருப்பு மண்டைம்  65,15

8 

16,88

0 

3,853.2

8 

17 4 

கைப்பு  வளர்ச்சி உட்பகுதி 

மண்டைம்  10,35

0 

2,681 592.07 17 5 

குபறந்த அடர்த்தி குடியிருப்பு 

மண்டைம் 
30,16

2 

7,814 2,532.0

1 

12 3 

வமாத்தம் 248,03

1 

64,25

7 

10,638.7

8 

- - 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

மக்கள் வசிப்பதற்கு தகுந்த வீடபமப்பு நிைம் என்பதபை அறிந்து வகாள்ள நடத்திய வதாழில்நுட்ப 

ஆய்வுகளின்படி  ( வாழ்வியல் ஆய்வு,இயக்க ஆய்வு ,உணர்திறன் ஆய்வு )அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட படி 

திட்டமிடப்பட்ட வையத்திபை அடர்த்தி வபளய 5 க்கு கீழ் அபிவிருத்தி வசய்ய 

எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது .வமலுள்ள அட்டவபண இை  1.3 மூைம் நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஊடாக 

உயர் நகர்ப்புற  வையத்திற்கு வஹக்டர்  3 க்கு   25  வீடுகள் மற்றும் நகர்ப்புற வையத்திற்கு வஹக்டர் 

3க்கு 11 வீடுகளுமாக எண்ணிக்பக வபறப்பட்டுள்ளது .இதன் அடிப்பபடயில் மாநகர சபப உட்பட 

உயர் நகர்ப்புற வையம் மற்றும் மாநகர சபபபய சுற்றியுள்ள அண்டிய வையம் ஆகிய இபட நகர 

வையம் ஆகியவற்றிற்காக வதபவயாை   அபைத்து விஸ்தாிக்கப்பட்ட வசதிகளும் 

உண்டாக்கப்படுவதன் மூைம் உயர் சைத்வதாபக அடர்த்தியுள்ள பகுதியாக உருவாக்குதல் 

இத்திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். 

 

தாழ் நிைப்பிரவதச வையங்களுக்குட்பட்ட பகுதிகள் திட்டமிடப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தில் வசபவ 

வபறக்கூடிய சிறிய நகர மத்திய நிபையங்களாை மாதவ , மாசுவபாத,கிாிவவ்ை, மற்றும் வவல்ைவ 

ஆகிய உப மத்திய நிபையங்களில் பாாிய விஸ்தாிக்கப்பட்ட சமூக வதபவகளின் பண்புகள் மற்றும் 

சிறந்த தன்பமயிபை அதிகாிப்பவதாடு இப்பகுதிகபள மக்கள் சைத்வதாபக அடர்த்தியுள்ள  

பகுதிகளாக  அபிவிருத்தி வசய்ய அபடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது .வமலும், குபறந்த மக்கள் 

அடர்த்தியுள்ள வவளி வையங்களில் காணப்படும் விவசாய நிைங்கபள அவ்வாவற பாதுகாத்து 

வீட்டுத்வதாட்டமாக பயன்படுத்துவவதாடு ,வீடபமப்புக்கும் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது .

(வபரபடம் இைக்கம்  1.1)  
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வபரபடம் இைக்கம் 6.3  முன்வமாழியப்பட்ட சைத்வதாபக திட்டம் 

 
  

 ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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அட்டவபண இைக்கம் 6.2  2030 வருடத்துக்காை சைத்வதாபக மற்றும் வீடு அனுமாைிப்பு 

 

 

 

வையம் 

 

கணக்கிடப்

பட்டுள்ள 

சைத்வதா

பக 2030   

 

கணக்கிட

ப்பட்டுள்

ள  

வீடுகள் 

2030  

 

கணக்கிடப்ப

ட்டுள்ள  

குடியிருப்பு 

காணிகள் ( 

வஹக்டர்) -

2030 

2030 

மக்கள் 

வதாபக 

அடர்த்தி 

(ஒரு 

வஹக்வட

ருக்கு 

நபர்கள்) 

2030 

வீடபமப்

பு 

அடர்த்தி 

(ஒரு 

வஹக்வட

ருக்கு 

வீடுகள்) 

விவசட வர்த்தக வையம் 259 67 2.50 103 27 

ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக 

குடியிருப்பு பகுதி 3,190 826 169.14 19 5 

சுகாதார மற்றும் மருத்துவ 

மண்டைம் 
1,888 489 42.27 45 12 

விவசட அபிவிருத்தி வையம் 2,018 523 78.08 26 7 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  47,17

8 

12,22

2 

650.95 72 19 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் -2 85,26

8 

22,090 2,517.3

5 

34 9 

பகத்வதாழில் வையம் 2,561 663 201.1

3 

13 3 

கைப்பு குடியிருப்பு மண்டைம்  65,15

8 

16,88

0 

3,853.2

8 

17 4 

கைப்பு  வளர்ச்சி உட்பகுதி 

மண்டைம்  10,35

0 

2,681 592.07 17 5 

குபறந்த அடர்த்தி குடியிருப்பு 

மண்டைம் 
30,16

2 

7,814 2,532.0

1 

12 3 

வமாத்தம் 248,03

1 

64,25

7 

10,638.7

8 

- - 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

அனுமாைம் 

 

நிைவும் சைத்வதாபக வளர்ச்சி வவகம் ,வீடபமப்பு அபிவிருத்திக்காை சாத்தியக்கூறுகள், 

வசதிகளுக்காை வசைவுகள், வபௌதீக காரணங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் நிைவரங்கள்,  அபிவிருத்தி 

வநகிழ்த்தன்பம ஆகியவற்றின் மீதாை விஸ்தாிக்கப்பட்ட எதிர்காை மக்கள் சைத்வதாபக வீதம் 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. குடிபசவாழ்  மக்கள் எண்ணிக்பக 3.86 ஆக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

முன்வமாழியப்பட்ட சைத்வதாபக திட்டத்தின் படி 2030வது வருடத்தில் 220,000 சைத்வதாபக  

இவையத்தினுள் எதிர்பார்க்கப்டுகிறது. இச் சைத்வதாபக வளர்ச்சி வீதத்துக்காை வீட்டு வதபவகள் 
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கீழுள்ள அட்டவபணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவபண இைக்கம் 1.1 2030 - வருடத்தில் வபற்றக்வகாடுக்கக்கூடிய வீடுகளின் எண்ணிக்பக 

  

2030 வருடத்தில் அதிகாிக்கும் வீடுகளின் எண்ணிக்பக (2017 – 2030 

இபடயிைாை   மாற்றம்) 

17232 

வீடற்ற குடும்பங்களின் எண்ணிக்பக 1350 

பாதுகாக்கப்பட வையங்களில் அனுமதியற்ற வதிவிட குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்பக 
786 

வமாத்தம் - முழு வீடுகளின் எண்ணிக்பக  – 2030 19368 

தாழ் வைய சாதாரண வீடு வளர்ச்சி வவகம் அடிப்பபடயில் 2030 

வருடத்துக்காை  வீடுகளின் அதிகாிப்பு 

12397 

2030 வது வருடத்தில் நிர்மாணிக்க வவண்டிய வீடுகளின் எண்ணிக்பக 6971 

 ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

அனுமாைம் 

2012 - 2017 வீடபமப்பு வளர்ச்சி வவகத்தில் அடிப்பபடயில் வருடாந்த வீடபமப்பு வளர்ச்சி வவகம் 

1.77 எை அனுமாைிக்கப்பட்டுள்ளது 

2016 ஆம் ஆண்டு மக்கள் மற்றும் வதாபகமதிப்பு புள்ளிவிபரத் திபணக்களத்தின் தரவுகளின்படி ஒரு 

வீட்டின் ஒரு மாத காை வருமாை மட்டத்திபை கவைத்தில் வகாள்ளும்வபாது 2030 வது வருடத்தில் 

வதபவப்படும் வீடுகளின் எண்ணிக்பக (2322 ) வருமாைத்தின் அடிப்பபடயில் நான்கு பிாிவுகளுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டு கீழுள்ள அட்டவபணயில் காட்டப்பட்டுள்ளது . 

 

அட்டவபண இைக்கம் 6.4:  வருமாை அடிப்பபடயில் வீடு பல்வபகபம   

வருமாைம் (ரூபா  ) வீடு பிாிவுகள்   வதபவயாை 

வீடுகள் 

சதவீதம் 

 

23000 விட குபறந்த குபறந்த வருமாை வீடுகள்  718 10% 

23000-63700 கீழ் நடுத்தர வருமாை வீடுகள் 2605 37% 

63700-115,000 வமல் நடுத்தர வருமாை வீடுகள் 2430 35% 

115,000 கூடிய  வசாகுசு வீடுகள் 1218 18% 

வமாத்தம் வீடுகள் 6971 100% 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 வமற்குறிப்பிட்டுள்ள  அட்டவபணயின் அடிப்பபடயில் குபறந்த வருமாைம் உபடய 

குடும்பத்திைருக்கு 718 வீடுகள் வதபவப்படுகிறது. வமலும், கீழ் நடுத்தர வருமாைம் உபடவயாருக்காை 

வீடுகள் 2622 வதபவப்படுவவதாடு, வமல் நடுத்தர வருமாைம் உபடவயாருக்காை வீடுகள் 2210  உம் 

வசாகுசு வீடுகள் 1292 உம் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளவதாடு , இவ் வீடு வதபவகளுக்காை வீடபமப்பு 

திட்டங்கள் அட்டவபண இை 6.2  மூைம் முன்பவக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதைடிப்பபடயில் வையங்களுக்காை வீட்டுத் வதபவகள் வதாடர்மாடி வீடு திட்டங்கள் மூைம் நிவர்த்தி 

வசய்வதற்கு வதபவயாை இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு வீடு அபிவிருத்தி திட்டத்திபை வசயல்படுத்த 

கூடிய கருத்துக்கள் முன்பவக்கப்பட்டுள்ளை.  
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அட்டவபண இைக்கம் 6.5  அபடயாளங்காணப்பட  வீடு அபிவிருத்தி திட்டம்   

 

இடம் 

 

நிை 

அளவு 

(ஏக்கர் 

வதபவயாை  வீடுகளின் 

எண்ணிக்பக குபறந்த 

வருமாை

ம் 

கீழ் 

நடுத்தர 

வருமாைம் 

வமல் 

நடுத்தர 

வருமாைம் 

வசாகுசு 

வீடுகள் 

வபைந்வதைிய வகாைகம 

சந்தி வீடபமப்புத் திட்டம் 03 - - 375 250 

வடாரட்டியவ வீடபமப்புத் 

திட்டம் 
05 - 100 450 250 

தம்புள்ள வீதி வீடபமப்புத் 

திட்டம் 02 - 90 90 - 

வவவ வரௌமா 

வீடபமப்புத் திட்டம் 12 - - 650 550 

வகட்டுவாைா வீடபமப்புத் 

திட்டம் 
05 - 150 150 50 

சத்தியவாடி வீட்டுத் திட்டம் 0.5 - - - 200 

வஹராலியவை 

வீடபமப்புத் திட்டம் 02 - 600 - - 

ஹால்பாரா வீட்டுத் திட்டம் 15  950 500 - 

வில்வகாட வீடபமப்புத் திட்டம் 02 500   - 

வகௌதவாட்டா வீட்டுத் திட்டம் 04 - 300 300 - 

வதுரகை வீடபமப்புத் திட்டம் 02 - 450 - - 

வவவஹரா (M.C நிைம்) 

வீடபமப்புத் திட்டம் 
1.5 200 - - - 

எம்.C நிைம் வசவமட்ாி க்கு 

அருகில் 

0.5 50 - - - 

மாலியவதவா சிறுவர் 

பாடசாபைக்கு முன்ைால் 

வீடபமப்புத் திட்டம் 

0.5 - 30 - - 

வமாத்தம் 53.25 750 2670 2515 1300 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 

 

வசயல்படுத்தக்கூடிய வசயல்முபறகள்: 

 அரசாங்க அதிகாரப்பூர்வ இல்ைங்கள் அபமந்துள்ள குபறந்த பயனுபடய  நிைங்களில் வதாடர் 

மாடி கட்டிட வீடபமப்பு திட்டத்பத அமுல்படுத்தல். 

 கண்டறியப்பட்ட தைியார் இடங்கபள பகப்பற்றுவதன் மூைம்  தைியாரமுதலீட்டாளர்களின் 

ஊடாக வீடபமப்பு அபிவிருத்தி திட்டத்பத வசயல்படுத்துதல். 
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வபரபடம் இை 6.4  முன்வமாழியப்பட்ட வீடபமப்பு திட்டம் 

 ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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6.3.1.1 கல்வி வசதிகள் உபடய அபிவிருத்தி திட்டம் 

2030 வது வருடத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீடபமப்பு சைத்வதாபகக்கு வதபவயாை முதன்பமயாை 

மற்றும் இரண்டாம் நிபை கல்வி வசதிகபள உண்டாவதற்காை திட்டங்கள் இவ் அபிவிருத்தி ஊடாக 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

  

அட்டவபண இைக்கம் 6.6:  2030 - வருடத்துக்காை பாடசாபை மாணவர்களுக்காை வகள்வி 
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மாநகர சபப பகுதிகளில் 

பாடசாபை மாணவர்களின் 

எண்ணிக்பக 

31,929 2,234 26,392 7,169 26,39

2 

33,26

4 

பிரவதச  சபப பகுதிகளில் 

பாடசாபை மாணவர்களின் 

எண்ணிக்பக 

19,040 30,79

3 

-13,723 41,717 -

13,72

3 

27,96

4 

அபைத்து திட்டமிடப்பட்ட 

பகுதிகளின் தற்வபாபதய 

பாடசாபைகளின் வபாக்கு 

  *13,759 

மாநகர சபப 

பாடசாபைக

ளுக்கு 

மாணவர்கள்   

இடம்வபயர்

ந்துள்ளைர் 

*இபணப்பு  

41, 717 மாநகர 

சபப 

பாடசாபைகளு

க்கு 

மாணவர்கள்   

இடம்வபயர்ந்து

ள்ளைர் 

  

பாடசாபைகளுக்காை 

எதிர்காை வகள்வி 
      

மாநகர சபபயின் மாற்றம் 1,632      

பிரவதச  சபபயின் மாற்றம் 8,924      

முழு மாணவர்களின்  

எண்ணிக்பக 
10,229      

மாநகர சபபயின் 

பாடசாபைகளின் 

எண்ணிக்பக 

13      

மாநகர சபபயின் 

பாடசாபைகபள 

முன்வைற்றுவதற்காை 

வதபவ   (மாணவர்களின் 

எண்ணிக்பக ) 

1,632      

பிரவதச சபபயின் 

பாடசாபைகளின் 

எண்ணிக்பக 

46      

பிரவதச  சபபயின் 8,924      
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பாடசாபைகபள 

முன்வைற்றுவதற்காை 

வதபவ   (மாணவர்களின் 

எண்ணிக்பக ) 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

வமற்குறிப்பிட்ட அட்டவபணயின்படி 2030 வருடம் ஆகும் வபாது குருநாகல் திட்டமிடப்பட்ட 

பகுதிகளில் பாடசாபை மாணவர்கள் எண்ணிக்பக 10,600 விட அதிகமாகும் எை எதிர் 

பார்க்கப்படுவவதாடு, மாணவர்களுக்காை பல்வவறுபட்ட கல்வி திட்டங்கபள 

வபற்றுக்வகாடுப்பதற்காை சிறந்த பண்புகபள  உபடய வசதிகபள பாடசாபைகளில் ஏற்படுத்த 

வவண்டும். இதற்காக கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு பாடசாபை வகாட்பாடுகபள 

விபைத்திறைாக்குவதற்கு வதபவயாை  திட்டங்கபள தயார்படுத்தல் வவண்டும்.  

 

குருநாகல் நகரத்துக்குட்பட்ட பிரதாை பாடசாபைகள் 13 நிறுவப்பட்டுள்ளதுடன்,நகர சபபக்குட்பட்ட 

பகுதிகளில் வசிக்கும் மாணவர்களின் 6 மடங்கு எண்ணிக்பகயுள்ள மாணவர்கள் இந்த பாடசாபைகளில் 

கல்வி கற்கின்றைர். மத்திய நகர பாடசாபைகபள இன்னும் முன்வைற்றாது நகபர அண்டிய பிரதாை 

பாபதகளுக்கு அருகாபமயில் புதிய பாடசாபை திட்டத்திபை அறிமுகப்படுத்துவது வதபவயாை   

விடயமாகும். இவ்வாறு அபடயாளங்காணப்பட இடங்கள் கீழுள்ள அட்டவபண இை 6.7 மற்றும் 

வபரபடம் இை 6.2 மூைம் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 அட்டவபண இை 6.7: அபிவிருத்திக்காக முன்வமாழியப்பட்ட பாடசாபைகள்- 2030 

பாடசாபைகளின் வபயர் புதிய 

நிர்மாணம்  

முன்வைற்றம் 

ரத்கல்ை வதசிய பாடசாபை     

திறகம மத்திய மஹா வித்தியாையம்   

மஹிந்த  வித்தியாையம் - வகட்டுவை   

சுதர்ஷை மஹா வித்தியாையம்-உடபதைவ   

விஷ்வவைாகா  வித்தியாையம்   

எதுகைப்புற குமார வித்தியாையம்   

வவல்ைவ மஹா வித்தியாையம்   

மஹா வித்தியாையம்- வபாயகவை   

மாசுவபாத மஹா வித்தியாையம்    

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

இத்திட்டங்களின் மூைம் நகரத்தில் உள்ள பாடசாபைகளின் பண்புகபள முன்வைற்றுவது வதாடர்பாக 

மட்டும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிைவும் வபாதுமாை தன்பமயிபை அவ்வாவற  பிரவயாசை 

படுத்துவவதாடு, நகரத்தின் வவளிவய உள்ள வசபவ நகர பாடசாபைகளில் பண்புகள் மற்றும் 

வபாதுமாை தன்பமகபள அதிகாிப்பவதாடு தற்வபாது நகாில் நிைவும் பாடசாபைகளின் வகள்விகபள 

தவிர்ப்பவதாடு நகர மத்தியில் ஏற்படும் வாகை வநாிசல் மற்றும் வநருக்கடிகளுக்கு தீர்வுகள் கட்டப்படும். 

 

இத்திட்டத்தின் மூைம் சைத்வதாபகயின் வதபவ படி கல்வி வசதிகள் ஏற்படுத்திக் வகாடுப்பது பிரதாை 

வநாக்கமாகும். இந் வநாக்கம் 2030 திட்டப்படி முழுபம அபடயும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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வபரபட  இை 6.5:  முன்வமாழியப்பட்ட வசபவ திட்டம் - பாடசாபை       

 
ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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6.3.1.2 சுகாதார வசதிகள் உபடய அபிவிருத்தி திட்டம் 
 

2030இல் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 220,000 வீடபமப்பு சைத்வதாபக மற்றும் 2030இல் இடம்வபயரும் 

சைத்வதாபக அளவின் அடிப்பபடயில் சுகாதார வசதிகள் வபற்றுக் வகாடுப்பதற்கு  இத்திட்டத்தின் 

மூைம் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தற்வபாது சுகாதார வசதிகளுக்காக பவத்தியசாபை வசபவகளுக்காக நாளாந்தம் 26,000 எண்ணிக்பக 

மக்கள் நகபர வநாக்கி வருவதுடன், அவற்றில் இடம் வபயரும் சைத்வதாபக 300,000 உட்பட 8.6% 

சதவீதமாகும். 

2030 இல் சுகாதார வசதிகளுக்காக வரும் மக்கள் சைத்வதாபக 10% அதிகாிக்கப்படும் எை 

கூறப்படுவதுடன், 2030இல் எதிர்பார்த்த நாளாந்த இடம்வபயரும் சைத்வதாபக 200,000 ஆகும் 

எைவும்,  

 

இதில் சுகாதார வசதிகளுக்காக இடம்வபயரும் சைத்வதாபக 200,000×
8.6

100
= 43,000 ஆக 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

 

இதைடிப்பபடயில் 2030வது வருடத்தில் சுகாதார வசதிகளுக்காக இடம்வபயரும் சைத்வதாபக 

43,000ஆக அனுமாைிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காை வதபவகபள உள்ளடக்கி குருநாகல் வபாதைா 

பவத்தியசாபையின் மைித மற்றும் வபௌதீக வசதிகபள விபைத்திறைாக முன்வைற்றுவதற்கு 

எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. தற்வபாழுது குருநாகல் வபாதைா பவத்தியசாபையின் நிைப்பரப்பு தைி 

கட்டிடங்களிைால் அதிகமாை நிைப்பரப்பு மூடப்பட்டுள்ளது. பவத்தியசாபையில் முதன்பமயாை 

அபிவிருத்தியிபை ஏற்படுத்தி நிைப்பரப்பின் அதிகபட்ச பிரவயாசைத்பத அபடவதற்கு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஊடாக அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட உப வசபவ நகரங்களாை மதவ,வவல்ைவ 

பகுதிகளில் இயங்கும் பவத்தியசாபைகளின் வசதிகபள சிறந்த பண்புகளுடனும் வபாதுமாை 

தன்பமகளுடனும் உயர் வமம்படுத்தலுக்காகவும் மற்றும் மாசுவபாத, கிாிவவ்ை ஆகிய இடங்களின் புதிய 

பகுதிகளுக்காை பவத்தியசாபைகளின் வதபவப்பாட்டிபை  இத்திட்டத்தின் மூைமாக 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

இதைடிப்பபடயில் மதவ,வவல்ைவ சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசபவ வழங்கக்கூடிய மதவ,வவல்ைவ 

பவத்தியசாபைகளில் சிறந்த பவத்தியர்கள், கட்டிடங்கள் மற்றும் உபகரண வபாதுமாைபவயாகவும் 

உயர் பண்புகபள உபடயதாகவும் உயர் வமம்படுத்த இத்திட்டத்தின் மூைம் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 

மாசுவபாத, கிாிவவ்ை ஆகிய பகுதிகளில் நிைவும் சுகாதார பிணியாய நிபையங்கபளயும் வமம்படுத்த 

இத்திட்டத்தின் மூைம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. (வபரபடம் இை 6.6) 
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6.3.2 முன்வமாழியப்பட்ட வபாக்குவரத்து திட்டம் 

6.3.2.1 அறிமுகம் 
 

பிரதாை பாபதகள் ஐந்து இபணயும் சந்தி நகரமாக குருநாகல் நகரம் வரைாற்றில் இடம் வபற்றுள்ளது. 

அதைடிப்பபடயில் அம்வபபுஸ்ஸ- திருவகாணமபை பாபத, கட்டுகஸ்வதாட்பட- புத்தளம் பாபத, 

நீர்வகாழும்பு பாபத ஆகியபவ பிரதாை பாபதகள் ஆகும். இதைால் நாட்டின் 

வடகீழ்,மத்திய,வமல்மாகாணங்கபள மிகவும் இைகுவாக அபடயக்கூடியதாை நிபையப்பாட்பட 

வகாண்டுள்ளபமயால் சிறந்த நகரமாக  குருநாகல் நகரம் பிரபைமாகியுள்ளது. பிரதாை பாபத 

ஒன்றுடன் ஒன்று இபணக்கப்பட்டு இருப்பினும் சிறு வழிப்பாபதகள் ஒழுங்பககள் நகர பிரதாை 

பாபதகளுடன் இபணயாபம பைவீைமாை சந்தர்ப்பமாக காணப்படுகிறது. வமலும், அபைத்து 

வபாக்குவரத்து விடயங்களும் பிரதாை பாபதகள் ஊடாக நபடவபறுவதும் சிறு வழிப்பாபதகபள 

உபவயாகப்படுத்த முடியாபமயும் நகர மத்தியில் வாகை வநாிசல் மற்றும் வநருக்கடிகள் ஏற்பட 

காரணமாகின்றது. 

 

வமலும் சந்தி நகரமாக வரைாற்று நிபைப்பாட்படக் வகாண்டுள்ள குருநாகல் நகரம் இராசதாைி 

காைத்தில், பிாித்தாைியர் ஆட்சிக் காைத்திலிருந்து பாிபாைை மத்திய நிபையமாக இருந்து 

உள்ளபமயிைால் அரச நிறுவைங்களின் அதிகமாைது நகர மத்தியில் நிபை வபற்றுள்ளது. இதைால் 

பாிபாைை வசபவ நிபையத்பத வதபவகளுக்காக மக்கள் நாடி வருவதிைால் இங்கு வபாக்குவரத்து 

வநாிசல் அதிகமாக ஏற்படுகிறது.(உதாரணம்: நீதிமன்ற வதாகுதி, உள்ளூராட்சி சபப, கச்வசாி, 

வபாலீஸ்,வபாக்குவரத்து அபிவிருத்தி,சபப நகர சபப)  

 

உள்ளார்ந்த பாபதகளின் உள்நுபழவு பைவீைமாை சந்தர்ப்பத்பத வகாண்டுள்ளபமயால், பிரதாை 

பாபதயின் இருமருங்கிலும் அபிவிருத்தி வாியிபை காணைாம். இதன் மூைம் வாகைப் 

வபாக்குவரத்துக்கு தபடகள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதைால், மூவைாபாய திட்டத்தின் மூைம் மாற்றுவழிகபள 

கூடிய உள்ளார்ந்த பாபதகளின் அதாவது சிறு வழிப்பாபத, குறுகிய பாபதகளில் அபிவிருத்திக்காை 

முபறகள் இத்திட்டத்திைால் ன் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

உயர் வபாக்குவரத்து வநாிசல் காரணமாக நகர மக்கள் வாழ்க்பக அவசௌகாியங்களுக்கு 

உள்ளாகியுள்ளதுடன், நகர சுற்றாடல் மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளவதாடு, நகர வபாருளாதார 

வசயற்பாடுகளுக்காை வளர்ச்சியும் தபடபட்டுள்ளது. இதுவபாைவவ, நகர மக்கள் வசால்வைாண்ணா 

சுகாதார சிக்கல்களுக்கு முகம் வகாடுத்துள்ளைர். விவசடமாக பாடசாபை வசல்லும் சிறிய மாணவர்கள் 

பாடசாபைக்குள் 8 மணிவநரம் மாசுபடுத்தப்பட்ட காற்றிபை சுவாசிப்பவதாடு, இதைால் 

சுவாசக்வகாளாறுகள் ஏற்பட்டுள்ளை என்பதிபை, சுகாதார பிாிவின் ஆய்வுகளின்படி 

உறுதியாகியுள்ளது. வமலும், வர்த்தக மக்கள் தமது வியாபார சம்பந்தமாை வசயற்பாடுகளிலும் 

சிக்கல்கள் நிைவி வருவதாக கூறியுள்ளைர்.வமலும், வதசிய அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் 

வசயல்படுத்தப்படுகின்ற, அதிவவக வநடுஞ்சாபை குருநாகல் நகபர ஊடறுத்து வசல்கின்றபம, 

வபால்கஹவவையிலிருந்து குருநாகல் வபர இருவழி புபகயிரத பாபத அபிவிருத்தி, குருநாகலில் 

இருந்து தம்புள்பள வபர புபகயிரத பாபத விஸ்தாிக்கப்படல் வபான்ற திட்டங்களின் நன்பமகபள 

குருநாகல் நகரம் அபடவவதாடு, வசயல்திறன் மிக்க வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையமாகும் குருநாகல் 

நகபர அபிவிருத்தி வசய்தல், துாிதமாை வபாக்குவரத்து திட்டத்தின் பிரதாை வநாக்கமாகும்.  

முன்வமாழியப்பட்ட வபாக்குவரத்து திட்ட அமுைாக்கவதாடு தற்காைத்தில் வபான்று எதிர்காை 

அபிவிருத்தியிலும் வவளிக்காட்டக்கூடிய மிகவும் வசயல்திறன் மிக்கதாை மற்றும் பயனுள்ளதாை 

வபாக்குவரத்து வளர்ச்சிக்காக இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வபரபடம் இைக்கம் 6.7:  வபாக்குவரத்து திட்டம் 
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வமவை உள்ள வபரபடம் வபாக்குவரத்து திட்டத்பத விளக்குகிறது மற்றும் பின்வரும் உத்திகபள 

உள்ளடக்கியது 
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6.3.2.2 உபாய vவழி   01  - வவளி வட்ட சாபைகளின் வளர்ச்சி 

(சரகாமாவிலிருந்து வாண்டுராகைாவுக்கு வகட்டுவாைா மற்றும் வில்பாவா வழியாக மல்ைவபிட்டியா 

வபர மாற்று வழிகள்) 

  (மல்ைவபிட்டியாவிலிருந்து உய்தாைா மற்றும் வயாகா பமதாைத்திலிருந்து சரகாமாவுக்கு மாற்று 

வழிகள்) 

சாபையின் வபயர் (ஆரம்பம் 

மற்றும் முடிவு) 

சாபை தூரம் புதிய கட்டுமாை 

தூரம் 

சாபை அகைம் 

சரகமத்திலிருந்து 

வாண்டுராகைா வபர 
6.4 2.62 12 

வாண்டுராகைத்திலிருந்து 

கட்டுவைா வபர 
3.33 2.15 24 

வில்பவா முதல் மல்ைவபிட்டி 

வபர 
4.81 1.05 12 

மல்ைவபிட்டியாவிலிருந்து 

யாகபிட்டி வபர 
4.68 0 12 

யாகபிட்டி முதல் சரகாமா வபர 7.76 0 12 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

வமற்கண்ட வபாக்குவரத்துத் திட்டத்தில் வகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி வவளி வட்டச் சாபைபய 

அபிவிருத்தி வசய்ய முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது, வமலும் வண்டுராகைாவிலிருந்து கட்டுவாைா 

வபரயிைாை முதல் சாபைபய உருவாக்க வவண்டும். 

6.3.2.3 உபாய பவி   02 

 தற்வபாபதய நிபையத்பத மல்டிமீடியா வபாக்குவரத்து பமயமாக அபிவிருத்தி வசய்தல். 

a. குருநாகல் நகாில் வபாக்குவரத்து நிபையம் அபமத்தல். 

b. ஒன்றிபணப்பதன் மூைம் குருணாகபை நகரத்பதயும் விபைத்திறன்மிக்க வபாக்குவரத்து 

பமயமாகவும் ஆக்குதல் 

c. புபகயிரத நிபையத்திற்கும் பஸ் நிபையத்திற்கும் இபடயில் ஒருங்கிபணப்பு இல்ைாத 

பிரச்சிபைபயக் குபறத்தல். 

இது வநடுஞ்சாபைகள், ரயில்வவ மற்றும் சாதாரண வழிகபள (சாபைகள்) இபணக்கும் பைமாதிாி 

வபாக்குவரத்து பமயத்தின் சாத்தியக்கூறுகபளப் பயன்படுத்தி, திறன் மற்றும் எளிதாை அணுகல் 

தன்பமபய அதிகாிப்பதன் மூைம், அதிக குடியிருப்பு மக்கள் வதாபக மற்றும் பயணிக்கும் மக்கபள 

ஈர்க்க ஒரு வாய்ப்பாகும். சமூகத்திற்கு வழங்கும் வசபவகளின் விாிவாக்கத்தின் மூைம் நகரத்தின் 

வபாருளாதாரத்பத வலுப்படுத்த முடியும். 

 

 

 ஆறு வழித்தடங்கள் வபர கண்டி பாபதயின் வளர்ச்சி - கட்டுவாைாவிலிருந்து நகர பமயத்திற்கு 

வசல்லும் சாபை 

இது மத்திய வநடுஞ்சாபை பாிமாற்றம் மற்றும் பிரதாை பஸ் முபையத்திலிருந்து ஒரு கிவைாமீட்டர் 

வதாபைவில் உள்ளது. இது முக்கிய அணுகுமுபற. ஏ 10 இல் அதிக வபாக்குவரத்து இருப்பதால் அந்த 

பாபதபய 6 பாபதகளாக வமம்படுத்த வவண்டியது அவசியம். ஏவைன்றால் இது தற்வபாபதய நகரம் 

மற்றும் கட்வாைா சுற்றுப்புறத்திற்காை முக்கிய அணுகுமுபறயாகும் 
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6.3.2.4 உபாய பவி  03 : பிராந்திய உள் சாபைகளின் வளர்ச்சி 

 

கருத்திட்டத்தின் வநாக்கங்கள் 

 

 நகாின் உட்பகுதிகளில் குடியிருப்பு அபிவிருத்திபய வமம்படுத்துதல். 

 

 முக்கிய சாபைகளுக்கு பதிைாக நகர்ப்புற வளர்ச்சிகபள உள் பகுதிகளுக்கு விாிவுபடுத்துதல். 

 

 பிரதாை வீதிகளுக்கும் உள்ளக வீதிகளுக்கும் இபடயில் சிறந்த இபணப்புகபள விருத்தி 

வசய்தல். 

 

சாபைகபள அகைப்படுத்துதல், வளர்ச்சியபடயாத சாபைகபள வமம்படுத்துதல் மற்றும் சாபைகபள 

இபணத்தல் ஆகியவற்றின் மூைம் உள் நகரப் பகுதியில் இயக்கங்கபள அதிகாிக்கும் திறன் இதற்கு 

உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மூைம் கிபடக்கும் பிரதாை சாபைகபளச் சுற்றியுள்ள வளர்ச்சிபய உள் 

பகுதிகளுக்கு அனுப்ப முடியும். அணுகல் தன்பமபய அதிகாிப்பதன் மூைம் குடியிருப்பு மக்கள் 

வதாபகயும் அதிகாிக்கிறது. 

அதன்படி, இந்த வளர்ச்சியில் அகைப்படுத்தப்பட வவண்டிய சாபைகள் அபடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளை. 

 

திட்டம். விவரங்கள் அத்தியாயம் எண் (6.6) இல் திட்டபட்டியலில் வசர்க்கப்பட்டுள்ளை. 

1. தெயந்திபுர -வில்பவ பாபத   

2. சர்தவாதய மாவத்பத  

3. சுபமதாஸ மாவத்பத 

 4. தஹைமுள்ள வீதி 

 5. பஅதகாப ததைிய வீதி  

 6. தவவரும் வீதி  

7. சுந்தராதபாப  வீதி 

 8. சிறிய கல்கமுவ வீதி 

  9. கடுவவத்த -பஅதகாப ததைிய வீதி   

10. வில்தகாட வத்பத பாபத   

11. சுமங்கள வீதி 

12. தஹரளியதபவ வீதி  

13. பண்டாரநாயக்க வீதி   

14. புபுது மாவத்பத   

15. மல்கடுவவ சுற்று வட்ட பாபத  

16. கடுவவத்த மாவத்பத 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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6.3.2.5 உபாய பவி 04:  வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயிைால் சாபை 

அகைப்படுத்துதல் (4 பாபதகள் வபர) 

 

கருத்திட்டத்தின் வநாக்கம் 

 உத்வதச அதிவவக ப்வராவெக்ட் மற்றும் நகர பமயத்தில் தற்வபாதுள்ள வபாக்குவரத்து வநாிசல் 

ஆகிய இரண்டிலும் ஏற்படும் வபாக்குவரத்து வநாிசபைக் குபறத்தல். 

குருணாகபை சந்திச வதசிய மட்ட சந்திமற்றும் இைகுவாக / வசதியாை அணுகல் வசதிகபள 

வழங்குவதன் மூைம் வீதி வபையபமப்புகபள முபறயாக இபணக்க வவண்டும். தற்வபாது, சாபை 

வடிவபமப்பு திறன்கள் சாதகமாை அளபவ விட அதிகமாக உள்ளை மற்றும் வசபவகளின் அளபவயும் 

விட அதிகமாக உள்ளை. எைவவ, முக்கிய சாபைகள் மற்றும் பிற இபணக்கப்பட்ட சாபைகள் 

வதபவக்வகற்ப விாிவுபடுத்தப்பட வவண்டும். 

அட்டவபண இைக்கம் . 6.10 - வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயிைால் சாபை அகைப்படுத்துதல் 

வீதி  அக்ளப்படுத்தப்படவுள்ள பகுதி  

AA006 அம்வபபுஸ்ஸ – 

குருணாகபை – திருவகாணமபை 

வீதி 

வவவஹராவுக்கு வரக்ைாண்ட் எஸ்வடட் 

AA010 கட்டுகஸ்வதாட்ட – 

குருணாகபை - புத்தளம் வீதி 
வபாைத்தப்பிட்டி முதல் படகமுவ வபர 

B247 குருணாகபை – மாரம்மைா 

_ மடவமவப வீதி 

மல்ைவபிட்டி சந்தி முதல் தித்தவவல்ை வபர 

A 084 உள் வட்ட ச் சாபை 
குருணாகபை முதல் வகபைவ வபர 

ஆதாரம் : வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபப  , 2018 

 

6.3.2.6 உபாய பவி 05   : முத்ததடுகபள தமம்பாப ம் 

 

அம்வபபுஸ்ஸ - திருவகாணமபை சாபைபய (A006) கடக்கும் புபகயிரதபாபதயின் காரணமாக ஒரு 

நாபளக்கு. இது பயணம் ஆறுதல் ஒரு உண்பமயாை வதாந்தரவு ஆகும். வகட்டுவை வநடுஞ்சாபை 

பாிமாற்ற முபையின் அபிவிருத்தியுடன், முத்தத்துகை பிரவதசத்தில் அபிவிருத்திவபாக்கு அதிகாிக்கும். 

வமலும், ஆர்.டி.ஏ பகுப்பாய்வு வடிவபமப்பு திறன்கள் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் சாபைகளில் அதிகமாக 

இருக்கைாம் என்பபத நிரூபித்தது மற்றும் இது வபாிய வபாக்குவரத்து வநாிசபை உருவாக்குகிறது. 

இந்த அபிவிருத்தித் திட்டத்தால் முன்வமாழியப்பட்ட இந்த வமம்பாைத் திட்டம் அந்த பிரச்சிபைகபளத் 

தீர்ப்பதற்காக. 

 

6.3.2.7 உபாய பவி 06   :வாகை நிறுத்துமிடம்  தவவ்தவறு நிறுத்துமிடங்கள் - 

தபாது வாகைம்  மற்றும் தைியார் தபருந்து (வபரபடம் பஇக்கம் )   

 

 அதிக அடர்த்தியாை வர்த்தக வளர்ச்சிக்கு வாகை நிறுத்துமிடங்கபள வழங்குவதன் மூைம், 

சாபைகளின் இருபுறமும் வாகை நிறுத்துமிடம் காரணமாக ஏற்படும் வபாக்குவரத்து சூழ்நிபைகபளக் 

குபறக்க நம்புகிவறன். இது நகரத்தின் திறபமயாை வசயல்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். 
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வாகை நிறுத்துமிடங்கபள நிறுவுதல். 

நகர பமயத்தில் சாபைகளின் இருபுறமும் நிறுத்துவதால் ஏற்படும் வபாக்குவரத்து வநாிசபைக் 

குபறத்தல் மற்றும் அதிக அடர்த்தி வணிக வளர்ச்சிக்கு த் வதபவயாை பார்க்கிங் இடங்கபள 

வழங்குவதன் மூைம் அபத ஒரு திறபமயாை நகரமாக மாற்றுதல். 

  

தைியார் வபருந்து களுக்கு தைி வாகை பூங்காக்கபள அபமத்தல் மற்றும் வாகைங்கபள வாடபகக்கு 

விடுதல் (வாகை நிறுத்துமிடத்திற்காை அபடயாளம் காணப்பட்ட இடங்கள் வபரபடம் 6.8 இல் 

பிரதிபலிக்கின்றை). இந்த அபடயாளம் காணப்பட்ட இடங்கள் வபாது வாகை நிறுத்துமிடங்களுடன் 

கைப்பு அபிவிருத்தித் திட்டங்களாக வசயல்படுத்தப்படும் வநாக்கத்பதக் வகாண்டபவ 

. 

வாகை நிறுத்த பூங்காக்கள் 

1. நகர மத்தியில் வாகை நிறுத்தும் ததாகுதி  

 2. மத்திய சநபத   

3. தவளி தபாக்குவரத்து தாிப்பிடம்  

4. உடவள்தபாப    

5. கந்துருகஸ் சந்தி   

6. நாவின்ை பவத்தியசாபப முன்ைாப    

7. தபாிய ஆஸ்பத்திாி முன்ைால்   

8. புவக்கஸ் சந்தி முன்ைாள்  

9. சதுக்கம் அண்பமயில் - தைியார் தபருந்து தாிப்பிடம்  

10. ததற்கு டிப்தபா இடம்   

11. யந்தம்பபாவ இடம்  

12. வகாழும்பு சாபையில் உள்ள மாலியவதவா பாலிகா முன் பகவிடப்பட்ட வநல் வயல்கள் 
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வபரபடம் இைக்கம் 6.8:  வாகை நிறுத்துமிடத்துக்காை முன்வமாழியப்பட்ட இடங்கள்   

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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6.3.2.8 வபாக்குவரத்து திட்டத்தின் மூைம் எதிர்பார்க்கப்படும் வநாக்கம் 
 

உட்பிரவவசிக்க கூடிய முபறயில் சிறந்த பண்புகள் மற்றும் வபாதுமாை தன்பமகபள வகாண்டபவயாக 

இருக்கக் கூடியதாக இவ் அபிவிருத்தி அபமதல் இவ் எதிர்காை திட்டத்தின் வநாக்கமாகும் .வதசிய 

வபௌதீக திட்டத்தின் மூைம் முன்வமாழியப்பட்ட வமற்கு  - கிழக்கு அபிவிருத்தி பாபதயில் பிரதாை நகர 

நிபையமாக குருநாகல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது .இவ் எதிர்காை அபிவிருத்திக்கு ஏற்றால் வபால் 

வபாக்குவரத்து வசதிகள் உபடய வளர்ச்சியிபை நகரத்தில் உண்டாக்குவது மிகவும் அவசியமாக 

உள்ளது. 

2020 வருடத்தில் திறக்க எதிர்பார்க்கப்பட்ட உள்ள மத்திய அதிவவக வநடுஞ்சாபை மற்றும் தகவல் 

பாிமாற்றம் மத்திய நிபையம் இரண்டும் குருநாகல் நகபர அண்டிவய  நிபைத்திருப்பதிைால் 

இடம்வபயரும் வாகை வபாக்குவரத்துக்காை பல்வவறுபட்ட வசதிகபள உபடய நுபழவாயிபை 

ஏற்படுத்திக் வகாடுப்பது வபாக்குவரத்து திட்டத்தின் பிரதாை வநாக்கமாகும். 

வகட்டுவாை தகவல் பாிமாற்ற நிபையத்திபை அடிப்பபடயாகக் வகாண்டு முன்வமாழியப்பட்ட 

வபாக்குவரத்து திட்டத்திபை முதன்பமப்படுத்தி அபிவிருத்தி மத்திய நிபையம் நிறுவப்படுவதன் 

ஊடாக தற்வபாது நகரத்தின் அபமப்பு  வபாருளாதாராீதியாக வளர்ச்சியபடந்து வருகின்றது எை 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது .இதைடிப்பபடயில் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள தூர வநாக்கின் 

அடிப்பபடயில் எத்துகபளபய சுற்றிய வடவமல் மாநகரத்தின் எழுச்சியிபை அபடயக்கூடியதாக இவ் 

அபிவிருத்தி திட்டம் அபமந்துள்ளது. 

முன்வமாழியப்பட்ட மாற்றுப் பாபத திட்டங்கள் மூைம் நகர்ப்புற பகுதிகளில் சுற்றிய மந்த அபிவிருத்தி 

நிைவும் பகுதிகளில் துாித அபிவிருத்திக்காை வசயல்பாடுகள் நிைவ வாய்ப்புள்ளது .இம் மாற்றுப்பாபத 

திட்டமாைது நகரத்தினுள் முன்வைடுக்கப்படுகின்ற வபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் வீடபமப்பு 

திட்டங்களுக்காை வளர்ச்சியிபை விபைத்திறைாக்குகின்றது .இதுவபான்று நகபர சுற்றியுள்ள வட்ட 

பாபத மற்றும் நகபர அண்டிய பிரதாை உற்பாபதகபள விஸ்தாிக்கப்படுவதன் மூைம் அப்பகுதிகளில் 

இடப் பாவபைபய  மாற்றம் வசய்வதன் மூைமாகவும் வர்த்தக மயமாக்கலின் வபறுமதியிபை 

தரக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் நிைவுகின்றது. 

கண்டி பிரதாை பாபதயிபை வகட்டுவாபையில் இருந்து நகர மத்தி வபர 6  வாிகளுடைாை 

பாபதயாக அபிவிருத்தி வசய்வதன் மூைம்  வகட்டுவாை மற்றும் நகர மத்திய பகுதிகளுக்கிபடவய 

தகவல் வதாடர்பாடலிபை ஏற்படுத்துவதன் மூைமாக நகரத்திற்கு வபாருளாதார பயன்கள் வபறுவதற்கு 

வாய்ப்புக்கள் அதிகம் .இன்னும் வகட்டுவை முத்வதடுகள பகுதிவயாகளில் ஏற்படும் அபிவிருத்தி 

திட்டங்கள் ஊடாக முத்வதடுகள புபகயிரத குறுக்கு பாபத காரணமாக உண்டாகும் வாகை வநாிசல் 

வமலும் அபிவிருத்திக்காை சிக்கல்கபள அதிகாிப்பவதாடு, தீர்வாக முத்வதடுகள வமம்பாை திட்டம் 

ஆவைாசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வபாக்குவரத்து திட்டத்தினுள் வமற்கூறப்பட்ட அபைத்து திட்டங்களும் உள்ளடங்கப்பட்டபமயிைால் , 

வாகை வநாிசல் மற்றும் வவபைப்பளுவாை வநரங்களில் நகரத்பத கடக்க எடுக்கும் 35  நிமிட 

வநரத்திபை 15 நிமிடங்களாக  குபறக்க சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகின்றது. 

இவ் அதிவவக பாபத மற்றும் வவளி மாற்று பாபத  அபிவிருத்தி திட்டங்களுடன் இைங்பகயின் வடக்கு 

வையத்தில் வபாருள் விநிவயாக மத்திய நிபையமாகவும், புத்தக கல்வி மத்திய நிபையமாகவும் மற்றும் 

உயர் உட்பிரவவசிப்பு காரணமாக  மூைப்வபாருள் வபற்றுக்வகாள்ளல் மற்றும் உற்பத்தி வசய்து 

விநிவயாகம் வசய்தல் வபான்ற விபைத்திறைாை வசயல்பாடு உயர் நிபை காரணமாக வதாழிற்சாபை 

துபறயிபை விஸ்தாிக்கும் அபிவிருத்தியிபை அபடயும் வாய்ப்பிபை அபடயைாம் .இதன் மூைம் 

பல்வவறுப்பட்ட வபாருளாதார வழிகள் மூைம் வபாருளாதார பாபதயின் மிளிரும் வபாருளாதார மத்திய 

நிபையமாக உருவாகைாம் . 

இவ் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் எதிர்காை தூரவநாக்கிபை விபைத்திறைாக அபடந்துவகாள்ள தகுந்த 

திட்டமாை மாற்று பாபத அபிவிருத்தி திட்டத்திற்காை பல்வவறுப்பட்ட தீர்மாைங்கபள   (space  

syntax)  ஆய்வுகளின் மூைம் வபறப்பட்டுள்ளது .இதைடிப்பபடயில் சாரகபமயில்இருந்து மல்கடுவாவ, 

வந்துருகள , வகடுவான் வபர மற்றும் வில்பாபவயில் இருந்து மல்ைவபிட்டி வபரயிைாை பாபதகள் 

மாற்று பாபதகளுக்காை சிறந்த பாபதகளாக அபடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது( .வபரபடம் இை  1.2 
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மற்றும்  1.30   )  

 வபரபடம் இைக்கம் 1.2 : நிைவும் பாபத ஒழுங்கு (space  syntax)    

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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வபரபடம் இைக்கம் 1.30 : முன்வமாழியப்பட்ட பாபத ஒழுங்கு space syntax 
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(space  syntax) ஆய்வு மூைம் சாரகம் இல் இருந்து வமல்கட்டுவவ ,வந்துரகள, வகட்டுவை வபர 

வில்பாபவ இல் இருந்து மல்ைவப்பிட்டி வபர மாற்று பாபத உடன் ஆய்வு வசய்த பாபத இயல்பு 

வபாக்குவரத்து உட் வசலுத்துபக  . 

2020 வருடத்தில் பாபத அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் மூைம் வசயல்படுத்த முன்வமாழியப்பட்ட 

அதிவவக வநடுஞ்சாபை மற்றும் மாற்று பாபதகள் வசயப்படுத்துவதன் மூைம் வருடம் மற்றும் வருடம் 

ஆகியவற்றில் வாகை வபாக்குவரத்து வசலுத்துபக கீழ் கூறப்பட்டுள்ளவாறு கண்டறியப்பட்டுள்ளது .

இதைடிப்பபடயில் சிவப்பு நிறத்தில் கீழ் காட்டப்படும் பாபதகளில் வாகை வநாிசல்கள் காணப்படும் .

இதைால் இப்பாபதகபள விஸ்தாித்து வாகை வபாக்குவரத்து வசலுத்துபகயிபை அதிகாிப்பவதாடு 

அதிவவக வநடுஞ்சாபை அபிவிருத்தியுடன் உண்டாகும் வாகை வநாிசலிபையும்  தடுத்து இதபைமூைம் 

உண்டாகும் உயர் உட்பிரவவசத்திபை அபிவிருத்தி வநாக்கி ஈடுபடுத்த முடியும் (.வபரபடம் இைக்கம் 

1.33 மற்றும்  1.32)  

 A 001 அம்வபபுஸ்ஸ  - குருநாகல் பாபத  - தன்வபாக்பகயில்   இருந்து கந்துருகஸ் சந்தி வபர , 

முத்வதடுகபளயில் இருந்து பிரவதச சபப எல்பை வபர  

 A 030 கட்டுகஸ்வதாட்பட   - புத்தளம் பாபத  - வகட்டுவாை சந்தியில் இருந்து மல்ைவப்பிட்டி 

சந்தி வபர யந்தம்பைாபவ  சந்தியில் இருந்து தித்தவவள்ள வபர   

 B  214 மல்ைவப்பிட்டி  - வகப்பிட்டிகபள பாபத  - மல்ைவாப்பிட்டியில் இருந்து உயந்தை வபர  

 

 

உரு இைக்கம் 1.1  : அதிவவக பாபத மற்றும் மாற்று பாபத அபிவிருத்தியுடன் 2020 வருடத்தில்  

வபாக்குவரத்து வசலுத்துபக 
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2030 க்கு குருநாகலா நகரில் தைாக்குவரத்து 
விநிதயாகம் 

(மத்திய நநடுஞ்சாலலயின் 
நசயல்ைாட்டுடன்) 
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உரு இைக்கம் .1 4 :அதிவவக பாபத மற்றும் மாற்று பாபத அபிவிருத்தியுடன் 2030 வருடத்தில்  

வபாக்குவரத்து வசலுத்துபக 
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2030 க்கு குருநாகலா நகரில் 
தைாக்குவரத்து விநிதயாகம் 

(மத்திய நநடுஞ்சாலலயின் 
நசயல்ைாட்டுடன்) 
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6.3.3 நீர் விநிவயாகத் திட்டம்  

6.3.3.1 அறிமுகம் 

 

2030 வருடத்தில் 250000 வீடபமப்பு சைத்வதாபகக்காை கல்வி, சுகாதார, வர்த்தக மற்றும் பாிபாைை 

ஆகிய வசபவ வதபவகளுக்காக வருபக தரும் 5 ைட்சத்துக்கு உட்பட்ட நாளாந்தம் இடம்வபயரும் 

சைத்வதாபக மற்றும் வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஊடாக ஸ்தாபிக்கப்பட இருக்கும் 

மூவைாபாய பாபத   திட்டங்களுக்காக குழாய் நீர் விநிவயாகம்  வபற்றுக் வகாடுப்பது அத்தியவசியமாை 

காரணமாகும் .இதன் அடிப்பபடயில் வதசிய நீர் பாசை மற்றும் வடிகால் அபமப்பு திபணக்களத்தின் 

மூைம் 2030  வருடத்திற்காை வசயல்படக்கூடிய முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட ஆய்வின் பின் இப் 

பகுதிகளுக்காை குடிநீர் விநிவயாகம் வபற்று தரக்கூடிய அத்தியாவசிய திட்டம் இவ் அபிவிருத்தி  

திட்டத்தின் மூைம் முன்பவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

     அட்டவபண இைக்கம் 6.11: நாளாந்த நீர்ப்பாசை வதபவ – 2030 

 

 

 

வையம்  

குடியிருப்

பு மக்கள் 

வதாபக 

 

குடியிருப்

பு நீர் 

வதபவ 

(m3) 

 

வணிக நீர் 

வதபவ (m3) 

 

நிறுவை நீர் 

வதபவ (m3) 

 

வமாத்த 

நீர் 

வதபவ 

(m3) 

விவசட வர்த்தக வையம் 31 ஒதுக்கீடுகள் 500 

ஏாி சுற்றுைா மற்றும் 

பிரத்வயக குடியிருப்பு பகுதி 383 57.41 15% - 19 5% - 383 459 

சுகாதார மற்றும் மருத்துவ 

மண்டைம் 
227 33.98 15% - 11 5% - 227 272 

விவசட அபிவிருத்தி வையம் 242 36.32 15% - 12 5% - 242 291 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  5661 849.20 15% - 283 5% - 5661 6794 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் -2 10232 1534.82 15% - 512 5% - 

10232 

12279 

பகத்வதாழில் வையம் 307 61.46 15% - 15 5% - 307 384 

குடியிருப்பு மண்டைம் 

கைக்கவும் 
6516 325.79 5% - 195 3% - 6516 7037 

வளர்ச்சி உட்பகுதி மண்டைம் 

கைக்கவும் 1035 51.75 5% - 31 3% - 1035 1118 

குபறந்த அடர்த்தி குடியிருப்பு 

மண்டைம் 
3016 150.81 5% - 90 3% - 3016 3258 

விவசட கருத்திட்டங்களுக்கு 

நீர் வதபவ 

    
5000 

வமாத்த திட்டமிடல் பகுதிக்கு நீர் வதபவ (மீ3) 37390 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அனுமாைிப்பு: 

 

 உயர் சைத்வதாபக அடர்த்தியுள்ள  1 சதுர கிவைாமீட்டருக்கு 1500 மைிதர்கள்  அதிகமுள்ள 

பகுதிகளுக்கு 1  மைிதருக்கு 120  லீட்டர் மற்றும்  குபறந்த சைத்வதாபக அடர்த்தியுள்ள 1 சதுர 
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கிவைாமீட்டருக்கு 1500 மைிதர்கள்  குபறவாகவுள்ள  பகுதிகளுக்கு   100 லீட்டர்  எை 

அனுமாைிக்கப்பட்டுள்ளது.நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தில் விவஷட திட்டங்கள் காரணமாக மதிப்பீடு 

வசய்யப்பட்ட குழாய்நீர் வதபவ இம் மதிப்பீட்டுக்குள் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளது. 

வமற்குறிப்பிட்ட நீர் வதபவப்பாடுகபள  பூரணப்படுத்துவதற்காக  நீர்ப்பாசை மற்றும் வடிகாைபமப்பு 

திபணக்களத்தின் மூைம் கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டம் 2010 வருடத்தில்   வசயல்பட 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது, இத்திட்டத்தின் மூைம் திட்டமிடப்பட்ட எல்ைாப் பகுதிகளுக்கும் 

அபிவிருத்தியிபை  ஏற்படுத்தும் விதம் வதாடர்பாக  கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது(.அட்டவபண இைக்கம் 

1.2 மற்றும் வபரபடம் இைக்கம 1.31)  

அட்டவபண இைக்கம் 1.2 2010 வருடத்தில் வசயல்படுத்த முன்வமாழியப்பட்ட நீர்ப்பாசை திட்டம் 

 

முன்வமாழியப்பட்ட முபற 2030 

வருடத்திக்காை 

விநிவயாகம் 

க.மீ 

பயைபடயும் பகுதிகள் 

அைவ்வ,வபால்கஹவவை நீர்ப்பாசை  

முபற   

4,639 குருநாகல் கிராம வசவக பிாிவு 10  

மல்ைவாப்பிட்டி கிராம வசவக பிாிவு 16 

வந்துருப்பீனுஎல்ை  நீர்ப்பாசை  

முபற   
2,024 குருநாகல் கிராம வசவக பிாிவு 16 

மல்ைவாப்பிட்டி கிராம வசவக பிாிவு 21 

கட்டுப்வபாத பமுபைவகாட்டுவ   

நீர்ப்பாசை  முபற   

4200 மாசுவபாத கிராம வசவக பிாிவு  30 

பாாிய குருநாகல்  நீர்ப்பாசை  முபற   14,000 குருநாகல் கிராம வசவக பிாிவு 26 

மல்ைவாப்பிட்டி கிராம வசவக பிாிவு 10  

மாசுவபாத கிராம வசவக பிாிவு  4 

வமாத்தம் 28,163  

   

ஆதாரம் : வதசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாைபமப்புச் சபப – 2020 

 

 குருநாகல் திட்டத்துக்கு உட்பட்ட பிரவதசத்தில் 2030  வருடத்துக்காை நீர் வதபவப்பாடு 45970  

கைமீட்டர் ஆகுவதுடன், நீர்ப்பாசை திபணக்களம் 2030  வருடத்துக்காை 17807     கைமீட்டர் நீாிபை 

விநிவயாகம் வசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது .இதைடிப்பபடயில் நீர் தட்டுப்பாடு நிைவுவவதாடு 

முன்வமாழியப்பட்ட வந்துரு பினுஎல்ை  நீர் திட்டத்தின் மூைம் நீர்  விநிவயாகத்துக்காை விபைத்திறன்  

உயர் அளவில் திகழ்வதாகவும் , இத்திட்டத்திபை வசயல்படுத்துவதற்காண வபாருத்தப்பாடு  

இத்திட்டத்தின் மூைம் நிரூபணமாகியுள்ளது. 

இதைடிப்பபடயில் 2030  வருடத்தில் உயர் திட்டங்களின் நிபைப்பாடு அத்தியாவசியம் ஆவதுடன் 

வததுறு ஓயா நீர் மூைாதாரமாகவும், மபழ அதிக காைங்களில்நீபர வசகாிப்பதற்காக பரந்தை பகுதியில் 

முன்வமாழியப்பட்ட நீர் வதக்கம் மற்றும் வந்துரு பினுஎல்ை நீர் வதக்கம் ஆகியவற்றின் நிர்மாணம் 

அத்தியாவசியமாகும். வந்துரு பினுஎல்ை நீர்வதக்கத்திபை நிர்மாணித்தல் - இம் முன்வமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின். மூைம் குருநாகல் பிரவதச சபபக்குட்பட்ட  பகுதிகளில் 20 % உட்பட,உயர் நீர் விநிவயாக 

இைக்கிபை அபடயக்கூடிய திட்டமாக உள்ளதுடன், 2030  வருடத்துக்காை குழாய்நீர் 

விநிவயாகத்திற்கு இவ் நீர் வதக்கத்திபை நிர்மாணித்து நீர் விநிவயாக பகுதிகபள விஸ்தாித்தலும் 

அத்தியாவசியமாை விடயமாகும். 
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6.3.3.2 உத்வதச நீர் வழங்கல் உத்திகள் 
1. பாாிய - குருணாகல் நீர் வழங்கல் திட்டம் மற்றும் சுகாதார கருத்திட்டத்தின் மூைம் வததுரு ஓயாபவக் 

கடந்து பரந்தாை - வரஸ்குரு நீர்த்வதக்கம் அபமத்தல். இது எதிர்காைத்தில் நீர் வழங்கல் திறபை 

அதிகாிக்க உதவும். 

2. வாண்டுறு பினு எல்ைா நீர்த்வதக்கம் அபமத்தல் - குருணாகபை பிரவதச வசயைகப் பகுதியின் 20% 

பரப்பபள இத்திட்டம் உள்ளடக்குகிறது. இத்திட்டம் 2030ஆம் ஆண்டில் குழாய் மூைம் நீர் த் 

வதபவகபள வழங்கும் திறபைக் வகாண்டுள்ளது. இந்த நீர்த்வதக்கத் திட்டத்தின் எல்பைகபள 

விாிவுபடுத்துவது எதிர்காை நீர் எதிர்பார்ப்புகபள அபடவதற்கு இன்றியபமயாத வதபவயாகும். 
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வபரபடம் இைக்கம் 6.11: 2030 வருடத்துக்காை முன்வமாழியப்பட்ட நீர்ப்பாசை திட்டம் 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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வபரபடம் இைக்கம் 6.12 பாாிய குருநாகல் நீர்ப்பாசை திட்டத்தின் மூைம் பயைபடயும் பகுதிகள்   

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

வட நமை்கு மோகோணம் 

ெகர அபிவிருதத்ி ஆறணயம் 
2019 
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6.3.4 வடிகாைபமப்பு திட்டம்  

6.3.4.1 அறிமுகம்  
 

குருநாகல் நகரத்தினுள் இயற்பகயாை வடிகாைபமப்பு வட்டம் நிகழ்வதுடன் இயற்பக நீர் 

வடிகாைபமப்பு வட்டத்தில் இயற்பக வசயல்முபற (மண் சிபதவபடதல்   ) இன்றி வயல் மற்றும் வவறு 

பயிர்ச்வசய்பக வபான்ற அழிவுக்குட்படுத்தக்கூடிய மைித வசயல்பாடுகளின் காரணமாக நீர் 

வடிகாைபமப்பு வட்டத்திற்கு நிகழ்ந்துள்ள தாக்கத்திபை குபறப்பதற்கு இத்திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

குருநாகல் நகரம் மற்றும் அண்டிய பகுதிகளில் மபழநீர் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகாிப்புகள் பூ கால்வாய்  

மற்றும்  வான் கால்வாய் ஆகிய பிரதாை கால்வாய்கள் மூைமாக வதாடர்புள்ள சிறிய கால்வாய்கள்  

வழியாகும் .இதன் அடிப்பபடயில் கால்வாய்கள் மூைம் வகாண்டு வசல்ைப்படும் நீர் வில்வகாட 

வசாவறாவவில்  வதங்குவதுடன் ,இதற்கு கீழ் பகுதி 230   ஏக்கர் வயல் சாகுபடி கிபடக்கிறது  .

இதுவபாை இதுகபள , ஆதாகைா  , இப்பாகைா, எழுகைா, இதுைவகாட மபை ஆகிய மபழ 

வீழ்ச்சியுள்ள வசழிப்பாை வையங்களில் வடித்வதாடும் நீர் வவண்டரு  வாவி, வடங்ப்பாை நீர்த்வதக்கம், 

குருநாகல் வாவி வபான்ற நீர் வதக்கங்களில் வதங்குவதுடன் , வமைதிக நீர் வடிந்வதாடுகின்றது.இவ் 

வடித்வதாடும் நீர் நகர வயல்களினுள் வசல்வதுடன் இது அபிவிருத்தி திட்டத்துக்கு தபடயாக இல்பை. 

அதிக மபழ வீழ்ச்சியின் வபாது வான் கால்வாய் மற்றும் பூ கால்வாய் வதாடர்புறும் வில்வகாட 

பகுதிகளில் கால்வாய்கள்  முபறயற்று காணப்படுகின்றபமயிைால் வடிந்வதாடும்  நீர் அடித்து 

வசல்ைப்படாது இப் பகுதிகளில் வதங்கி நிற்பதால் இப் பிரவதச மக்கள் தற்காலிக வவள்ள அைர்தத்திற்கு  

முகங்வகாடுக்கின்றைர் .இன்னும் அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு உட்பட்ட பிரவதசங்களில்  மக்கள் 

வசயற்பாடுகளிைால் வடிகாைபமப்பு தபடபடுவதைால் அதிக மபழ வீழ்ச்சியின் வபாது மபழ நீர் 

இவற்றில் வதங்கி நிற்பவதாடு மல்ைவப்பிட்டி, வதலியவகான்ை ஆகிய பகுதிகளில் தற்காலிக வவள்ள 

அைர்த்தம் ஏற்படுகிறது .வமலும் அதிவவக அபிவிருத்தி திட்ட வவடரு வாவியின் நீர் பாய்ந்வதாடி   எதிர் 

காைத்தில் தாழ் நிைப்பிரவதசங்கபள நீர் அைர்த்தங்களுக்கு உட்படுத்தக்கூடியதக உள்ளது .இதைால் 

இைங்பக கட்டிட நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்தி திட்ட தீர்மாைக் குழு மூைம் தயாாிக்கப்பட்ட 

பல்வவறுபட்ட   நீர்ப்பாசை மற்றும் வடிகாைபமப்பு திட்டங்களின் அவசியத்தன்பம  இத்திட்டங்கள் 

மூைம்  ஆவைாசிக்கப்ட்டுள்ளது .அத்தியாவசிய வயல் நிைங்கள் மற்றும் பாபத குறுக்காக உள்ள 

வடிகாைபமப்பு வபாதுமாைபவயாக இல்ைாபம ஆகியபவ அதிக மபழவீழ்ச்சி காைத்தில் பாபதகள் 

வவள்ள நீாில் மூழ்குதலுக்கு காரணமாகவுள்ளது. 

1996 வருடத்தில் அபிவிருத்தி வசய்யப்பட்ட பூ கால்வாய் மற்றும் வான் கால்வாய் ஆகிய 2 கால்வாய் 

திட்டங்களும் மண் திடல்களால் மூடப்பட்டு இயற்பகயாை நீர் வடிந்வதாடலுக்கு   தபடயாக உள்ளது. 

வமலும், கால்வாய் இருமருங்கிலும் வசபவ வழி இன்பமயிைால் சாியாை பராமாிப்பற்று சுத்திகாிக்கவும் 

கடிைமாகவுள்ளது.இதுவபான்று , வில்வகாட இபணப்பும்    பராமாிப்பற்று பகவிடப்பட்ட நிபையில் 

காணப்படுவவதாடு வான் கதவுகள் உபடந்துள்ளபமயுடன் ,நீபர வபற்றுக்வகாண்டு சாகுபடிக்கு 

உள்ளாகும் 230  ஏக்கர் நிைங்கள் சாகுபடிக்கு உள்ளாகாமல் காணப்படுகிறது. 
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6.3.4.2 முன்வமாழியப்பட்ட நீர் வடிகாைபமப்பு வழிகள்  
 

பிரதாை உபாய வழி  

 

01. இைங்பக கட்டிட நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்தி சங்கம் மூைம் அல்ைது நீர்வடிகாைபமப்புடன் 

சம்பந்தப்பட்ட வதாழித்துபற வல்லுநர்கள் மூைம் இந்நீர் வடிகாைபமப்பு திட்டம் தயாாிக்கப்படல். 

இதற்கு அப்பால் இயற்பகயாை நீர் வடிகாைபமப்பு வட்டத்திபை பாதுகாப்பதற்காக கீழ் உள்ள 

உபாய வழிகபள வசயல்படுத்த ஆவைாசிக்கப்பட்டுள்ளது.  

02. வான் கால்வாய் மற்றும் பூ கால்வாய் ஒன்றுக்வகான்று வதாடர்புறும் வில்வகாட பகுதிகளில் நீர் 

சாியாை  முபறயில் வடிந்வதாட கூடிய வபகயில் கால்வாய்கபள அகைப்படுத்தி வமடு பள்ளங்கபள 

குபறத்து வழியிபை சாி வசய்தல். 

03. வில்வகாட அபணக்கட்டிபை அதிக மபழவீழ்ச்சியின் வபாது திறப்பதற்காை கதவு வபாடுதல்.  

04. நீர் வதங்கி நிற்கும் படியாை வயல் பயிர் நிைங்கபள தடுத்தல்.  

05. கால்வாய் பாபதயிபை சாியாக முகாபமத்துவம் வசய்தல்.   

  

 

உரு  இைக்கம் 6.2:  புயல் நீர் வடிகால் வமம்பாட்டு திட்டம் 
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6.3.5 கழிவு  நீர் வடிகாைபமப்பு திட்டம்  

6.3.5.1 அறிமுகம்  
குருநாகல் நகபர மிளிரும்  வபாருளாதார மத்திய நிபையமாக உருவாக்கும் வநாக்கத்பத 

அபடவதற்காக உயர் அடர்த்தியுள்ள  வணிகப் பகுதி மற்றும் வீடபமப்பு பகுதிகளுக்காை அபிவிருத்தி 

திட்டங்கபள  வசயல்படுத்த ஆவைாசிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்பபடயில் அதிக அடர்த்தியுள்ள 

அபிவிருத்தி பகுதிகளில் சிறந்த முபறயிைாை கழிவு நீர் வடிகாைபமப்பு அவசியமாகின்றது. 

இதைடிப்பபடயில் குருநாகல் திட்ட பகுதிகளாை உயர் நகர் வையம் மற்றும் இபட நகர வைய 

பகுதிகள் உள்ளடங்கைாை கழிவு நீர் வடிகாைபமப்பு திட்டத்திபை இத்திட்டத்தின் மூைம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவபண இைக்கம் 6.13: கழிவு நீர் வடிகளபமப்பின் வதபவ  - 2030 

பகுதி கழிவு நீர்  (m3) 

விவசட வர்த்தக வையம் 400 

ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு பகுதி 367 

சுகாதார மற்றும் மருத்துவ மண்டைம் 217 

விவசட அபிவிருத்தி வையம் 232 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  5435 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் -2 9823 

பகத்வதாழில் வையம் 307 

விவசட கருத்திட்டங்கள்  4000 

வமாத்த வதபவ 20772 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

2017 வருடத்திலிருந்து வசயல்பாட்டிலுள்ள பாாிய குருநாகல் நீர்ப்பாசை மற்றும் வடிகாைபமப்பு 

திட்டம் மூைம் முழு குருநாகல்   மாநகர சபப பகுதிகளும் உள்ளடங்குமாறு 43000 பயைாளிகளுக்கு 

வதபவயாை வடிகாைபமப்பு மற்றும் கழிவு நீர் வசகாிப்பு வசதிகபள வபற்றுக் வகாடுத்துள்ளது. 

இதைடிப்பபடயில் தற்வபாது நீர் சுத்திகாிப்பு  நிபையத்தின் நிபைப்பாட்பட  கை மீட்டர் 4200 கை 

மீட்டர் 18000     வபர அதிகாிப்பதற்கு வாய்ப்புக்கள் நிைவுகின்றது. 

 

வதசிய நீர்ப்பாசை மற்றும் நீர் வடிகாைபமப்பு திபணக்களத்தின் மூைம் கழிவு நீர் வசகாிப்பு மற்றும் 

சுத்திகாிப்பு மத்திய நிபையத்திபை   நிறுவுவதற்காக மல்கடுவாவ  கிராம வசவகர் பிாிவுக்குட்படுத்த 13  

ஏக்கர் இடத்திபை பகப்பற்றுவதற்கு தற்வபாழுது நடவடிக்பககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2030  

வருடத்தில் இத்திட்டத்துக்காை விஸ்தாிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏபைய பகுதிகளில் காணப்படும் 

நிைப்பரப்புகளில் நீர் தாங்கி மற்றும் நிைக்கீழ் நீர் வதாட்டிகபள அபமப்பதற்காை  சிறு நிைப்பரப்புகள்     

கண்டறியப்பட்டுள்ளதுடன், இத்திட்டத்திபை அமுல்படுத்துவதற்காக மக்கள் 

ஊக்கப்படுத்தப்படுகின்றைர். 

 

6.3.5.2 முன்வமாழியப்பட்ட கழிவு நீர் வடிகாைபமப்பு உபாய வழிகள். 

 

மல்கடுவாவ கழிவு நீர் சுத்திகாிப்பு நிபையத்தின் நிர்மாணிப்பும் மற்றும் உயர் இபட நகர வையங்கள் 

பயைபடயும் வபகயில் கழிவு நீர் வசகாிப்பு விஸ்தாிப்பு. பயைாளிகள் -நகர வைய 1  மற்றும் 2 

வதிவிடயாளர்கள், வியாபாாிகள் மற்றும் வசபவ வபறுநர்   
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 வபரபடம் இைக்கம் 6.14: பாாிய குருநாகல் சுகாதார திட்டம் மூைம் பயைபடயும் பகுதிகள் 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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6.3.6 திண்ம பதார்த்தம் முகாபமத்துவ திட்டம்  

 

6.3.6.1 அறிமுகம்  

இத்திட்டத்தின் மூைம் குருநாகல் நகர பகுதிகளுக்குட்பட்ட  2030  வருடம் ஆகும் வபாது பாாிய 

வீடபமப்பு சைத்வதாபக 250000  எண்ணிக்கிபை   கவர்ச்சிகரமாகுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுவவதாடு 

,இதற்கு சமாந்தரமாக திட்டமிடப்பட்ட்ட பகுதிகளில்  600000  உட்பட்ட இடம்வபயரும் 

சைத்வதாபகயிபை எதிர்பார்க்கப்படுவவதாடு இச் சைத்வதாபகக்கு ஏற்றாற்வபாை திண்ம கழிவு 

முகாபமத்துவத்திபை வசயற்படுத்த திட்டவமான்று இருக்க வவண்டும்   . 

6.3.6.2 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம்  
குருநாகல் நகர பகுதிகளுக்குள் 2010  வருடத்துக்காை அனுமாைிக்கப்பட்ட வீடபமப்பு 

சைத்வதாபகயின் படி  10 வடான் திண்ம  கழிவுகள் மற்றும் அனுமாைிக்கப்பட்ட இடம்வபயரும் மக்கள் 

சந்வதாபகயின் படி  300  வடான் திண்ம கழிவுகளும்உருவாக்கப்படும் எைவும்,வமலும், 

உருவாக்கப்படும் வமாத்த திண்ம கழிவுகள் 310  வடான் எைவும் அனுமாைிக்க கூடியதாகவுள்ளது  . 

குருநாகல் மாநகர சபப மற்றும் பிரவதச சபப நகர பகுதிகளில் உள்ளடங்கைாை நகர பகுதிகளில் 

தற்வபாது வசயல்படுத்தப்பட்டுள்ள கழிவு முகாபமத்துவத்திபை வமலும் விஸ்தாித்தல் வவண்டும். 

2010வது வருடத்தில் அதிகாிக்கும் வீடபமப்பு மற்றும் இடம்வபயரும் மக்கள் சைத்வதாபகக்கு நிகராக 

அதிகாிக்கும் கழிவு அளவுகளின் அடிப்பபடயில் , நகர சபப மூைம் இன்னும் விபைத்திறைாை மற்றும் 

பாாிய வசபவயிபை தரக்கூடிய கழிவு முகாபம திட்டத்திபை கழிவு முகாபமத்துவ நிபையத்துக்கு 

ஒப்பபடத்தல் . 

வமலும், நகரத்தின் வவளி பகுதிகள் மற்றும் வவளி நகர பகுதிகளிலும் ஒன்று வசர்க்க படும் திண்ம 

கழிவுகபள வசகாிப்பதற்காக,  திண்ம கழிவுகபள வசர்க்கும் நான்கு திண்ம கழிவு நிறுவைங்கபள 

நிறுவுவதற்கு முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது.அபவகள், மதவ,மாசுவபாத,வதாராயாய மற்றும் வவல்ைவ 

ஆகும் .இத் திண்ம கழிவு  வசகாிப்பு நிபையங்களில் வசகாிக்கப்படும் திண்ம கழிவுகபள வவறுபடுத்தி 

சுந்தராவபாை திண்ம கழிவு நிபையத்திற்கு வகாண்டு வர ஆவைாசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குருநாகல் நகர் பகுதிகளில் உண்டாகும் திண்ம கழிவுகளில் 14 % வசதை உக்கைபடயும் கழிவுகபள 

மூைம் வசதை பசபள உற்பத்தி 20 % அதிகாிக்க முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது .இதற்காக உள்ளூராட்சி 

அபமச்சு மூைம் ெப்பான் நாட்டில் உற்பத்தியாை வசதை பசபள இயந்திரம் ஒன்பற ஸ்தாபிக்கவும் 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது. 

எதிர்காைத்தில் முன்வைடுப்பதற்காக முன்வமாழியப்பட்டுள்ள திட்டங்களாக மறு அபிவிருத்தி 

திட்டம்,முன்வமாழியப்பட்ட வவளி ஊடக வபாக்குவரத்து திட்டம் , முன்வமாழியப்பட்ட 

வஹவரலியவளா வதாழிற்சாபை விஸ்தாிப்பு,தகவல் வதாழில்நுட்ப கிராமம், மற்றும் பண்ட விநிவயாக 

நிபையம் ,வபாது சந்பத மறு அபிவிருத்தி ,முன்வமாழியப்பட்ட வதாழில்நுட்ப ஆய்வு மற்றும பிவிருத்தி 

நிபையம், படகமுவ பகுதியில் 2 நட்சத்திர வஹாட்டல் அபிவிருத்தி ஆகியவற்பற 

அபடயாளப்படுத்தைாம், 

இத்திட்டங்கள் மூைம் உண்டாகக்கூடும் எை எதிர்பார்க்கப்படும் திண்ம கழிவு அளவு, 2030 

வருடத்திைாை வீடபமப்பு மற்றும் இடம்வபயரும் மக்கள் சைத்வதாபகக்கு அபமய கணக்கிடப்பட 

வடான் 180  க்குள்   அடங்கும்.இவ்வாறு வபருகும் திண்ம கழிவுகளில் அளவிபை குபறத்து 

முழுபமயாை கழிவு அளவிபையும் குபறப்பதற்காக வபாறுப்பு கூற வவண்டிய நிறுவைங்களாகிய 

குருநாகல்  மாநகர சபப ,பிரவதச சபப மற்றும் பிரவதச பகுதி மக்கள் ஒன்றாக வசய்யவவண்டிய 

திட்டங்களுடன் கூடிய வசயல்முபறகள் கீவழ கட்டப்பட்ட்டுள்ளது. 
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6.3.6.3 உத்வதச திடக்கழிவு முகாபமத்துவ உபாயங்கள் 

 

வசயல்முபற 01  - திண்ம கழிவுகள்  வபருகுவபத குபறத்தல். 

வீடு,வியாபாரம், வதாழிற்சாபை வபான்ற துபறகளில் திண்ம கழிவுகபள உண்டாக்குவபத குபறத்தல் , 

உக்கைபடவதற்காக பல்வவறுபட்ட முபறகபள அறிமுகப்படுத்தல்.  

1 . வபாது இடங்கள் மற்றும் பாடசாபைகளில் அறிவுறுத்தல் மற்றும் கல்வி திட்டங்கள் மூைம் கழிவு 

முகாபமத்துவம் பற்றி நடக்கும் 10R வது தீர்மாைத்திபை அறிமுகப்படுத்த அதன் மூைம் திண்ம கழிவு 

வபருகுவபத தவிர்த்தல்.   

 

வசயல்முபற 02  - திண்ம கழிவு வசரும் இடத்திைிவை வவறாக்கள். 

உதா:வீடு,அபமப்புகள் ,வியாபாரம், வதாழிற்சாபை ஆகியவற்றில் திண்ம கழிவுகளின் தன்பமக்வகற்ப 

வவறு பிாித்தல். 

1.வசதைம் - பச்பச நிறம்  

2.கடதாசி - நீை நிறம்  

3.பிளாஸ்டிக் - வசம்மஞ்சள் நிறம்  

4.உவைாகம் - கபிை நிறம்  

2.கண்ணாடி - சிவப்பு நிறம் 

 

1. உள்ளூராட்சி  நிறுவைங்கள் மூைம் வீடு ,வியாபாரம் மற்றும் அபமப்புகளில் கழிவு 

முகாபமத்துவம் பற்றி வவபைத்திட்டங்கபள முன்வைடுத்தல். 

2. உயிர் பல்வபகபமக்கு உட்படும் கழிவுகள்  மீசுழற்சிக்கு உட்படும் கழிவுகளுடன் கைக்காமல் 

இருத்தல்  

3. கல்வி மற்றும் அறிவுறுத்தல் திட்டங்கபள வதாடர்ச்சியாக வமற்வகாள்ளுவதன் மூைம் 

வவறுபடுத்தாத கழிவுகள்  வசகாிக்கப்பட்ட மாற்றாது  எனும் (No  separation  -No Colllection )

வசயல்முபறபய மக்கள் மத்தியில் அறியப்படுத்தல் மற்றும் வசயல் பட பவத்தல். 

 

வசயல்முபற 03 - குறுங்காை உயிர் பல்வபகபமக்கு உட்படும் கழிவுகபள வசதை பசபளயாக 

மாற்றுதல் முபறபய முன்வைற்றுதல்.  

     மக்கபள இதற்கு உட்படுத்தி வசதை பசபளக்காை இைாபகரமாை      

     விபைபய சந்பதயில்   அறிமுகப்படுத்தல்.  

1. வீடுகள்,மற்றும் நிறுவைங்களில் உண்டாகும் திண்ம கழிவுகபள வபருகும் இடங்களிவை 

வவறுபடுத்தல் . 

உதா :கூட்டு பசபள தாங்கி,குழி முபற, வபை கூண்டு முபறகபள அறிமுகப்படுத்தல். 

2. பாாிய அளவிைாை உயிர் பல்வபகபமக்கு உட்படும் திண்ம கழிவுகள்  உண்டாகும்  இடங்கள். 

உதா :வஹாட்டல், பவத்தியசாபை ஆகிய இடங்கள் மற்றும் கூட்டு பசபள தயாாிக்கப்படாத வீடுகள் 

வபான்றவற்றிக்காை வதாழிநுட்ப முபறயிைாை கூட்டு பசபள தயாாித்தலிபை உள்ளூராட்சி  

முன்வைடுத்தல்  . 

3. அபைத்து வீடுகளிலும் கூட்டு பசபள தாங்கிகள் மற்றும் வதாழிநுட்ப வசதிகபள ஏற்படுத்தி 

கூட்டு பசபள தயாாிப்பிபை விபைத்திறைாக்குவதுடன், வீடு வதாட்ட பயிர்வசய்பககபள 

அதிகாித்து , சந்பதயில் வசதை பசபள காய்கறிகளுக்காை வகள்விபய அதிகாித்தல்    
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வசயல்முபற 04  - பவத்தியசாபை மற்றும் அரச நிறுவைங்களில் உயிர்  வாயு  உற்பத்தி வசய்தல். 

 உயிர் பல்வபகபமக்கு உட்படும் உணவு கழிவுகள், விவசாய கழிவுகபள உயிர் வாயு 

உற்பத்திற்கு வதவாயைவிற் என்பதுடன் இவற்றில் மூைம் உண்டாகும் உயிர் வாயு மூைம் சபமயல் 

மற்றும் வவளிச்சம் ஊட்ட பயன்படுத்தைாம். 

 

 

வசயல்முபற 02 - உயிர் பைவபகபமயாகும் உணவு கழிவுகபள பன்றி வதாழுவங்களுக்கு 

வழங்களுக்காை வவபை திட்டத்பத தயாாித்தல்.  

 

வசயல்முபற 06  - மீள் சுழற்றிக்கு உட்படுத்தக்கூடிய திண்ம கழிவுகபள சுத்திகாிப்பதற்காை  சிறந்த 

வதாழிநுட்பத்பத பாவித்தல்.  

 

1. அபைத்து மட்ட மக்களிபடவய வபாருள் மீள் சுழற்சி பாவபை பற்றி அறிவுறுத்தல்.  

2. மீள் சுழற்சி வசய்யக்கூடிய கண்ணடி,கடதாசி, உவைாகம் வபான்றவற்பற விபைக்கு 

வாங்குவவாபர ஊக்குவித்தல் மற்றும் பிரபைப்படுத்தல் ,வியாபாரம் மற்றும் 

வதாழில்முயற்சியாளர்கபள முன்வைற்றுதல்.  

3. உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் மூைம்  மீள் சுழற்சி வசய்யக்கூடிய வபாருள்கபள விபைக்கு 

வாங்குவவாபர பதிவு வசய்தல் ,அவர்களுடன் வதாடர்ச்சியாை வதாடர்பப   வபணுதல் 

மூைம் தகவல்கபள மக்கள் மத்தியில் பரப்புதல்.  

4. ஒன்று வசரும் கழிவுகளில் உள்ள வதங்காய் சிரட்பட , இரும்பு, பிளாஸ்டிக் மற்றும் மின் 

சாதைங்கள் ஆகியவற்றுக்காை சந்பத முபறபய அறிமுகப்படுத்தல். 

 

 

வசயல்முபற 07 - நகர் திண்ம கழிவுகளுடன் பவத்தியசாபை மருத்துவ கழிவுகள் வசராமலிருக்க 

நிறுவை அபமப்வபான்பற நிறுவுதல்.  

 

 மருத்துவ கழிவுகபள வவறாக்குதல் கட்டாயமாகும். 

 மருத்துவ திண்ம கழிவுகபள வவறாக்க முன் இபவகள் விமர்சிக்க படாதவாறு வவறாக்கள்.  

 மருத்துவ திண்ம கழிவுகபள சுகாதாரமாை முபறகள் சுத்திகாிக்க சிறந்த முபறயிபை   

பவத்தியசாபை உள்வள நிர்மாணித்தல். 

 

வசயல்முபற 08 - திண்ம கழிவுகள்  வசகாிப்பு மற்றும் வபாக்குவரத்திபை விபைத்திறைாக்கள். 

 

 வீட்டுக்கு வீடு வசகாிப்பு முபறயிபை வசயற்படுத்தல்.  

 திண்ம கழிவு வசகாிப்பு நாட்கபள மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தல்.(பிளாஸ்டிக்,வதங்காய் 

சிரட்பட, கண்ணாடி வபான்றபவ) 

 திண்ம கழிவு வண்டிகளுக்காை பிரத்திவயக "ஒலி"யிபை அறிமுகப்படுத்தல். 

 உள்ளூராட்சி நிறுவைங்களுக்கு கூட்டு பசபளக்காை உபகரணங்கபள வழங்கல்.  

 திண்ம கழிவு வபககளுக்வகற்ப கழிவு வசகாிக்கும் வண்டிகளில் வவறுபடுத்தப்பட்ட பகுதிகபள   

இபணத்தல்.  

 கை ரக வண்டிகள் உட்புகாத இடங்களில் சிறிய இயந்திர வண்டிகள்  மூைம்  திண்ம கழிவுகபள 

வசகாித்தல். 
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வசயல்முபற 09 - சுகாதாரமாை தாங்கிகபள நிறுவுதல்.  

 

 உயிர்  பல்வபகபம மற்றும் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படாத கழிவுகபள நிரப்புவதற்காை 

சுகாதாரமாை தாங்கிகபள தைி உள்ளூராட்சி சபப மூைம் மட்டும் நிர்மாணிக்க இயைாபமயிைால்  

உள்ளூராட்சி சபபகள் பை இபணந்து இதபை நிர்மாணிக்க முன் வர வவண்டும்.  

 

வசயல்முபற 10 - மின் உபகரண (E-Waste) திண்ம கழிவுகள் முகாபமத்துவ நிபையத்திபை நிறுவல்.  

 

 வீசக்கூடிய கணைிகள் ,சாவிவகார்பவகள்,வதாபைக்காட்சி, வதாபைவபசி வபான்ற மின் 

சாதைங்கள் மீள் சுழற்சி பண்ண  முடியாபமயிைால் இவற்பற விபைக்கு வாங்குவதற்காக  மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகார சபபயின் மூைம் பதிவு வசய்தவர்களிடம் வகாடுத்தல்.  

 

வசயல்முபற 11 - பின் அறிக்பக குழுவிபை  நியமித்தல் 

 உாிய நிறுவை நிருவாக மண்டை அதிகாாிகள் மூைம் பின் அறிக்பக குழுவவான்பற நிறுவி 

இத்தன்பம கழிவு திட்டத்திற்காை பின் அறிக்பகயிபை வவளியிடல். 

 

6.3.6.4       வசயல்படுத்தக்கூடிய திட்டம் . 
 

1. சுந்தரவபாை கழிவு முகாபமத்துவ மத்திய நிபையத்தினுள் ஏற்படும் சுற்றாடல் சார் சிக்கல்கபள  

குபறத்தல். 

 

01. கழிவுகள்  சுத்திகாிப்பு நிைப்பரப்பப சுற்றி பூவைாக படம் மூைம் வீடபமப்பு வையத்பத  

வவறாக்கள் - இந்நிைப்பரப்பப சுற்றி மரம் நடுதல்.  

02. கழிவுகபள வதக்கும் இடங்கபள    சூழல் சார் சிக்கல்கபள குபறக்கும் வபகயில் அபமத்தல் \ 

03. தற்வபாதுள்ள குப்பபகுவியபை அகற்றி, முக்கிய கழிவு மறுசுழற்சி பமயத்திற்கு அனுப்ப 

வவண்டியதன் அவசியத்பத அபடயாளம் காணவும் அல்ைது உாிய நடவடிக்பக எடுக்கவும். 

    

2. திண்ம கழிவுகபள வசகாிக்கும் இடங்கள் 4  

1. மதவ 

2. மாசுவபாத  

3. வதாறயாய  

4. வவல்ைவ  
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6.4 வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  
 

6.4.1 அறிமுகம் 
குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்ட வநாக்கம் "எத்துகபளபய சுற்றிய வடவமல் மாகாண  எழுச்சி "ஆகும் .

வதசிய வபௌதீக திட்ட வகாள்பகயின் படி  2010 வருடத்தில் வமற்கு - கிழக்கு வபாருளாதார அபிவிருத்தி 

பாபதயின் மிளிரும் வபாருளாதார மத்திய நிபையமாகவும்  / மூவைாபாய பாபத நகரமாகவும் 

அபிவிருத்தி வசய்ய எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது .வமலும், வதசிய அபிவிருத்தி திட்டமாை அதிவவக 

வநடுஞ்சாபையின் தகவல் பாிமாற்று மத்திய நிபையம் இரண்டாகிய  (வகடுவான்,தம்வபாக்கா )

நகரங்கபள அண்டிய நிபைப்பாடாைது ,நகர் வபாருளாதார மற்றும் வபௌதீக அபிவிருத்தி திட்டத்திலும் 

வநரடியா தாக்கம் வசலுத்துகிறது .வமலும், முன்வமாழியப்பட்ட குருநாகல் - தம்புள்பள புபகயிரத பாபத 

மற்றும் வபால்கஹவவை  - குருநாகல் இருவழி புபகயிரத பாபதகள் குருநாகல் அபிவிருத்தியில் முக்கிய 

பங்கிபை வகிக்கிறது   . 

 

இச்சாதியக்கூறுகபள பிரவயாசைப்படுத்தி நகர் மத்தியில் பாவபையற்று காணப்படும் இடங்கபள மீள் 

பாவபைக்கு உட்படுத்தி மற்றும் மாற்று பாபத திட்டங்கள் மூைம் உட்பகுதிகளின் நிைப்பரப்பில் 

வர்த்தக வபறுமதியிபை அதிகாித்தல் மற்றும் இப்பகுதிகளில் வபாருளாதார வளர்ச்சியிபை 

வமம்படுத்தல் இத்திட்டத்தின் பிரதாை வநாக்கமாகும். வமலும், வடவமல் மாகாணம் மூைப்வபாருள் 

உற்பத்தி துபறயில் 10 .7 % பங்களிப்பிபை வழங்குவவதாடு ,ஏபைய மாகாணங்களுடன்  

ஒப்பிடுபகயில் 3 வது இடத்திபை குருநாகல்  மாகாணம்  வபற்றுள்ளது. இன்னும், விவசாய துபறயில் 

3.2% ,வதாழிற்சாபை துபறயில் 1.2% வசபவ துபறயில் 2.1% மூைப்வபாருள் உற்பத்தித்துபறயில் 

பங்களிப்பு வசய்கின்றை . 

 

இம் மூைப்வபாருள் உற்பத்தி துபற பங்களிப்பிபை குருநாகல் நகாின் வபாருளாதார 

ஆய்வுக்குட்படுத்தும்வபாது சிறந்த வசபவ மற்றும் வதாழிற்சாபை துபறயில்   கவைத்தில் 

வகாள்ளவவண்டிய  வளர்ச்சியிபை இம் முன்வமாழியப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூைம் 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது . வடவமல் மாகாண பிரதாை பாிபாைை மற்றும் வர்த்தக வசபவ நகரமாக  

குருநாகல் நகரம் உள்ளாகியுள்ளதுடன்,நாளாந்தம் வசபவ மற்றும் வதபவகபள 

வபற்றுக்வகாள்வதற்காக 1  ைட்சத்துக்கு உட்பட்ட சைத்வதாபக நகபர வந்தபடகின்றை.இதுவும் 

வபாருளாதார   அபிவிருத்திக்காை சாத்தியக்கூறுகளில் ஒன்றாகும். 

 

இத்திட்டத்தின் மூைம் வசயல்படுத்தவுள்ள பாாிய விஸ்தாிப்பு வசபவ மற்றும் ஏபைய அபிவிருத்தி 

மூைம் 2 ைட்சம் வபர மக்கள் சைத்வதாபகயிபை அதிகாித்து பிரதாை வபாருளாதார பமயமாக்க  

எதிர்பார்க்கப்ட்டுள்ளது   . குருநாகல் நகர பல்வவறுபட்ட பாபதகளின் உட்பிரவவசம் காரணமாக வட 

மத்திய,வடக்கு ,கிழக்கு, மத்திய ஆகிய மகைங்களிலிருந்து தைியார் பயிற்சி வகுப்புகளுக்காக 

வாரஇறுதி நாட்களில்  3 ைட்சத்துக்கு உட்பட்ட இபளஞர் சைத்வதாபகயும் சாதாரண  நாட்களில் 

20000 உட்பட்ட இபளஞர் சைத்வதாபகயும்  நகரத்பத வந்தபடகின்றைர் .இது நகர வபாருளாதார 

அபிவிருத்திக்காை ஒரு சக்தியாக இருக்கின்றது. 

 

மூன்றாம் நிபை கல்வி வதபவகளுக்காை வசதிகபள ஏற்படுத்தி அதன் மூைம் வவபை வாய்ப்புக்கபள 

அதிகாித்து வபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திடல் இத்திட்டத்தின் வநாக்கமாகும் . முன்வமாழியப்பட்ட 

வபாக்குவரத்து திட்டம், வசபவ திட்டம், விஸ்தாிக்கப்ட்ட வசதிகளுபடய திட்டம், சுற்றாடல் திட்டங்கள் 

மூைம் தற்வபாபதய நகர,பவ்டீக, சுற்றாடல் சமூக பண்புகள் மற்றும் வபாதுமாை தன்பமயிபை 

அதிகாிப்பதன் மூைம் நகரத்தில் வபாருளாதாரத்திபை உறுதிப்படுத்த அரச மற்றும் தைியார் 

பிாிவுகளின் வநரடி பங்களிப்பிபை எதிர்பார்ப்பவதாடு , நகரத்தினுள் மற்றும் நகரத்பத சுற்றியும் 
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மக்களின் வவபை வாய்ப்பிபை வபற்றுக்வகாடுத்து நகர வபாருளாதார அபிவிருத்தியிபை 

பைப்படுத்தல் இத்திட்டத்தின் பிரதாை வநாக்கமாகும். 

 

 

6.4.2 உபாய வழிகள்  
 

01. நகர மத்தி மறு அபிவிருத்திக்கு உட்படல் - நகர மத்தியில் ஆய்வுகள் மூைம் பாவபையற்ற 

அபிவிருத்தியற்ற இடங்கபள மீள் பாவபைக்குட்படுத்தல்.  

02. வகட்டுவை அதிவவக பாபத தகவல் பாிமாற்று நிபையம் மற்றும் புபகயிரத பாபதகளின் 

நிபைப்பாட்பட வகாண்டு வபாக்குவரத்திபை அடிப்பபடயாக வகாண்ட மத்திய நிபையமாக 

வகட்டுவை பகுதிபய அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 

03. உயர் உட்பிரவவசபை  அடிப்பபடயாக்வகாண்டு வவபை வாய்ப்புகளுக்காை வகள்விபய 

வபாருளாதாரத்தில் உட்படுத்தி வபாருள் பண்டமாற்று மத்தியநிபையமாக்குதல் மற்றும் வதாழிற்சாபை 

துபறபய விஸ்தாித்தல். 

04. உயர் அணுகல் காரணிபயப் பயன்படுத்தி ஒரு வபாருட்கபள ஊக்குவித்தல் மற்றும் 

வதாழில்துபற மண்டைத்பத விாிவுபடுத்துதல். நகர்ப்புற வபாருளாதாரத்பத அபிவிருத்தி வசய்ய 

திறபமயாை வதாழிைாளர்கபளப் பயன்படுத்த இங்வக எதிர்பார்க்கிறது. 

 

05. வையத்தில் உயர் கணிைி ஆய்வு மட்டம் ,வவபை வாய்ப்பாளருக்களுக்காை உயர் கல்வி மட்டம், 

இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிபை கல்வி வதபவகளுக்காை வகள்விகபள நகர் வபாருளாதார 

அபிவிருத்தியின் மூைம் வமம்படுத்தல் மற்றும் தகவல் வதாடர்பாடல் கிராமம் ,மூன்றாம் நிபை கல்வி 

நிறுவைம் மற்றும் தைியார் பயிற்சி வகுப்புகபள நிறுவுதல். 
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வபரபடம் இைக்கம் 6.12: வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம் 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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6.4.2.1    உபாய வழி  01   : நகர மத்திபய மறு அபிவிருத்திக்கு உட்படுத்தல் . 

 

நகர் மத்தி என்று அபடயாளப்படுத்தப்படுவது பிரதாை பாபதகள் 5 சந்திக்கும் வகந்திர நிபையம் 

மற்றும் அண்டிய வபருந்து தாிப்பிடத்பத முதன்பமயாகக்வகாண்ட 500 மீட்டருக்கு உட்பட்ட வையம் 

ஆகும் .இவ் வையத்துக்குள் நிை வபறுமதி உயர் அளபவ உபடயதுடன்  ( பர்ச்சஸ் 1 : 10 மில்லியன்  )

இந்நிைப்பரப்பில் 10 % அரசாங்க நிறுவைங்கபள  உபடயது.இவ்விடங்களில் தைி மாடிகபள 

வகாண்ட கட்டிடங்கள் காணப்படுவதுடன், நகர மத்தியின் சத்தமாை சூழலுக்கு வபாருந்தாது நீதிமன்றம் 

மற்றும் வபாலீஸ் இங்கு அபமயப்வபற்றுள்ளது .இதைால் இங்கு அதிகப்படியாை வாகை வநாிசல் 

மற்றும் வநருக்கடிகபள காணமுடியும், வமலும், பல்வவறுபட்ட திட்டங்களின் மூைம் மந்த அபிவிருத்தி 

உபடய இடங்கபள மறு அபிவிருத்திக்கு உட்படுத்தி மத்திய நகர முகப்பு வதாற்றத்திபை மாற்றி 

வபாருளாதார பயனுள்ள அபிவிருத்தியிபை முன்வைடுத்தல் இத்திட்டத்தின் வநாக்கமாகும் . 

 

 நகர மத்தியில் காணப்படும் வபாருத்தமற்ற மந்த பாவபையுள்ள இடங்கபள 

விபைத்திறைாக்கள்  

 நகரத்தின் அபடயாளம் மற்றும் வரைாற்று சிறப்பிபை வவளிப்படுத்தல் 

 நகரத்தின் வசபவ மட்டத்திபை உயர்தல்  வபான்றவற்றின் கீழ் இத்திட்டம் 

முன்வைடுக்கப்படுகிறது 

                                                                                                                                                               

திட்டம் 

1. நீதிமன்ற வளாகம் வகட்டுவாைா பிரவதசத்தில் வபாருத்தமாை இடத்திற்கு இடம்வபயர்தல் 

மற்றும் சிபறச்சாபைகள், நீதி அலுவைகங்கள், நீதிக் குடியிருப்புகள், சட்டத்தரணிகள் அலுவைகம் 

வபான்ற உதவி நடவடிக்பககபள நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு அருகாபமயில் வழங்க வவண்டும். 

தற்வபாபதய நீதிமன்ற வளாகம் ஒரு ஷாப்பிங் மால்கள் 9ஷாப்பிங் வளாகமாக வளரும்) வதால்வபாருள் 

மதிப்பு மற்றும் அந்த கட்டிடங்களின் வரைாற்று பாரம்பாியத்பத பாதுகாக்கிறது. வபாது மக்களின் 

கவர்ச்சிகரமாை இடமாக தர்மபாை பூங்காபவ அபிவிருத்தி வசய்தல். 

2. மிஇந்து மாவத்பதயில் அபமந்துள்ள 7 ஏக்கர் காணியில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபப, நகர 

அபிவிருத்தி அதிகாரசபப, வீடபமப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபப, வபாலிஸ் திபணக்களம் மற்றும் 

தபால் அலுவைகம் வபான்ற அரச நிறுவைங்கள் உள்ளை. இந்த பகுதிபய குபறந்த பயன்பாடு 

வகாண்ட பகுதியாக அபடயாளம் காணைாம். இந்த பகுதியில் நகர பமயத்தின் பமயத்தில் 

அபமந்துள்ள நிைமாக உயர் அடர்த்தியாை (உயர் தூர உட்பட) நிர்வாக, வணிக மற்றும் குடியிருப்பு 

வளர்ச்சிபய உருவாக்கும் சாத்தியம் உள்ளது. இத்திட்டம் பை கட்டங்களாக வசயல்படுத்தப்பட 

உள்ளது. 

o மீண்டும் உருவாக்க (அவத இடத்தில்) காவல் நிபையம், வபாலீஸ் குடியிருப்புமற்றும் 

சிவரஷ்ட வபாலிஸ் அத்தியட்சகர் அலுவைகம். 

o சிபற, நீதித்துபற குடியிருப்புகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்களின் வளாகத்பத 

இடம்வபயர்க்கும். (வகட்டுவை பிரவதசத்தில் தற்வபாபதய அரசாங்க குடியிருப்புகளின் 

வளாகத்தில் நீதிமன்ற வளாகத்பத வவறு இடத்திற்கு மாற்ற உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது) 

o இ. மிஇந்து மாவத்பதயில் உள்ள காணிஉயர் அடர்த்தியாை (உயர் தூர) நிர்வாக 

வளாகம், வணிக வளாகம் மற்றும் குடியிருப்பு வளாகங்களுடன் அபிவிருத்தி 

வசய்யப்படும். 

 

3. வபாது சந்பதக்காை கைப்பு அபிவிருத்தி த்திட்டத்பத முன்வமாழிந்தது (இந்த நிைம் நகர 

சபபக்கு வசாந்தமாைது) - தற்வபாபதய வபாது சந்பத பபழய கட்டிடங்களுடன் வளர்ச்சியபடயாத 

முபறயில் உள்ளது 
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4. நகர சபபயுடன் இபணந்து பணியாற்றும் சுகாதார ப் பணியாளர்களின் குபறந்த வருமாைம் 

வபறும் வீடுகபளக் கண்டுபிடிக்கும் ஒரு நிைத்தில் வாராந்திர கண்காட்சிபய மீண்டும் உருவாக்குதல். 

ஒரு சிைிமா ஹால், ஷாப்பிங் வளாகங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற பூங்கா வகட்டுவாைா வபாக்குவரத்து 

பமயத்திற்கு அருகில், அந்த நிைத்திலிருந்து அதிகபட்ச பயன்பாட்படப் வபறுவதற்காை ஒரு கைப்பு 

அபிவிருத்தித் திட்டமாக முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது 

5. வவைவகதர சர்வவதச கிாிக்வகட் பமதாைத்பத புைரபமத்தல். 

- இந்த அரங்கம் ஒரு சர்வவதச கிாிக்வகட் பமதாைமாக மறுஉருவாக்கம் மற்றும் இது 

குருணாகல் நகர வபாருளாதாரத்திற்கு கணிசமாக பங்களிக்கும். இந்த திட்டம் உத்வதச 

மத்திய அதிவவக ப்வராட்வவமூைம் வலுவபடயக்கூடும், ஏவைைில் இது வகாழும்பில் 

இருந்து ஒரு மணி வநரத்திற்குள் குருணாகபை அபடய முடியும். 

6. பபழய ராெபிஹில்ைா ஓய்வு இல்ைத்தில் 20 அபறகள் உட்பட ஆடம்பர விடுதி அபமத்தல் மற்றும் 

படகமுவ ஒதுக்குப்பகுதியில் உள்ள அபறகள் உட்பட 20 வஹாட்டல் வளாகம் கட்டுதல். (வஹாட்டல் 

வளாகங்கள் சர்வவதச கிாிக்வகட் பமதாைத்திற்கு இபணயாக விடுதி வசதிகபள வழங்குகின்றை. இது 

குருணாகபை க்ராஸ் வசய்யும் சுற்றுைாப் பயணிகபள ஈர்ப்பதன் மூைம் நகர்ப்புற வபாருளாதாரத்பத 

வலுப்படுத்தும், உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதிகபள வழங்குவதன் மூைம்.) 

 

6.4.2.2 உபய வழி  02  : வபாக்குவரத்திபை பமயமாக வகாண்ட அபிவிருத்தி மத்திய 

நிபையமாக அபிவிருத்தி வசய்தல் . 

பிரதாை சாபைகள், புபகயிரதங்கள் மற்றும் வநடுஞ்சாபைகள் (அதிவவக ப்பாபதகள்) வபான்ற 

பல்வவறு வபாக்குவரத்து முபறபமகளிலிருந்து சிறந்த இபணப்பு மற்றும் எளிதாை அணுகல் 

தன்பமயின் சாத்தியக்கூறுகபளப் பயன்படுத்தி குருணாகபை நகரத்பத வபாக்குவரத்து 

அடிப்பபடயிைாை அபிவிருத்தி பமயமாக அபிவிருத்தி வசய்வது இத்திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். இது 

2030 க்குள் "வியம்பா வமட்வராவபாலிஸ்" இன் முக்கிய வநாக்கத்பத அபடய ஒரு வாய்ப்பாகும். 

வநடுஞ்சாபை பாிமாற்ற புள்ளி (வகட்டுவாைா) மற்றும் ரயில் நிபையத்தின் வநருக்கமாை இருப்பிட 

நன்பமகபளப் வபறுவதன் மூைம் வபாக்குவரத்து சார்ந்த வபாருளாதார வளர்ச்சியுடன் வகட்டுவாைா 

பகுதிபய இது வமம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

வநடுஞ்சாபை, ரயில்வவ மற்றும் சாதாரண வழிஆகியவற்பற இபணத்து வபருந்து நிபையம் 

அபமப்பதற்காை பல்முபை வபாக்குவரத்து பமயத்பத வகட்டுவாைா பகுதியில் உருவாக்க 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பை வபாக்குவரத்து முபறகளின் ஒருங்கிபணப்பு சாத்தியக்கூறுகள் வசபவ 

பமயங்கள், குடியிருப்பு வளாகங்கள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் நிர்வாக பமயங்கள் வபான்ற ஆதரவு 

நடவடிக்பககபள வழங்க ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். (படம் 6.6) 

உரு 6.6 - உத்வதச பல்மாதிாி பமயத்திற்காை கருத்தியல் திட்டம் 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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6.4.2.3  உபாய வழி   03  : புதிய நகர அபிவிருத்தி  
வபாக்குவரத்து சார்ந்த வளர்ச்சி பமயத்பத தற்வபாதுள்ள நகரத்துடன் இபணக்க வவண்டிய அவசியம் 

உள்ளது, இது ஒரு புதிய வபாக்குவரத்து அடிப்பபடயிைாை வளர்ச்சி பமயத்பத நிறுவுவதற்கு 

இபணயாக உள்ளது. எைவவ, வகட்டுவை பிரவதசத்திற்கும் குருணாகல் - வகாழும்பு பிரதாை வீதிக்கும் 

இபடயிைாை அபிவிருத்திக்காை சிறந்த சாத்தியக்கரு, உள்ளக சுற்றுவட்ட வீதிக்கு இபணயாை 

தாழ்வாை பிரவதசங்களின் முபறயாை அபிவிருத்தியாகும். 

நகரத்தில் நகர்ப்புற வவள்ள நிபைபம ஏற்பட்டால் தண்ணீர் வடிய அனுமதிக்கும் வபகயில் குளங்கள் 

மற்றும் நீர்வழிகபள உருவாக்குவவத இதன் வநாக்கமாகும், வமலும் எதிர்காைத்தில் வபாிய நகரத்திற்கு 

ஈர்க்கப்படும் மக்களுக்கு இபணயாை பாபதகள், அழகாை பூங்காக்கள் மற்றும் வசதிகபள 

உருவாக்குவதாகும். வமலும், நகரத்தில் வபாிய அளவிைாை திட்டங்கபள வசயல்படுத்துவதற்கு நிைம் 

பற்றாக்குபற இருப்பதால், இந்த பிராந்தியத்தில் அபிவிருத்தி வசய்யக்கூடிய நிைங்களின் நிைங்கபள 

அபடயாளம் கண்டு, அதற்கு வாய்ப்புகபள வழங்குவதாகும். (படம் 6.7) 

படம் எண் 6.7 - கருத்தியல் திட்டம் புதிய நகர வளர்ச்சி 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

6.4.2.4  உபாய வழி   04: வபாருள் பண்டமாற்று மத்திய நிபையமாக அபிவிருத்தி 

வசய்தல்  ) Logistic  hub) 

 

 கல், ஓடு,சீவமன்ட் வபான்ற கட்டிட நிர்மாண வபாருட்களால் வளமிக்கதாை  பகுதியில் உள்ள 

குருநாகல் நகரம் வாகை உதிாிபாகங்கள் விற்பபையில் நாட்டில் முன்ைைியில் இருப்பதுடன்  

,அதிவவக வநடுஞ்சாபை மற்றும் புபகயிரத விஸ்தாிப்பு மூைம் வபாருள் பண்டமாற்று மத்திய 

நிபையமாக அபிவிருத்தி அபடயும் என்பதில் சந்வதகமில்பை. இதற்காக பநலிய புபகயிரத 

நிபையத்துக்கு   அண்பமயாக 50 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில் ,கண்டயைர்  நிறுத்துமிடம் உள்ளடங்களா 

வபாருள் களஞ்சியம் ,விநிவயாகம் வதாடர்பாை திட்டமிடல் இதில் அடங்கும்,.  

 

அதிவவக பாபத, புபகயிரத பாபத, பிரதாை பாபத மூைம் குருநாகல் நகரம் உாிபம வகாண்டுள்ள 

விபைத்திறைாை உட்பிரவவசல் வசதியிபை நகர அபிவிருத்திக்காக ஈடுபடுத்தல்,வவபை 

வதடுபவருக்காை 17   %(19000) வவபை வாய்ப்பிபை 25 % வபற்று வகாடுத்தல்,வபாருள்கள் களஞ்சிய 

இடவசதியிபை குருநாகல் நகாில் ஏற்படுத்தி வகாடுப்பவதாடு இது சம்பந்தமாை பிரச்சிபைகபள 

தீர்த்தல்,வமலும் நகரத்தில் நிைவும் வபாருளாதாரத்பத இன்னும் விஸ்தாித்து நகர வபாருளாதாரத்பத 
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பைப்படுத்தி அபிவிருத்தி திட்ட வநாக்கங்கபள அபடய  இவ் உபாய வழிகபள வசயல்படுத்தல் 

வவண்டும். (வபரபடம் இைக்கம் 6.21) 

 

 வபரபட எண 6.8 - முன்வமாழியப்பட்ட வதாழிற்சாபை மற்றும் வபாருள் 

பண்டமாற்று நிபையம் -பநலிய 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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6.4.2.5 உபாய வழி   02  : வஹரளியாவை வதாழிற்சாபை விஸ்தாிப்பு  

 

முன்வமாழியப்பட்ட 2  வாி  மாற்று வழிப்பாபதயில் அண்பமயில் வஹரளியாவை வதாழிற்சாபை 

அபமந்துள்ளது. தற்வபாது இந்திக்கு 45 நிறுவைங்கள் நிறுவப்பட்டு 4000 வதாழிைாளர்கள் வவபை 

வசய்க்கின்றைர். வகட்டுவை ,தம்வபாக்கா அதிவவக தகவல் மத்திய நிபையம் மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ட மாற்று பாபதகள் அண்டி இவ் வதாழிற்சாபை அபமந்துள்ளபம உற்பத்தி 

விநிவயாக வசயல்பாடுகபள விபைத்திறைாக்க உதவியுள்ளது. வமலும் வகாழும்பு மற்றும் தாதாசன்ை 

இடங்களுக்கு நிகராக குருநாகலில் நிைம் விபை குபறவாக உள்ளபமயிைால் முதலீட்டாளர்கள் 

கவரப்பட்டுள்ளைர்,  

 

இத்திட்டத்தின் மூைம் வவபை வாய்ப்புக்கபள வபற்று வகாடுத்தல்,          வதாழிற்சாபைக்காை 

மூைப்வபாருட்கபள வபறல் அவற்பற உற்பத்தி  விநிவயாகம் வசய்தல் , வஹவரலியவளா   

வதாழிற்சாபைக்காை நிை வதபவபய பூரணப்படுத்தல், வதாழிற்சாபை வவபைவாய்ப்புக்கபள 

அதிகாித்தல் வபான்றவற்பற குறிப்பிடைாம். 

 

6.4.2.6 உபாய வழி   06  : தகவல் வதாழில்நுட்ப பமயத்தின் அபிவிருத்தி 
வசயல்பாட்டிலுள்ள அதிவவக பாபத மூைம் வகாழும்பில் இருந்து குருநாகல் நகருக்கு 1 

மணித்தியாைத்துக்குள் அபடவதற்காை வாய்ப்புக்கள் நிைவுகின்றது. வமலும், 6 வது வாசகம் வவபை 

வபரயபற வதளிவுபடுத்திய வபகயில் குருநாகல் நகாில் நிைவும் மூன்றாம் நிபை கல்விக்காை வகள்வி 

,வளமிக்க பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் உயர் மட்ட கல்வியறிவு ,மற்றும் கணணியறிவு வபான்றவற்றின் 

மூைம் வவபைக்காை வாய்ப்பு வீதம் அதிகமாகும். வகாழும்புக்கு நிகராை மற்றும் குபறந்த விபையில் 

நிைத்தின் விபை ,விஸ்தாிக்கப்ட்ட பாாிய வசபவ வசதிகள் ,வபான்றவற்றின் மூைம்  வவபையற்வறார் 

மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் இத்துபறக்கு ஆர்வம் காட்டுதல் அதிகமாகும். இதைால் வகாழும்பு வீதி, 

மற்றும் நீர்வகாழும்பு பாபத பகுதிகளில் அதிவவக பாபத, முன்வமாழியப்பட்ட மாற்று பதிய,புபகயிரத 

பாபத அண்டிய 22  ஏக்கர்  நிைப்பரப்பில் தகவல் வதாழில்நுட்ப மத்திய நிபையமாக அபிவிருத்தி 

வசய்ய உபாய வழிகள் காணப்படுகின்றது.  இப் பகுதிகளில் அபிவிருத்திக்கு பின் தகவல் வதாழில்நுட்ப 

சார்ந்த ஏபைய வர்த்தக வசபவ,தங்குமிடம் ,வஹாட்டல் ,வாகை தாிப்பிடம் ,ஒய்வு மற்றும் விவைாத 

வபாழுதுவபாக்கு வசதி வபான்றவற்றிக்காை இடத்திபை நிறுவி இப் பகுதியிபை வபாருளாதார மத்திய 

நிபையமாக்கல் இத்திட்டத்தின் மூைம் நபடவபற இருக்கின்றது. 

 

வைய உயர் தகவல் ஆய்வு மட்டம் ,உயர் கல்வி மட்டம் மற்றும் வவபை வதடுபவர்கபள  

கருத்திற்வகாண்டு வவபை வாய்ப்புக்கள் மற்றும் மூன்றாம் நிபை கல்வி வதபவகபள வபற்று 

வகாடுத்தல், உயர் உட் பிரவவசபை முதன்பம படுத்தி இைங்பக வடக்கு மாகாணத்தில் தகவல் 

வதாழில்நுட்ப மத்திய நிபையமாக்குதல் மூைம் வபாருளாதாரத்பத பைப்படுத்தல் இத்திட்ட 

எதிர்பார்ப்பாகும்.( வபரபடம் இைக்கம் 6.22) 

வவபை வாய்ப்புகபள வழங்குதல். 

- மூன்றாம் நிபைக் கல்விக்காை வாய்ப்புகபள வமம்படுத்துதல். 

- இைங்பகயின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள பிரதாை தகவல் வதாழில்நுட்ப பமயமாக உயர் 

அணுகல் காரணிபயப் பயன்படுத்தி இபத அதிகாிப்பதன் மூைம் வகாழும்புக்கு மூபள 

வடிகாபை நிறுத்தியது. 

- நகர்ப்புற வபாருளாதாரத்பத வலுப்படுத்துதல் 
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உரு இை 6.9- தகவல் வதாழில்நுட்ப பமயத்தின் அபிவிருத்தி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

6.4.2.7 உபாய வழி  07 : தைியார் வமைதிக பயிற்சி வகுப்பு  நிபையங்கபள நிறுவுதல் .

                                   

குருநாகல் மற்றும் கூறுங்கள் நகபர சுற்றிய பகுதிகளில் தைியார் வகுப்புக்களுக்காை வகள்வி 

நிைவுவவதாடு இதைமூைம் நகர மற்றும் அண்டிய பகுதிகளில் இருக்கும் மாணவர்களின் கல்வி 

தரத்திபை உயர்த்துதல் ,மாணவர்களுக்கு உயர் பண்புகளில் தைியார் வகுப்புக்கபள நடத்துதல் மற்றும் 

தைியார் வகுப்புக்களுக்காை கட்டிட குத்தபக மூை, இைாபம் அபடதல் இத்திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். 

 

கண்டி வீதியிலிருந்து வசல்ைக்கூடிய 2 ஏக்கர் காணி கள் அபடயாளம் காணப்பட்டுள்ளை. இந்த 

நிைமபை நகர்ப்புற சபபமற்றும் தற்வபாது பூங்காக்கள், இந்த நிைத்தில் தைியார் வபருந்துகளுக்கு 

வசாந்தமாைது 

 

6.4.2.8 உபாய வழி 08: முன்வமாழியப்பட்ட வதாடர்பாடல் ஆய்வு  மற்றும் 

அபிவிருத்தி மத்திய நிபையத்திபை நிறுவுதல்  

 

வையத்தின் உயர் கல்வி மட்டம் அடிப்பபடயில் மூன்றாம் நிபை கல்வி வதபவக்காக வசதிகபள 

உபடய மதியநிபையத்திபை நிறுவுவதன் மூைம் பல்வபக வசபவகபள வழங்குதல் இத்திட்டத்தின் 

வநாக்கமாகும்.   

இதற்கு தகுந்த இடத்திபை அபடயாளங்கண்டு பைக்பைக்கழகம், வதாழிநுட்ப கல்லூாிகள், வதாழில் 

பயிற்சி நிறுவங்களுக்கு பல்வவறுபட்ட வசதிகளுடன் வகாடுக்க ஆவைாசிக்கப்பட்டுள்ளது.  

கடுப்பிட்டிய பாபதயின்  வகட்டுவை வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையத்துக்கு அண்பமயில் 13  ஏக்கர் 

நிைத்திபை பகப்பற்ற எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 

கூறுகள் 
தைியார் பல்கபைக்கழகம் 

அலுவைக இடங்கள் 

வபாதுவாை விபளயாட்டு பமதாைம் மற்றும் 

சிற்றுண்டிச்சாபை 

விடுதி வசதிகள் 

வாகைங்கள் நிறுத்துமிடம் 

இயற்பக 

 

நில அளவு   

25 ஏக்கர் 

தற்ப ோதுள்ள சூழ்நிலல  

லகவிடப் ட்ட நெல் நிலம் 

 

முன்வமாழியப்பட்ட தகவல் வதாழில்நுட்ப கிராமம் - கிருநாகைா 
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6.5 நிபையாை சூழல் உபாய வழிகள் 

 

குருநாகல் நகர பகுதிகளுக்காக தயாாிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்துக்குள் இவ் சூழல் உபாய வழிகள் 

உள்ளடங்கப்பட்டுள்ளதுடன், அபவ கீழுள்ள தபைப்புக்களில் கீழ் வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

1 ஈர நிை திட்டம்  

2 பூவைாக முகாபமத்துவ திட்டம்  

3 அைர்த்த குபறப்பு திட்டம்  

4.முன்வமாழியப்பட்ட வபாது வவளிஇட பரந்த நிைத்திட்டம்.    

6.5.1 ஈர நிை திட்டம்  

6.5.1.1 ஈரநிைம் 
தற்வபாதுள்ள காணி ப் பயன்பாட்டுத் திட்டத்தின் பிரகாரம் வபரும்பாலும் குருணாகபை மாநகரப் 

பிரவதசத்தில் உள்ள ஈரநிைங்களாக வநல் காணிகபள இைங்காண முடியும். வநல் பயிாிடப்பட்ட 

நிைங்கள் (8.11.2 ஈரநிை விவசாய அபிவிருத்தி வையத்தில்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. வநல் பயிாிடப்பட்ட 

காணிகள் நீர் வதக்கம் மற்றும் வடிகால் பகுதிகளாக ச் வசயல்படுவதால், வநல் நிைங்கபளப் 

பராமாிப்பது அப்பகுதிபயபாதிக்கும் வவள்ளத்பதக் குபறக்கைாம். 

6.5.1.2 ஈரநிைம் வையமாக்கல் 
 

ஈரநிை விவசாய அபிவிருத்தி வையம்/ தற்வபாதுள்ள பயிர்ச்வசய்பக வநல் வயல்கள், காலியாக உள்ள 

வநல் காணிகள் மற்றும் வதைியா, ஓவிட வபான்ற வதாடர்புபடய பிரவதசங்கள் மற்றும் ஈரநிைம் 

வதாடர்பாை விவசாய பிரவதசங்கள் இந்த வையத்பதச் வசர்ந்தபவ. 

 

6.5.1.3 ஈரநிைம் முகாபமத்துவ உபாயங்கள் 
 

1. கமநை அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் மூைம் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்பககளின் மூைம் சுற்றாடல் 

அைர்த்தங்கபளக் குபறப்பதற்கு நடவடிக்பக எடுத்தல். 

 

2. ஏாிகபளச் சுற்றி ஒழுங்கற்ற கட்டிடக் கட்டுமாைங்கள் மற்றும் அங்கீகாிக்கப்படாத கட்டுமாைங்கபள 

தவிர்ப்பதற்கு ஒரு ஒதுக்கு பராமாிக்கப்படுகிறது. 

 

3. குருநாகல் வவவ, சரகம வவவ மற்றும் வவன்தரு வவவ ஆகிய பிரவதசங்கபள சுற்றி உள்ள பைைர் 

பூங்காக்கபள விருத்தி வசய்தல். 

6.5.1.4 எழில் தரும் காட்சி இடங்கள்  ) Scenic view points( 

 

எழில் காட்சிகள் பைவற்பற குருநாகல் நகர பகுதிகள் வகாண்டுள்ளது. 

 எத்துகபள 

 குருநாகல் வாவி  

 சாரகம வாவி  

 வவண்டரு  வாவி   

 கடிகார வகாபுரம் 

இந்த முன்வைற்றங்கள் அந்த அழகிய கண்வணாட்டங்களுக்கு எந்த இபடயூறும் இல்ைாமல் 

வசயல்படுத்தப்பட வவண்டும், வமலும் இது இந்த பகுதியில் உள்ள கவர்ச்சிகரமாை சுற்றுச்சூழல் 

காரணிகபளப் பாதுகாக்க உதவும். எத்துபாைாவின் பார்பவக்கு கவபையளிக்கும் நிர்மாண 

நடவடிக்பககபள ஊக்கப்படுத்துங்கள் மற்றும் அது விதிகள் மற்றும் விதிமுபறகளாக 

கட்டுமாைங்களுக்கு அதிகபட்ச கட்டிட உயரத்பத அறிமுகப்படுத்த வவண்டும் 
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6.5.2  பூவைாக முகாபமத்துவ திட்டம்  

இத்திட்டத்தின் முக்கிய வநாக்கம், இப்பகுதியின் தற்வபாபதய இயற்பக இயற்பக அம்சங்கபளப் 

பாதுகாத்து தீவிரப்படுத்துவதாகும். இது தற்வபாதுள்ள நகர அபடயாளத்திற்கு பாதுகாக்கப்படும். 

கூடுதைாக, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அடிப்பபட முபறயாை திட்டம் பல்வவறு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

ஸ்ட்ாீட்ஸ்வகப் ஆகியவற்றின் நிபையாை நிைப்பரப்பு வளர்ச்சிபய வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

எதிர்காைத்தில் உைகளாவிய காைநிபை மாற்றத்பத எதிர்வகாள்ளும் வபகயில் குருநாகல் நகர்ப்புறப் 

பகுதியின் இயற்பக க்காட்சி பின்வரும் வநாக்கங்கபள வநாக்கித் தயார் வசய்யப்படும். 

அ. அதிகாித்து வரும் நகர்ப்புற வவப்பநிபை, அதிகாித்த கார்பன் தடம், அதிகாித்த காற்று மாசுபாடு 

மற்றும் அதிகாித்த வவள்ளப்வபருக்கு வபான்ற வபரழிவுகபளத் தணிக்க நகர்ப்புற வைப்பரப்பப 

அதிகாித்தல். 

ஆ.. நகர்ப்புற பல்லுயிர் வமம்பாட்டிற்காக உள்நாட்டு மரங்கபள நடுதல். 

இ. பாதசாாிகளுக்கு வமலும் ஊக்கம் அளித்தல் மற்றும் பாதசாாிகளின் பாதுகாப்பிற்காக நிழல் மற்றும் 

இருக்பககளுடன் தைித்தைி நபடபாபத வழிகபள வழங்குதல். 

ஈ. உணர்வுபூர்வமாை சுற்றுச்சூழல் அபமப்புகபளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் புத்திசாலித்தைமாை 

அறிமுகம் சுற்றுச்சூழல் நட்பு வபாழுதுவபாக்குகளில் நிபையாை பயன்பாட்படப் பயன்படுத்துதல். 

உ. நகர சதுக்கங்கள் மற்றும் வபாது பூங்காக்கள் வபான்ற உள்கட்டபமப்பு வசதிகபள 

வபாதுமக்களுக்கு நன்கு வடிவபமக்கப்பட்ட திறந்த வவளிகபள வழங்குதல். 

ஊ. பல்வவறு பூங்காக்கள், நபடபாபதகள், இயற்பக விளக்குகள் மற்றும் வபாருத்தமாை விளம்பரப் 

பைபககபளச் வசர்ப்பதன் மூைம் நகரத்தின் வபாருளாதார வளர்ச்சிபய அதிகாிக்கவும். 

இந்த இயற்பக வமைாண்பம திட்டம் பின்வரும் பகுதிகள் இருக்க வவண்டும் என்று அபடயாளம் 

காணப்பட்டது 

சாியாை இயற்பக திட்டத்தின் படி மறுவடிவபமப்பு. 

1. எத்துபாைா வுக்கு அருகிலுள்ள உத்வதச சாகச பூங்கா - அரண்மபைபயச் சுற்றியுள்ள நிைம் 

2. ராெபிஹில்ைா வதாட்டம் 

3. ராெபிஹில்ைா வதாட்டத்துடன் நபடப்பயணம் 

4. குருணாகல் ஏாி நிைப்பரப்பு நிபை 3 

5. சரகம வவவபவச் சுற்றி இயற்பக க்காட்சி 

 6. வபாதைா பவத்தியசாபைக்கு அருகில் அபமந்துள்ள 'சிாிசர' என்ற வநல் நிைத்தில் நபடப்பாபத 

அபிவிருத்தி. 

7. வவல்ைவ மற்றும் முத்வதத்துகை புபகயிரத நிபையங்களில் இயற்பக காட்சித் திட்டங்கள். 

8. படகமுவ வைத்தில் சுற்றுைா ஊக்குவிப்பு சாகச பமயம் 

 

கீவழ உள்ள படங்கள் பைமுன்வமாழியப்பட்ட இயற்பக க்காட்சி வடிவபமப்புகளின் ஓவியங்கபள 

விளக்குகின்றை 

வமவை விவாிக்கப்பட்ட பகுதிகள் (படம் 6.5 முதல் 6.14 மற்றும் அட்டவபண 6.14). 
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படம் இைக்கம் 6.10: எத்துகபள அண்டிய முன்வமாழியப்பட்ட பூங்கா (Adventure park 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தற்வபாதுள்ள 

 

முன்வமாழியப்பட்ட 
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படம் இைக்கம் 6.11: ரெபிஹில்ை பூங்கா 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

ைடம் இலக்கம் .6 12 :ரஜைிஹில்ல பூங்கா  அண்மித்த நலடைாலத 
அைிவிருத்தி  
 

தற்வபாதுள்ள 

 

முன்வமாழியப்பட்ட 

 

தற்வபாதுள்ள 

 

முன்வமாழியப்பட்ட 
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உரு 6.13 - குருணாகல் ஏாி நிைப்பரப்பு நிபை 3 

 

 

 

 

கட்டம் 02 ஐ நிபறவு வசய்தல் மற்றும் உத்வதச கட்டம் 03 
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படம் இைக்கம் 6.14:  சாரகம வாவிபய அண்டிய நிை அைங்காரம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் இைக்கம் 6.15: குருநாகல் பவத்தியசாபைக்கு வசல்வதற்காை வயல் நிை நபடபாபத  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தற்வபாதுள்ள 

 

முன்வமாழியப்பட்ட 

 

தற்வபாதுள்ள 

 

முன்வமாழியப்பட்ட 
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படம் இைக்கம் 6.16: வவல்ைவ மற்றும் முத்வதடுகள புபகயிரத நிை அைங்காரம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 

 

 

 

அட்டவபண எண் 1.34 - வநரடி மற்றும் மபறமுக வபாழுதுவபாக்கு திட்டம்  .2031 - 2010 குருணாகல் 

நகர பகுதி 

இை வபக தற்வபாபத

ய பாவபண 

பரப்பள

வு 

(வஹக்

வடர்) 

முன்வமா

ழியப்பட்

ட 

பயன்பா

டு 

கிராம நிைதாாி 

பிாிவு 

01 முன்வமாழியப்பட்டுள்ள சிறு பூங்கா (PPP) 

 PPP 01 வர்த்தகம் 0.07 சிறு பூங்கா குருணாகல் 

நகரத்தின் 

மத்திய பகுதி 

02 Proposed Community Park (PCP) 

  

PCP 01 

 

காடு 

 

4.5 

சமூக 

பூங்கா 

குருநாகல் 

பாஸ்ஸர், 

வகட்டுவாைா 

03 முன்வமாழியப்பட்டுள்ள வைப் பூங்கா (PFP) 

  

PFP 01 

காடு 

(படகமுவ) 

 

231.88 

வைப் 

பூங்கா  
 

  

PFP 02 

காடு 

(குபால்வபா

ை) 

 

53.95 

வைப் 

பூங்கா  
 

  

PFP 03 

காடு 

(ஹவவைிய

த்த) 

 

59.2 

வைப் 

பூங்கா  
 

தற்வபாதுள்ள முன்வமாழியப்பட்டது 
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இை வபக தற்வபாபத

ய பாவபண 

பரப்பள

வு 

(வஹக்

வடர்) 

முன்வமா

ழியப்பட்

ட 

பயன்பா

டு 

கிராம நிைதாாி 

பிாிவு 

  

PFP 04 

காடு 

(சுந்தரவபா

ை) 

 

70.08 

வைப் 

பூங்கா  
 

 உப வதாபக  415.11   

04 முன்வமாழியப்பட்

டுள்ள வநாியல் 

பூங்கா (PLiP) 

    

 PLiP 01 ( 

கால்வாய் 

ஒதுக்கீடு -5m) 

 0.7 வநாியல் 

பூங்கா 
 

 PLiP 02 ( 

கால்வாய் 

ஒதுக்கீடு -5m) 

 2.2 வநாியல் 

பூங்கா 
 

 PLiP 03 ( 

கால்வாய் 

ஒதுக்கீடு -5m) 

 6.18 வநாியல் 

பூங்கா 
 

 PLiP 04 ( 

கால்வாய் 

ஒதுக்கீடு-5m) 

 0.68 வநாியல் 

பூங்கா 
 

 PLiP 05 

(வவன்ைரு ஏாி 

ஒதுக்கு) 

  

18.63 

வநாியல் 

பூங்கா 
 

 உப வதாபக  28.39   

 வமாத்தம்  448.07   

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப சுற்றாடல் மற்றும் நிைப்பரப்பு பிாிவு 2019 
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6.5.3 அைர்த்த நிபைபமயிபை குபறக்கும் திட்டம் 

 

6.5.3.1 தற்வபாபதய அைர்த்தங்கள் 

  

குருநாகல் நகர பகுதிகளுக்குள்  குருநாகல் மாநகர சபப பகுதிகள் மற்றும் பிரவதச சபப பகுதிகள் 

உள்ளடங்கைாக சதுர கிவைாமீட்டர் 254 நிைப்பரப்பு உள்ளடங்கும். இந் நகர  பகுதிகளில் 

அபடயாளங்காணப்பட அைர்த்தங்கள்.  

1. வவள்ளம்.  

2. மண்சாிவு  

3. பாாிய காற்று  

4. வறட்சி 

5. சுழல் காற்று 

 

6.2.3.1. குருநாகல் நகர பகுதிகளில் அைர்த்த நிபைபமயுள்ள பகுதிகளுக்காை ஆவைாசபைகள்  

 

1. வவள்ளம்  

 

வவள்ள அைர்த்த பகுதிகளில் கட்டிட பணிகளின் வபாது கவைிக்க வவண்டியபவ  

 

1. தாழ் பிரவதசங்களில் கட்டிட நிர்மாணப்பணிகள் குபறக்கப்படவவண்டியதுடன் நீர் 

வழிந்வதாடுவதற்காை முபறகபள தயார்படுத்தல்  

2. குபறந்த சைத்வதாபக உள்ள பகுதிகபள நடாத்தி வசல்ைல்  

3. வவள்ள அைர்த்த தபட சுவபர நிர்மாணித்தல்  

4. நீர் வளமிக்க பகுதிகளின் பயிர்வசய்பகயிபை வசய்தல் 

 

2. வறட்சி  

 

வறட்சி அைர்த்த பகுதிகளில் கட்டிட பணிகளின் வபாது கவைிக்க வவண்டியபவ 

1. மபழநீர் வசமிப்பு தாங்கிகளின் நிர்மாணிப்பு  

2. உைர் வைய பயிர்வசய்பகயிபை வமற்வகாள்ளல்  

3. கட்டிட , நிைப்பரப்பு நிர்மாணங்களின் வபாது,  

4. (அ) சூழல் வபறுமதிமிக்க பயிர்கபள பாதுகாத்தல் 

5. (ஆ) வமைதிக நீர்  வசகாிப்பிபை தடுத்தல்  

6. வை பாதுகாப்பப அண்டிய  நீர் வாவிகபள மீள் சுழற்றிக்குட்படுத்தல் 

7. பூவைாக திட்டமிடதில் உைர் வைய பயிர்வசய்கிபை வமற்வகாள்ளல்  

 

 

3. சுழல் காற்று மற்றும் பாாிய காற்று  

சுழல் காற்று மற்றும் பாாிய காற்று அைர்த்த பகுதிகளில் கட்டிட பணிகளின் வபாது கவைிக்க 

வவண்டியபவ 

 

1. நிைத்வதாற்றப்பாடுகபள  கவைத்தில் வகாள்ளல். வமலும், மபைகளாை முதுன்வை, வயல் மற்றும் 

வவறு நிைத்வதாற்றப்பாடுகபள வகாண்டுள்ள பகுதிகளில் கட்டிட நிர்மாணங்களின் மூைம் சுழல் 

காற்றிைால் அதிக இடர் ஏற்படும். 
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2. மபை அடிவாரங்களில் கட்டிட நிர்மாணம் சுழல் காற்றின்இடாிபை குபறக்கும். 

3. பூந்வதாட்ட பகுதிகளிைாை கட்டிட  நிர்மாணங்களின் மூைம் சுழல் காற்றிபை 

குபறத்துக்வகாள்ளைாம். இபவ சுழல் காற்று தபடயாக வசயல்படும்     

 

 

4. மண்சாிவு  

மண்சாிவு அைர்த்த பகுதிகளில் கட்டிட பணிகளின் வபாது கவைிக்க வவண்டியபவ 

1. நிைம் ஒழுங்கற்ற முபறயில் நிைப்பிாிப்பிக்கு  உண்டாதபை தவிர்த்தல்.  

2. மாடி வீடு முபறயில் நிைத்திபை வசப்பமிட்டு பயிர்ச்வசய்பக வசய்தல் விவசாய நிைங்கபள வவறு 

வதபவக்காக பயன்படுத்துவபத தவிர்த்தல். 

3. நிைப்பரப்பில் தகுதியற்ற தாவர பல்வபகபமயிபை கட்டுப்படுத்தல்  

4. பாதுகாப்பிற்காக கற்பாபறகள் மற்றும் தாவர பாதுகாப்பு வவபையிபை ஏற்படுத்தல், 

 

6.5.3.2 வையப்படுத்தல்  
குருநாகல் நகர பகுதிகளில் நிைவும் அைர்த்த நிபைபமயின் அடிப்பபடயில் இரண்டு வையங்களாக  

பிாிக்கைாம். 

I.பச்பச சூழல் வையம்  

II.குபறந்த சைத்வதாபக வீடபமப்பு  வையம்  

 

1. பச்பச சூழல் வையம் 

வததுறு  ஓயா,மகுரு ஓயா, வகட்டுவை கால்வாய், வான் கால்வாய் மற்றும் பூ கால்வாய் வபான்றவற்றின் 

பாதுகாப்பாை வவள்ள நீர் ஓட்டத்திற்கும் வபாது வதபவகளுக்காை வசதியாை விநிவயாகத்திற்கும் 

பச்பச சூழல் வையம் நிறுவுதல் வவண்டும்.வமலும், நீர்ப்பாசை திபணக்களத்தின் ஆவைாசபைக்கு   

அபமய வததுறு  ஓயா,மகுரு ஓயா வபான்றவற்றுக்காை கட்டிடங்கபள மட்டுப்படுத்தி பச்பச சூழல் 

வையமாக நடாத்தி வசல்ைல் வவண்டும். வகட்டுவை கால்வாய், வான் கால்வாய் மற்றும் பூ கால்வாய்  

வபான்றவற்றுக்காக 4 மீட்டர் கட்டிட எல்பை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

2. குபறந்த சைத்வதாபக வீடபமப்பு வையம்  

மண்சாிவு, சுழல் காற்று மற்றும் வறட்சி வபான்ற அச்சுறுத்தைாை பகுதிகள் இவ்வையத்துக்குள் 

உட்பட்டபவ.  

6.2.3.3 வையங்களுக்காை  அனுமதிக்கப்பட்ட  பாவபைகள்.  

  

01. பச்பச சூழல் வையம்  

1. பூங்கா மற்றும் உைர் காைநிபை விபளயாட்டு பமதாைம்  

2. ஒழுங்கற்ற விவைாத வபாழுதுவபாக்கு வசதி 

3. வநாியல் பூங்கா  

4. நீர்த்வதக்கம்/வடிகாைபமப்பு பகுதிகளாக முன்வைடுத்தல். 

5. விவசாய வசயல்முபறகபள நபடமுபறப்படுத்தல்  

6. சூழல் சுற்றுைா நபடமுபற 

7. ஈர  நிை பாதுகாப்பு பகுதி   
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02. குபறந்த சைத்வதாபக  வீடபமப்பு  வையம்  

1. மாடிவீடு பயிர்ச்வசய்பக  

2. மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நகர் அபிவிருத்தி வவபைத்திட்டம்  

3. மபழநீர் அறுவபட முபறயிபை பாவித்தல்  

4. தாழ் நிைப்பரப்பிபை பயிர்வசய்பகக்காக பாவித்தல்   

6.5.4  வபாது வவளி  இடத்திபை  விவைாத வபாழுதுவபாக்கு  இடமாக்கல்  பற்றிய   

திட்டம்   
 

ஒவ்வவாரு நபாிைதும் மைநிபை வளர்ச்சியின் பண்பிபை உயர்த்துவதற்காக வபாது இடத்திபை 

விவைாத வபாழுதுவபாக்கு இடமாக மாறும் திட்டம் முக்கியமாகும். இதைால் நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் தயாாிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தில் வபாது வவளி  இடத்திபை  

விவைாத வபாழுதுவபாக்கு  இடமாக்கல்  பற்றிய   திட்டம் உள்ளடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

நகர  அபிவிருத்தி  அதிகார  சபபயின் அனுமாைிப்பு மட்டத்தின் அடிப்பபடயில் சைத்வதாபக 1000 

க்கு வஹக்டர் 1  வீதம் குபறந்த வீதம் வநரடியாை மற்றும் உள்ளார்ந்த வபாது இடத்திபை  விவைாத 

வபாழுதுவபாக்கு இடமாக்கல் அபிவிருத்தி திட்டத்தில்  வவறாக்கள் வவண்டும்  .கூறுங்கள் 

நகரப்பகுதிகளில் 2017 ம் வருடத்தில் மக்கள் சைத்வதாபக 180339 எை புள்ளிவிபரத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.அபிவிருத்தி திட்ட ஆய்வறிக்பகயின் படி 2030 வருடத்தில் மக்கள் சைத்வதாபக 

247428 ஆகும் எை சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது .இதைடிப்பபடயில் 2030 வருடம் ஆகும் வபாது 

வநரடியாை மற்றும் உள்ளார்ந்த வபாது இடத்திபை  விவைாத வபாழுதுவபாக்கு நிைத்திற்காக வஹக்டர் 

247  வவறாக்கள் வவண்டும். 

 

குருநாகல் நகர பகுதிகளில் தற்வபாதய வநரடி மற்றும் உள்ளார்ந்த வசதிகளுபடய வபாழுதுவபாக்கு 

இடம்  

வநரடி மற்றும் உள்ளார்ந்த வசதிகள் எனும் இரண்டு பிரதாை காரணிகள் கீழ் வபாழுதுவபாக்கு 

இடமாக்கல் அபிவிருத்தி வசய்தல் நபடவபறல் வவண்டும்.  

வநரடி மற்றும் உள்ளார்ந்த வசதிகளுபடய வபாழுதுவபாக்கு இடமாக்கலின் வபாது மக்கள் 

விபைத்திறைாக  பங்குவகாள்வதற்காக  நிைப்பரப்பு வதபவயாக  உள்ளது.அதைடிப்பபடயில்,  

1. விபளயாடுதல்  

2. நீச்சல்  

3. ஓட்டப்பந்தயம்  

4. நபட பயிற்சி  

5. படகு சவாாி  

6. சம்பிரதாய மீன் பிடித்தல்   வபான்றவற்பற குறிப்பிடைாம். 

 

குருநாகல் நகர பகுதிகளில் வமற்குறிப்பிட்டபவகபள பூர்த்தி வசய்வதற்காை மிகவும் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் வதாடர்பாை விளக்கம் அட்டவபண இைக்கம் 6.11,6.12 மற்றும் 

இபணப்பு அட்டவபண இைக்கம் 6.13 கீழ்  காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவபண இைக்கம் 6.11- குருநாகல் நகர பகுதிகபள வநரடியாை மற்றும் உள்ளார்ந்த விவைாத 

வபாழுதுவபாக்கு வசதிகபள ஏற்படுத்துவதற்காை இடங்கள் 

இைக்கம்   பூங்கா வபக அளவு 

(வஹக்.)   

1.  மிகவும் சிறிய பூங்கா  0.49 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

144 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

2.  சிறிய பூங்கா    11 

3.  பிரவதச பூங்கா  5.92 

4.  வநாியல்  பூங்கா 2.12 

 வமாத்தம் 19.84 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப சுற்றாடல் மற்றும் நிைப்பரப்பு பிாிவு 2019 

 

அட்டவபண இைக்கம் 1 அடிப்பபடயில் குருநாகல் நகர பகுதிகளில் 19.84 வஹக்டர் பரந்த வவளி 

இடமாக உள்ளது. தற்வபாதய சைத்வதாபக 180,399      அடிப்பபடயில் வவளி மற்றும் உள்ளார்ந்த 

வபாழுதுவபாக்கு இட  வசதிக்காக 180 வஹக்டர் ஒதுக்கப்படவவண்டி உள்ளது. எைினும் அட்டவபண 

இைக்கம் 1  படி தற்வபாபதய சைத்வதாபகக்கு    வபாதுமாை பரந்த வவளி இடங்கள் குருநாகல் நகர 

பகுதிகளில் இல்ைாபம   உடன் தற்வபாபதய இடம் வபாதாமல் உள்ளது. 

உள்ளார்ந்த விவைாத வாசகிகளுக்காை இடங்கள்  

1. வபாது நூைகம்  - 01 

2. திபரயரங்கம்   - 03 

3. கூட்ட மண்டபம்- 03    

வபயர்  ஆசை இைக்கம் 

a. நகர சபப 500 

b. வகட்வபார்கூடம்    535 

c. வபௌத்த இபளஞர்  சங்க மண்டபம் 400 

 

d. முன்வமாழியப்பட்ட  வபாது வவளியிடம் திட்டம் - 2030  

 

2030 வருடத்தில் சைத்வதாபக ஆகும் எை அனுமாைிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைடிப்பபடயில் 2030  

வருடத்தில் வநரடியாை மற்றும் உள்ளார்ந்த விவைாத வபாழுதுவபாக்கு இடத்திற்கு வஹக்டர் குபறந்த 

அளவு இடம் ஒதுக்கப்படல் வவண்டும்.குருநாகல் நகர பகுதிகளுக்காக 2019  - 2030  வருடத்திற்காை 

வநரடியாை மற்றும் உள்ளார்ந்த விவைாத வபாழுதுவபாக்கு இட திட்டத்திற்காக விளக்கம் வபரபடம் 

இைக்கம் 6.22 கீழ், அட்டவபண இைக்கம் 6.12 மற்றும் இபணப்பு அட்டவபண இைக்கம் 6.13 மூைம் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவபண இைக்கம் 6.12: குருநாகல் நகர பகுதிகளுக்காை 2019 - 2030  வருடங்களுக்காை 

முன்வமாழியப்பட்ட வபாது வவளி விவைாத வசயப்பாடுகளுக்காை  திட்டம்  

இைக்கம்   பூங்கா வபக அளவு 

(வஹக்.)   

01. முன்வமாழியப்பட்ட மிகவும் சிறிய பூங்கா     0.07 

02. முன்வமாழியப்பட்ட சமூக பூங்கா  4.2 

03. முன்வமாழியப்பட்ட வநாியல்  பூங்கா  28.39 

04. முன்வமாழியப்பட்ட வை பூங்கா  415.11 

  வமாத்தம் 448.07 

05. நிைவும் வபாது வவளி அளவு 19.84 

 வமாத்தம் 467.91 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப சுற்றாடல் மற்றும் நிைப்பரப்பு பிாிவு 2019 
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1. வபாது  வவளி  விவைாத வபாழுதுவபாக்கு திட்டத்துக்காை உபாய வழிகள்  

I.தற்வபாபதய அபைத்து விபளயாட்டு பமதாைங்கள்  ,மற்றும் விபளயாடக்கூடிய இடங்கள்  மற்றும் 

வபாது வவளி இடங்கபள முடிந்தளவு வநரடியாை விவைாத வபாழுதுவபாக்கு இடத்துக்காை 

அபிவிருத்திக்குள் உள்வாங்கி புைர்நிர்மாணித்தல். 

II.இப்பகுதிகளில் காணப்படும் அபைத்து விபளயாட்டு பமதாைங்கபளயும்  புைர்நிர்மாணித்தல்.  

III.நிைவும் வபாது வவளி இடங்கபள முடிந்தளவு சூழல் சார் பூங்காங்கள் மற்றும் விபளயாட்டு பமதாைம் 

ஆக அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

IV.வபாது வவளி இடங்களின் சட்டக்வகாபவபய பாிசீலிப்பதன் மூைம்  அத்தியாவசிய கட்டுமாைங்கபள  

தவிர்த்தல்.  

V.நிைவும் விபளயாட்டு பமதாைங்கள் மற்றும் பூங்காக்களின் முகாபமத்துவத்திபை வமம்படுத்தல்.  

VI.சமூக விவைாத வபாழுதுவபாக்கு வசதிகள் உள்நாட்டு மற்றும் வவளிநாட்டு சுற்றுைா பயணிகளின் 

வதபவயிபை    கருத்திற்வகாண்டு சுற்றுைா வதபவகளுக்கு வபாருத்தமாை திட்டங்களுடன் 

விபளயாட்டு சமூகம், விடுமுபற ஒய்வு பங்களா,சுற்றுைா வஹாட்டல், நிறுவுதல். 

 

 

2. வநாியல்  பூங்கா வகாள்பகயிபை வசயல்படுத்தல்  

 

பிரவதசத்திலுள்ள வாவி, கால்வாய், ஓயா வபான்ற பாதுகாக்கப்படவவண்டியபவ மூைம் வநாியல் பூங்கா 

அபிவிருத்தி வசய்வதுடன் அப்பகுதியில் மக்களுக்கு வதபவயாை விவைாத வபாழுதுவபாக்கு வசதிகபள 

ஏற்படுத்துவவதாடு வவள்ள அந்த பகுதிகளில் அபவ பாிபாலிக்கப்படல் வவண்டும். 

 

3. 2030 வவப்பநிபைபய குபறத்தல்- படிமுபற  

I.அபைத்து அரச மற்றும் தைியார் அரச கட்டிடங்கபள இைங்பகபய பச்பச சூழலுக்கு அபமய 

நிர்மாணித்தல்.  

II.அபைத்து காாியாையம் மற்றும் வீடு நிர்மாணங்களின் வபாது கூபரயின் மீது பச்பச கூபர மற்றும் 

பச்பச கூபரபய நீர் தாரபக (Water sprinkler) முபறயிபை பாவித்தல். 

III.கட்டிடங்களின் நிறம் இளம் நிறத்தில் அபமத்தல். 

IV.முன்வமாழியப்பட்ட அபைத்து வாகை தாிப்பிடங்களிலும் பச்பச சூழபை உருவாக்குவவதாடு நிைவும் 

வாகை தாிப்பிடங்கபள பச்பச சூழலுக்கபமய மாற்றுதல்.  

V.நிைத்தினுள் நீர் உறிஞ்சும் வசயல்முபற (interlocking) மற்றும் அவற்பற இளம் நிறங்களில்  

வசயற்படுத்தல். 

VI.நிைவும் விபளயாட்டு பமதாைம் ,பூங்காக்கபள பச்பச சூழல் திட்டத்திபை முன்ைிபைபடுத்து 

முகாபமத்துவம் வசய்தல். 
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வபரபடம் இைக்கம் 6.16: முன்வமாழியப்பட்ட வபாது வவளியிடம் விவைாத வபாழுதுவபாக்கு 

இடத்துக்காை திட்டம் 

 

 ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப சுற்றாடல் மற்றும் நிைப்பரப்பு பிாிவு 2020 
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6.6  வசயல்முபற படுத்தவவண்டிய உபாய வழிகள் 

6.6.1 உபாயவழிகள் திட்டம்  

 

அட்டவபண இைக்கம் 6.17: திட்ட முதன்பம ஆவணம்  

திட்ட 

இைக்கம் 

அபிவி

ருத்தி 

வபறும

தி 

திட்டம்  திட்ட காைம் 

1 4.2105 வவளி சுற்று வட்ட அபிவிருத்தி  இபட காைம்  

2 

4.1754 

வந்துரு பீனு நீர்வீழ்ச்சி நீர்த்வதக்கம் நிர்மாணத்திற்காை 

குழாய் நீர் முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்திபை 

விஸ்தாித்தல் 

நீண்ட  காைம் 

3 

3.8246 

  பபழய புபகயிரத  நிபையத்திபை வவளி ஊடக 

வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையமாக அபிவிருத்தி 

வசய்தல் 

இபட காைம்  

 

4 3.7807 

பிரவதச புபகயிரத பாபத 15 விஸ்தாிப்பு மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

இபட காைம்  

5 3.7456 வபாது வாகை தாிப்பிட அபிவிருத்தி  குறுங்காைம் 

6 3.7193 வீதி அபிவிருத்தி சபப , பிரதாை பாபத விஸ்தாிப்பு  இபட காைம்  

7 3.6754 ரெபிஹில்ை பூங்கா புைர் நிர்மாணம்  இபட காைம்  

8 

3.6667 

மிஹிந்து மாவத்பத நகர மத்தியில் வர்த்தக,வீடபமப்பு, 

காாியாையம் வதாகுதிகள் அபிவிருத்தி திட்டம் 

இபட காைம்  

9 

3.6228 

பபழய ரெபிஹில்ை தாபைம் அபறகள் 50  வகாண்ட 

வஹாட்வடல் ஆக அபிவிருத்தி வசய்தல் 

இபட காைம்  

10 3.5989 குருணாகல் ஏாி இயற்பக க்காட்சி நிபை 3 இபட காைம்  

 

 

11 

3.5702 

நீதிமன்றம்,சிபறச்சாபை,நீடுவான் உத்திவயாகப்பூர்வ 

இல்ைம்,வழக்கறிஞ்சர் காாியாையம் வதாகுதி 

வகட்டுவை நீதிமன்ற வதாகுதியில் அபிவிருத்தி 

நீண்ட  காைம் 

12 
3.5614 

நகர் மத்தியில் வபாது சந்பத பூமியிபை அபிவிருத்தி 

வசய்தல். 

இபட காைம்  

13 

3.5614 

வீதி  அபிவிருத்தி அதிகார உள் சுற்று வட்ட பாபத 

(B0084) விஸ்தாிப்பு    

இபட காைம்  

14 3.514

2 

புதிய நகர அபிவிருத்திக்காை காணி அபிவிருத்தி 

த்திட்டம் 

நீண்ட  காைம் 

 

 

15 3.4737 

வபாக்குவரத்து வசலுத்துபகயிபை அபிவிருத்தி வசய்தல்  இபட காைம்  

16 3.4649 அபிவிருத்திக்காை நிைத்திபை பகப்பற்றல்.  இபட காைம்  

17 3.4561 பபழய நீதிமன்ற /கபட வதாகுதி ஆக அபிவிருத்தி இபட காைம்  

18 3.4561 வபாக்குவரத்து வசலுத்துபகயிபை அபிவிருத்தி வசய்தல்  இபட காைம்  

19 
3.4299 

வதாரட்டியாவ பாபதயின் முன்வமாழியப்பட்ட 

வதாழில்நுட்ப 

நீண்ட  காைம் 
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20 3.4211 வவைவகதர பமதாை புைரபமப்பு  திட்டம்  நீண்ட  காைம் 

 

21 3.4035 

தகவல் வதாழிநுட்ப கிராமம் மல்கடுவாவ   நீண்ட  காைம் 

22 
3.4035 

சந்பத நிைத்தில் முன்வமாழியப்பட்ட  கைப்பு 

அபிவிருத்தி  

இபட காைம்  

23 
3.2982 

குபறந்த வருமாை வீடு அபிவிருத்தி திட்டம் - 

வில்வகாட  

இபட காைம்  

24 3.2456 நபடபாபத வழிகள் தயாாித்தல்.  குறுங்காைம் 

25 

3.2193 

கழிவு நீர் வடிகாைபமப்பு திட்டம் - உயர் நகர வையம் 

,இபட நகர வையம் ஆகியபவ உட்பட திட்ட 

விஸ்தாிப்பு. 

நீண்ட  காைம் 

26 
3.2105 

தற்வபாதய சந்பத வில்வகாட நகர இடத்திபை புைர்  

நிர்மாணித்தல் 

குறுங்காைம் 

27 3.2105 வில்வகாட நீர்த்வதக்கம் மறுசீரபமப்பு குறுங்காைம் 

28 
3.1842 

வபாலீஸ்  மற்றும் வபாலீஸ்  உத்திவயாகபூர்வ  இல்ை  

புைர்நிர்மாணம்  

இபட காைம்  

29 3.1842 பூமி அைங்கார திட்டம்  குறுங்காைம்  

30 3.1842 இட  பதிவு நிபைய நிைத்திபை அபிவிருத்தி வசய்தல்.  குறுங்காைம் 

31 3.1053 வஹரளியாவை வதாழிற்சாபை விஸ்தாிப்பு இபட காைம்  

32 3.1053 உடவல்வபாை விபளயாட்டு பமதாை அபிவிருத்தி இபட காைம்  

33 3.0877 நிைவும் பாடசாபைகபள அபிவிருத்தி வசய்தல். இபட காைம்  

34 
3.0702 

முன்வமாழியப்பட்ட ரெபிஹில்ை வமைதிக பயிற்சி  

வகுப்பு  

குறுங்காைம் 

35 3.065

5 

வகபிள் கார் திட்டம் இபட காைம்  

36 3.0579 ஈக்வகா வஹாட்டல் @ அபை காைா வளாகம் இபட காைம்  

37 

3.0439 

குருநாகல் வதாட்ட சங்கத்துக்கு உாித்தாை 10 ஏக்கர் 

இடத்தில் 5 நட்சத்திர வஹாட்வடல் அபிவிருத்தி 

நீண்ட  காைம் 

38 3.0175 சாரகம வாவி அருகாபமயிைில் பூமி அைங்காரம் குறுங்காைம் 

39 

2.9912 

பநளிய வபாருள் விநிவயாக மத்திய நிபையத்துக்காை 

இடம் பகப்பற்றல்,இடம் அபிவிருத்தி வசய்தல் 

நீண்ட  காைம் 

40 2.9845 படக் - அமுவா காட்டில் சுற்றுைா ஊக்குவிப்பு 

சாகச பமயம் 

குறுங்காைம் 

41 2.9298 முத்வதடுக்கை வமம்பாைம் இபட காைம்  

42 2.7982 மாளிபக அண்டிய பகுதியில் பூங்கா நிர்மாணிப்பு இபட காைம்  

43 
2.7456 

வவல்ைவ மற்றும் முத்வதடுக்கை புபகயிரத நிபைய பூமி 

அைங்கார திட்டம் 

குறுங்காைம் 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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6.6.2 திட்டம் 01-மாற்று பாபதகள் அபிவிருத்தி  ) வவளி சுற்று வட்ட பாபத  (  

 

திட்ட ஆவைாசபை:   

வகாழும்பு வீதி,புத்தளம் வீதி, கண்டி வீதி, தம்புள்பள வீதி,நீர்வகாழும்பு வீதி ஆகிய பிரதாை 

பாபதகபள நகரத்தின் வவளிவய ஒன்றுக்வகான்று வதாடர்புறும் வபகயில் மாற்று பாபதயிபை 

அபிவிருத்தி வசய்தல்.   

திட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 

ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு 

 

முழு 

நீளம் 

(கிமீ) 

புதிய 

நிர்மாணம் 

நீளம் (கிமீ) 

முன்வமாழியப்ப

ட்ட அகைம் (மீ) 

 

விரயம் 

மில்லியன் 

1 வந்துரகள - வகட்டுவை  

(படிமுபற 1) 

3.33 2.12 24 (வாி 4) 300 

2 சாரகம - வந்துரகள  

(படிமுபற 2) 

6.94 2.62 12 (வாி 2) 400 

 

3 

மல்வப்பிட்டி – யக்கப்பிடி 

(படிமுபற 2) 

4.64 - 12 (வாி 2) 400 
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4 வில்பாவ - மல்ைவப்பிட்டி 

(படிமுபற 3) 

4.81 1.02 12 (வாி 2) 220 

5 யக்கப்பிடி - தித்தவவள்ள  

(படிமுபற 3) 

7.7 - 12 (வாி 2) 300 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 வமைதிக இட பாவபை : கைப்பு அபிவிருத்தி (வயல் மற்றும் வீட்டுத்வதாட்டம் வபான்றவற்பற 

வகாண்டுள்ள பகுதிகள்)  

 

 திட்ட வநாக்கம்  

o நகர மத்தியில் ஏற்படும் வாகை வநாிசலிபை குபறத்தல். 

o அதிவவக வநடுஞ்சாபை அபிவிருத்தியுடன் A006 மற்றும் A010 பாபதகளில் 

(தம்வபாக்க மற்றும் வகட்டுவை) தகவல் பாிமாற்று  மத்திய நிபையமாக்குதல் 

காரணத்பத வகாண்டு வாகை வநாிசலிபை குபறத்து சுற்றுவட்ட பாபத 

மூைமாக வாகை வபாக்குவரத்திபை பரவைாக்கல். 

o நகர மத்திபய கடந்து வசல்லும் வபாக்குவரத்திபை இைகுபடுத்தல். 

o அபிவிருத்தியிபை விாிவாக்கம் வசய்தல்.    

 திட்ட விளக்கம்  

குருநாகல் நகர மத்தியில் பிரதாை பாபதகள் 2  சந்திக்கின்றை.இதைடிப்பபடயில் தூர பயண வபருந்து 

வபாக்குவரத்து  வசபவ,வைாாி வபான்றவற்ாிங் நகரத்பத தவிர்த்து வசல்ை மாற்று பாபதகள் 

இல்ைாபமயிைால் நகர மத்திக்குள் வதபவயற்ற வாகைங்கள் வருபக தருகின்றை.வமலும், நகாின் 

வவபைபளுவாை வநரங்களில் வாகை வநாிசல்கள் நிைவுகின்றது. இதபை தடுப்பதற்காக இப் பிரதாை 

வீதி  நகரத்துனுள் வவளிவய வதாடர்புறும் வபகயில் இவ்   மாற்று   பாபதயிபை 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளதுடன்   நகரத்பத கடந்து வசல்வதற்காை மாற்று பாபத விளக்கத்திபை 

சாரதிகளுக்கு வதாிவிப்பதுடன் அவர்களுக்கு வாகை வநாிசல் இல்ைாத பாபதயிபை வதாிவு வசய்ய 

இயலுமாக  இருத்தல். நகரத்பத சுற்றி விஸ்தாிக்கப்பட்ட உட்பிரவவசலிபை உண்டாக்குவதன் மூைம் 

நகரத்துனுள் எதிாிபார்க்கப்படும் பிரவயாசைங்கபள அதிகப்படுத்தைாம்.நகர அபிவிருத்தியின் முதல் 

படிமுபறயும் இதுவாகும்.  

 தற்வபாதய நிை உாிபம:  தைியார் மற்றும் அரச நிைம்  

 திட்ட காைம் :  இபட காைம்  

 முழு அனுமாைிக்கப்பட்ட விரயம் : ரூபா மி 1620  

 மூைதை  முபற :  வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,அதிவவக வநடுஞ்சாபை அபிவிருத்தி 

உள்ளூராட்சி நிறுவைம்  

 தற்வபாதய நிபை :  வந்துராகபையில் இருந்து வகட்டுவை வபரயிைாை வீதிக்காை  அளவியல் 

திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டு வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப மூைம் நிர்மாணப் பணிகள் 

முன்வைடுக்கப்படவுள்ளது.  

 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் கட்டிட திட்ட வதபவ : 

அளவியல் திட்டம் , நிை நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்தி சங்கம் மூைம் நீர்ப்பாசை திட்டம்,  

 திட்ட வசயல்முபற:  திட்டத்திபை வசயல்படுத்தல், நிை பறிமுதல், வீதி அபிவிருத்தி வசய்தல்.  
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 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் :  வயல் சார் இடங்கபள   பாபத அபிவிருத்திக்கு 

உட்படுத்தும் வபாது நீர்ப்பாசை திட்டத்துக்கு அபமய வசயல்படுத்தல்.  

 

 

6.6.3 திட்டம்  02 – “வந்துருப்பீனு” நீர்வீழ்ச்சி நீர்வதக்கத்தின் நிர்மாணத்வதாடு குழாய் 

நீர் முபறயிபை விஸ்தாித்தல் . 
2030  வருடத்துக்காை நீர் பாசை மற்றும் நீர் வடிகாைபமப்பு சபப மூைம் முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம். 

 திட்ட விளக்கம் :   

 

இத் திட்டத்தின் மூைம் அறிமுகப்படுத்துகின்ற பாாிய அபிவிருத்தியிபை வசயல்முபற படுத்துவதன் 

மூைம் 220000 வீடபமப்பு சைத்வதாபகக்கு வதபவயாை குழாய் நீர் விநிவயாகத்திபை வபறுவதற்காக 

இத்திட்ட அமுைாக்கம் அவசியமாகும்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நபடமுபற வபாருத்தமாை அதிகார  சபப  உாிபமயாை நபர் 

திட்ட வசயல்முபற 

திட்டத்திபை வசயல்படுத்தல், 

நிை பறிமுதல் 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார  

சபப 

இயக்குைர் (வடவமல் )  

வீதி அபிவிருத்தி வசய்தல் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார  

சபப 

இயக்குைர் (மாகாணம்) 
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6.6.4 திட்டம்  03 - முன்வமாழியப்பட்ட  . பல் ஊடக வபாக்குவரத்து மத்தியநிபையம் 

 

 திட்ட ஆவைாசபை : தற்வபாதய புபகயிரத நிபைய இடத்திபை முன்வமாழியப்பட்ட  பல் ஊடக 

வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையமாக அபிவிருத்தி வசய்தல்  

 பாபத அபடயும் முபற: கட்டுகஸ்வதாட்பட - புத்தளம் வீதி, வதற்கு சுற்றுவட்டம் வீதி 

(வகட்டுவை) அதிவவக பாபத தகவல் பாிமாற்று நிபையம்  

 அபமவிடம் 

.  

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த நிை பாவபை: இவ் இடத்திபை அண்டிய வகட்டுவை அதிவவக வநடுஞ்சாபை 

தகவல் பாிமாற்று நிபையம் அபமந்துள்ளது. புபகயிரத நிபையம் மற்றும் சிறந்த 

முன்வைற்றத்திபை உபடய சுற்று வட்டாரத்திபை காண முடியும் 

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

o நகர்த்துனுள் வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையத்திபை நிறுவுதல். 

o பல்  வபாக்குவரத்து  மத்திய ஒன்றிபணப்பு மூைம் குருநாகல் நகபர விபைத்திறைாை 

வபாக்குவரத்து மத்திய  நிபையமாக்குதல் . 

o தற்வபாதய புபகயிரத நிபையம் மற்றும் வபருந்து தாிப்பிடம் ஒன்றிபணப்பு இன்பமயிைால் 

ஏற்படும் சிக்கல் நிபைபமயிபை குபறத்தல்.  

 

 திட்ட அடிப்பபட: 

பாபத ,அதிவவக பாபத ,புபகயிரத பாபத  வபான்ற பல் வபாக்குவரத்து ஊடாக ஒன்றிபணந்த 

வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையமாக்குதல் அபிவிருத்தி மூைம் விபைத்திறைாை மற்றும் இைகு 

உட்பிரவவசலிபை உண்டாக்கும் வாய்ப்புள்ளதுடன் உயர் இடம்வபயரும் சைத்வதாபக மற்றும் 

வீடபமப்பு சைத்வதாபக நகர்த்துனுள் கவரப்படக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது. இவ் சைத்வதாபகக்காக 

நகரத்துனுள் வபற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வசபவகபள  

விஸ்தாிப்பதாிப்பதுடன்  நகரத்தின்  வபாருளாதாரத்திபை எழுச்சிவபற வசய்யைாம்.  
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 நிைத்தின் உாிபம: புபகயிரத திபணக்களம், கூட்டுறவு திபணக்களம், வதபவயற்ற வதிவிடம், 

தைியார் இடம்  

 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : நகர அபிவிருத்தி    அதிகார சபப, அதிவவக  வநடுஞ்சாபை திட்ட பிரதாை 

பாபத அபமச்சு, புபகயிரத  திபணக்களம்,வவளிநாட்டு கடன் தைியார் மூைதைம். 

 வசயல்முபற படுத்தவவண்டிய முபறகள்: அரச மற்றும் தைியார் கூட்டணி 

 திட்ட விளக்கம் :  

தற்வபாதய புபகயிரத நிபைய இடம் ,இதற்கு அண்டிய கூட்டுறவு திபணக்களம் ,தைியார் இடம் 

மற்றும் வதபவயற்ற வதிவிட நிைம் வபான்றவற்பற பரவைாக பாவபை படுத்த வபருந்து நிபையம் 

,வாகை நிறுத்துமிடம், வர்த்தக நிபையம் ,அதிவவக பாபத வபருந்து நிபையம் ஆகியவற்பற 

அபிவிருத்தி திட்டத்துக்குள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. புபகயிரத ஊழியர்  வீதிகள் வதாடர்மாடி 

கட்டிட வதாகுதி திட்டங்கள் மூைம் புைரபமக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

 நிைவும் உட்கட்டபமப்பு வசதிகள்  : நீர் , மின்சாரம்  

 தற்வபாபதய நிைவரம் : புபகயிரத நிபையம் ,களஞ்சியம், புபகயிரத ஊழியர்   வீடுகள், 

கூட்டுறவு களஞ்சியம் மற்றும் வதபவயற்ற வதிவிடங்கள் வபான்றபவ நிபைவபற்றுள்ளது.   

 திட்டமிடப்பட்ட வபரபடம்  

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 திட்ட வசயல்முபற :  

 வபருந்து தாிப்பிடம், வபாது வாகை நிறுத்துமிடம் நிர்மாணிப்பு  

 புபகயிரத ஊழியர் வீடுகள் புைரபமப்பு                                                                                                     

 நிை அைங்கார வவபைப்பாடு                                                                                                                                      

 வர்த்தகம் மற்றும் வங்கிகள் வபான்றவற்றின் நிர்மாணிப்பு  

 

 

 

 

 

 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

154 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற வபாருத்தமாை 

அதிகார  சபப 

(Relevant  Authority)   

உாிபமயாை நபர் (Authorized  

Person ) 

 நிை பறிமுதல் நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (இடம்)  

வபருந்து தாிப்பிடம் ,வபாது வாகை 

நிறுத்துமிடம் நிர்மாணிப்பு       

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (வடவமல் ) 

புபகயிரத ஊழியர் வீடுகள் புைரபமப்பு         புபகயிரத  

திபணக்களம்  
வசயைகம் ,வபாக்குவரத்து  

அபமச்சு 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் :  

கட்டிட நிர்மாண பணிகளின் வபாது நகர அபிவிருத்தி ஒழுங்குகள் மற்றும் சட்டதிட்டங்களுக்கு 

கட்டுப்படல்.  
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6.6.5 திட்டம்  04 - பிரவதச உள்ளார்ந்த பாபதகளின் விஸ்தாிப்பு  
 திட்ட ஆவைாசபை : நகரத்தின் உள்ளார்ந்த  பகுதிகளின் வதாிவுவசய்யப்பட்ட 12  பாபதகபள 

விஸ்தாித்தல்.  

 திட்டம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு தூரம் (கிமீ) முன்வமாழியப்பட்ட 

அகைம் (மீ) 

நபடமுபற படுத்தும் 

நிறுவைம் 

1 கடுவாவத்த சந்தி- 

அைவகாைவதைிய   
3.25 9 மாகாண வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

2 வில்வகாட சந்தி - மாற்று பாபத 

,வில்வகாட வதாட்ட பாபத   

1.2 

புதிய 

நிர்மாணம் 

2.2 

9 பிரவதச சபப 

குருநாகல் 

3 வில்வகாட சந்தி - புத்தளம்  

 

0.8 9 குருநாகல் நகர சபப 

4 சுமங்கள வீதி 

 

1.2 9 பிரவதச சபப 

குருநாகல் 

5 வஹவரலியவளா வீதி 

 

1 9 பிரவதச சபப 

குருநாகல் 
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ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த நிை பாவபை : கைப்பு அபிவிருத்தி  

 

 திட்ட வநாக்கம்:  

 நகரத்தின் உள்ளார்ந்த பகுதிகளில் வீடபமப்பு அபிவிருத்தியிபை உயர் அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 பிரதாை பாபதகளின் இருமருங்கிலும் நிைவும் அபிவிருத்தியிபை உள்ளார்ந்த பகுதிகளில் 

ஈடுபடுத்தி நகர பகுதிகளாக விஸ்தாித்தல். 

 பிரதாை பாபத மற்றும் உள்ளார்ந்த பாபதக்களுக்கிபடயில் வநரடி வதாடர்பிபை ஏற்படுத்தல்.     

 திட்ட அடிப்பபட:  

6 பண்டாரநாயக்க மாவத்பத  

 

0.7 9 குருநாகல் நகர சபப 

7 புபுது மாவத்பத  

 

0.8 15 குருநாகல் நகர சபப 

8 மல்கடுவாவ சுற்று வட்ட பாபத  

 

1.1 12 பிரவதச சபப 

குருநாகல் 

9 கடுவாவத்த மாவத்பத  

பிரதாை பாபத - வகட்டுவை 

மாற்று பாபத வெயந்தி புர 

வில்பாவ   பாபத 

1.03 

புதிய 

நிர்மாணம் 

0.56 

9 குருநாகல் நகர 

சபப/பிரவதச சபப 

குருநாகல் 

(பகப்பற்றல் நகர 

அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப ) 

10 சர்வவாதய பாபத  

 

0.6 9 குருநாகல் நகர சபப 

11 சுமணதாஸ பாபத  

 

0.5 9 குருநாகல் நகர சபப 

12 வஹைமுள்ள பாபத  

 

2.1 12 குருநாகல் நகர சபப 

பிரவதச சபப 

குருநாகல் 

13 அைவகாைவதைிய பாபத  

 

2.6 9 பிரவதச சபப 

குருநாகல் 

14 குடா கல்கமுவ  

 

1.3 12 மாகாண வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

15 சுந்தரவபாை பாபத  

 

1.5 9 பிரவதச சபப 

குருநாகல் 

16  

வாவி சுற்று பாபத 

3.3 12 வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 
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நகர்த்தின்  உள்ளார்ந்த பகுதிகளின் ஒழுங்பககள்,வபௌதீக அபிவிருத்தி வசயல்பாட்டிற்கு உட்படாத 

பாபதகள் , ஒன்றுக்வகான்று ஒண்றிபணயாத பாபதகபள அபிவிருத்தி  வசய்வதன் மூைம் 

இதனூடைாை வபாக்குவரத்திபை அதிகப்படுத்தைாம். இதன்மூைம் பாபத இருமருங்கிலும் ஏற்படும் 

அபிவிருத்தியிபை உள்ளார்ந்த பாபத அபிவிருத்தியில் பரவைாக்கம் வசய்து நகர பகுதிகபள 

விஸ்தாிக்கைாம். வவபை வசய்யும் மக்கள்களுக்காை வீடபமப்பு வதாகுதிபய அண்டி பிரவவசலிபை 

விபைத்திறன்ைாக்குவதன்   மூைம்  வீடபமப்பு சைத்வதாபகயிபை அதிகப்படுத்தைாம்.   

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 மூைதை முபற :  மாநகர சபப ,பிரவதச சபப ,மாகாண வீதி 

 அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப  

 

 தற்வபாதய நிை உாிபம : தைியார் மற்றும் அரச நிைம்  

 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்துக்காை கட்டிட திட்ட வதபவ : 

 அளபவ திட்டம் ,நிை நிர்மாணம்  மற்றும் அபிவிருத்தி சங்கத்தின் நீர்ப்பாசை திட்டம் 

 திட்ட வசயற்பாடு : திட்டமிடல், நிைம் பகப்பற்றல், வீதி அபிவிருத்தி 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நடவடிக்பக வபாருத்தமாை அதிகார  சபப  உாிபமயாை நபர் 

திட்டமிடல்,                                                                

நிைம் பகப்பற்றல், வீதி 

அபிவிருத்தி 

நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப, 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

,மாகாண  வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப,குருநாகல் மாநகர 

சபப ,குருநாகல் பிரவதச சபப 

இயக்குைர் (இடம்)  

இயக்குைர் (வடவமல்) 

இயக்குைர் 

 

 ஆளுநர் தபைவர் 
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6.6.6 திட்டம் 05  - வபாது வாகை தாிப்பிடத்திபை அபிவிருத்தி வசய்தல்  

 

திட்ட ஆவைாசபை : வபாது வாகை தாிப்பிடம் மற்றும் தைியார் வபருந்து தாிப்பிட அபிவிருத்திக்காை 

இடத்திபை அபடயாளம் காணல். 

திட்டம் :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

தைியார் வாகை தாிப்பிட அபிவிருத்திக்காை இடம் 

இடம் 

 

இட அளவு  (ஏக்கர்)   வாகை தாிப்பிட 

எண்ணிக்பக 

நகர மத்தியில் வாகைம் நிறுத்தும் வதாகுதி 

 

1 400 

மத்திய  சந்பத 

 

1 100 

பல் ஊடக வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையம் அண்டிய 

நிறுத்துமிடம்  

 

1 300 

உடவல்வபாை 

 

1 100 

கண்டி பாபத (நீதிவான் பங்களா ) 1 100 
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கதுருகஸ்  சந்தி 

 

0.5 50 

நாவின்ை பவத்தியசாபை முன்  

 

0.5 50 

வபாிய பவத்தியசாபை  முன்  

 

0.5 50 

புவக்கஸ் சந்தி பி.வச.கா.முன் 1 100 

சதுக்க பாபத நிறுத்துமிடம் 0.6 60 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 வநாக்கம் : அதிக அடர்த்தியுள்ள வர்த்தக அபிவிருத்திக்கு வதபவயாை வாகை தாிப்பிடங்களுக்காை 

இடங்கபள வபறுவதுடன் வாகை வநாிசலிபை குபறத்தல்.  

 

 திட்ட அடிப்பபட: அதிக அடர்த்தியுள்ள வர்த்தக அபிவிருத்திக்கு வதபவயாை வாகை 

தாிப்பிடங்களுக்காை இடங்கபள வபறுவதுடன் இருமருங்கிலும் வாகைம் நிறுத்துவதைால் 

ஏற்படும் வாகை வநாிசலிபை குறித்து விபைத்திறைாை நகபர உருவாக்குதல்.  

 

 நபடமுபறப்படுத்தும் நிறுவைம் : மாநகர சபப ,நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,தைியார் 

முதலீட்டாளர்கள்  

 

 உாிபம வதாடர்பாை விளக்கம் : அரச  மற்றும் தைியார் நிைம்  

 

 திட்ட காைம் :குறுகிய காைம்  

 

 மூைதை முபற : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப , மாநகர சபப , தைியார் முதலீட்டாளர்கள்  

 

 வசயல்முபற படுத்தவவண்டிய முபறகள்: அரச மற்றும் தைியார் கூட்டணி 

 

 தற்வபாபதய நிபைபம : கைப்பு அபிவிருத்தி 

 

 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்துக்காை கட்டிட திட்ட வதபவ : 

அளபவ திட்டம் ,நிை நிர்மாணம்  மற்றும் அபிவிருத்தி சங்கத்தின் நீர்ப்பாசை திட்டம 

 திட்ட நபடமுபற: வபாது வாகை தாிப்பிடத்திபை அபிவிருத்தி வசய்தல் 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நடவடிக்பக வபாருத்தமாை 

அதிகார  சபப    

உாிபமயாை நபர் 

 நிை பறிமுதல் நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (இடம்)  

வபாது வாகை நிறுத்துமிடம் நிர்மாணிப்பு       நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, 

மாநகர சபப  

இயக்குைர் (இடம்) 

ஆளுநர் 

 

ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : வயல் சார் இடங்களின் நிர்மாணிப்பின் வபாது நீர்ப்பாசை 

திட்டத்துக்கு அடிப்பபடயில் நிர்மாணித்தல். 
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6.6.7 திட்டம் 06  - முன்வமாழியப்பட்ட பிரதாை பாபத விஸ்தாிப்பு  - பாபத 

அபிவிருத்தி அதிகார சபப  
திட்ட ஆவைாசபை : நகர வாகை வநாிசலிபை குபறப்பதற்காை வதாிவுவசய்யப்பட்ட பிரதாை 

பாபதகளில் 4  வாி வழி பாபதகளாக அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

திட்டம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

விஸ்தாிப்புக்காை வீதி அபிவிருத்தி  அதிகார சபபயிைால் வதாிவு வசய்யப்பட்ட பாபதகள்  

 பாபத வபயர் ஆரம்பம் மற்றும் 

முடிவு இடம் 

விஸ்தாிக்கப்படவவண்டிய 

தூரம் (கிமீ) 

முன்வமாழியப்பட்ட 

அகைம் (மீ) 

 

1 B247 குருநாகல் – 

நீர்வகாழும்பு பாபத   

குருநாகல் – 

வகபல்ைவ வபர 

5.27 24 

2 A006 அம்வபபுஸ்ஸ - 

குருநாகல் 

திருவகாணமபை 

பாபத 

வரக்ைாண்ட் 

வதாட்டம் - வவஹர 

வபர   

3.5 24 

3 A006 

கட்டுகஸ்வதாட்பட - 

குருநாகல் புத்தளம் 

பாபத  

மல்ைவப்பிட்டி சந்தி 

- குருநாகல் நகரம் 

ஊடாக தித்தவவள்ள 

வபர 

07 24 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 

புத்தைத்திலிருந்து 
 

வகாழும்பிலிருந்து 
 

கண்டிக்கு 
 

தம்புல்ைா வபர 
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 திட்ட வநாக்கம் : நிைவும் நகர மத்திபய அண்டிய பகுதிகளில் நிைவும் வாகை வநாிசலிபை 

மாற்றம் அதிவவக வநடுஞ்சாபை தாக்கத்திைால் ஏற்படும் வாகை வநருக்கடியிபையும் 

குபறத்தல்.  

 

 திட்ட அடிப்பபட : குறுங்காை நகரம் வதசிய ாீதியில் வகந்திர நிபையமாக வதாழிற்படுவதுடன் 

,இவ்வாறாை நகரத்தின் பாபத திட்டம் மிக சிறப்பாைதாக  காணப்படல் வவண்டும்.தற்வபாதும் 

பாபதகளின் வபாக்குவரத்து வசலுத்துபக(Design  Capacity ) அதிகாித்து காணப்படுவதுடன் 

பாபதகளின் வசபவ தரமும் (Exceed  the Level of service  ) அதிகாித்துள்ளது. இதைால் 

,பிரதாை பாபதகபள இத்வதபவகள் கருதி விஸ்தாித்தல்  வவண்டும். 

 

 நபடமுபற படுத்தும் நிறுவைம் : வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

 

  

 உாிபம வதாடர்பாை விளக்கம் : அரச மற்றும் தைியார் இடம் 

 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

 

 தற்வபாதய நிைவரம் : கைப்பு அபிவிருத்தி  

 

 திட்ட வசயல்முபற  :  அபடயாளங்காணப்பட்ட  வாி 4  வழி பாபதகளாக குபறந்தது 24 மீட்டர்  

பாபதகளாக  அபிவிருத்தி வசய்தல். 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நடவடிக்பக வபாருத்தமாை 

அதிகார  சபப 

(Relevant  Authority)   

உாிபமயாை நபர் 

(Authorized  Person ) 

 நிை பறிமுதல் வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (இடம்)  

வீதி அபிவிருத்தி வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 
 

 

 

 

 

 

 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

162 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

6.6.8 திட்டம் 07  - ரெபிஹில்ை பூங்கா புைர்நிர்மாணம் 

திட்ட ஆவைாசபை :  தற்வபாபதய ரெபிஹில்ை பூங்காவிபை நவீை வசதிகளுடன் அபிவிருத்தி வசய்து 

நகர மத்தியில் திறத்தல்.  

நுபழவு :குமாரதுங்க மாவத்பத, தாபைம் வீதி  

திட்டம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

 நகர  மத்தியில் வபாது வபாழுதுவபாக்கு வசதிகளுக்காக இடத்திபை ஏற்படுத்தல்.  

 வீடபமப்பு மற்றும் நாளாந்த இடம்வபயரும்   சைத்வதாபககளுக்காை  விரும்பும் இடமாக 

குருநாகல் நகபர  மாற்றுதல்.  

 நகரத்தின் அபடயாள  சின்ைங்கபள பாதுகாத்து நகர மத்திபய அபிவித்தி வசய்தல். 

 திட்ட அடிப்பபட: 

தற்வபாபதய ரெபிஹில்ை பூங்கா பாவபைக்கு உகந்ததாக இல்பை. சாியாை முகாபமத்துவம் 

இல்ைாபமயிைால் நகர மத்தியில் காணப்படும் உயர் வபறுமதியுள்ள இடம் பாழ் நிைமாக உள்ளது. இவ் 

இடத்தில் கடிகார வகாபுரம் ,ரெபிஹில்ை தாபைம் ஆகியபவ இருவழி பாபத மூைம் ஒன்றிபணந்த 

அபிவிருத்திக்காக அபடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. இதைடிப்பபடயில் நகர மத்தியில் இைகுவில் 

அபடயக்கூடிய வபகயில் வபாது வபாழுதுவபாக்கு வசதியிபை ஏற்படுத்துவதன் மூைம் மக்கபள கவர 

இயலுமாக உள்ளதுடன் மற்றும் சிறந்த மைநிபைபயயும் வபணமுடியும்.  

 

 

திட்ட விளக்கம் :  

பூங்காவிற்கு   வதபவயாை  விஸ்தாிக்கப்பட்ட வசதிகளுடன் புைர்  நிர்மாணித்தல்.  

 உாிபம வதாடர்பாை விளக்கம் : அரச இடம்  

 திட்ட காைம் : குறுங்காைம்  

 மூைதை முபற : பிரதாை களஞ்சியம் , மாநகர சபப  

 தற்வபாதய நிபை : பாவபையற்று  காணப்படும்   பூங்கா 

நீதிமன்ற மீளுருவாக்கம் 

(ஷாப்பிங் ஆர்வகட்) 

மாநிை நிை  

மீளுருவாக்கம் திட்டம் 

 

ராெபில்ைா வதாட்ட 

மீளுருவாக்கம் 
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ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நடவடிக்பக   வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப (Relevant  

Authority)   

உாிபமயாை நபர் 

(Authorized  Person ) 

 பூங்கா வடிவபமப்பு நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (வடவமல்)  

பூங்கா நிர்மாணம் மாநகர சபப  ஆளுநர் 
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6.6.9 திட்டம் 08  - நகர மத்தியில் புைர்நிர்மாணம்  ) வர்த்தக, காாியாையம் மற்றும் 

வீடபமப்பு வதாகுதி( 

திட்ட ஆவைாசபை : தற்வபாது அரச காாியாையம் சுற்றிய அபிவிருத்தி வர்த்தக, காாியாையம் மற்றும் 

வீடபமப்பு வதாகுதி அபிவிருத்தி  

நுபழவு : புத்தளம் வீதி, மிஹிது மாவத்பத மற்றும் வகாழும்பு பாபத மூைம் உட்பிரவவசிக்கைாம்.  

திட்ட இடங்கள்  

இடம் 

(Location)   

மாகாணம்  வடவமல் 

மாகாணம் 

மாவட்டம் 

 ( District ) 

குருநாகல் 

பி.வச.பிாிவு 

குருநாகல் 

 (DS Division) 

குருநாகல் 

பிரவதச 

வசயைகம்  

  

எல்பை 

(Boundary)  

வடக்கு (North ) கிழக்கு (East)  வதற்கு (South) வமற்கு (West ) 

புத்தளம் பாபத  வகாழும்பு 

பாபத  

கன்யாராம பாபத  மிஹிந்து 

மாவத்பத  

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

திட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த இட பாவபை : குருநாகல் பிராதை வபருந்து நிபையம் முன்ைாள் உள்ளது.  

 திட்ட வபக : வபாருளாதார   அபிவிருத்திய திட்டம்  

 திட்ட வநாக்கம் : 

 வர்த்தக அபிவிருத்தி வசயல்பாட்டிற்காை வகள்விகளுக்கபமய இட வசதிகபள வழங்குவதுடன் 

நகர வபாருளாதார அபிவிருத்தியிபை உயர்த்துதல்.  

 வதசிய மட்டத்தில் மற்றும் மாகாண மட்டத்தில் பாிபாைை வசபவ வகந்திர நிபையம் ஊடக 

மக்களுக்கு பரந்த வசபவயிபை வழங்கல்.  
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 திட்ட அடிப்பபட 

நகர மத்தியில் உயர் வர்த்தக வபறுமதியுபடய நிைத்தில் தைி வதாடர்மாடி அரச காாியாையம் 

,உத்திவயாகபூர்வ இல்ைம் வபான்றபவ நிபைவபற்றுள்ளதுடன் இவற்றுள் பாிபூரணமற்ற 

கட்டிடங்களும் அபமயப்வபற்றுள்ளது. இங்கு மந்த பாவபையில் உள்ள கட்டிடங்கபள பூரண 

பாவபைக்கு உட்படுத்துவதுடன் நகர்த்துனுள் இடம்வபயரும்  சைத்வதாபகயிபை கவரைாம்.வமலும் 

ஆங்காங்வக இருக்கும் தைியார் பாிபாைை நிபையங்கபள அபிவிருத்தி வசய்து பாிபாைை கட்டிட 

வதாகுதிக்குள் உள்வாங்குவதுடன் பாிபாைை வசபவயிபை விபைத்திறைாக்கைாம்.  

 நிைத்தின் தற்வபாபதய நிைவரம் : தைி வதாடர்மாடி மந்த அபிவிருத்தியபடய 

காாியாையங்கபள வகாண்டுள்ளது.வமலும்,வபாலீஸ் உத்திவயாகபூர்வ இல்ைம் ,பாிபூரணமற்ற 

நிபையில் உள்ள கட்டிடம் மற்றும் சிபறச்சாபை ஆகியபவ நகர மத்தியில் உள்ளது.  

 நிை உாிபம வதாடர்பாை விளக்கம் :  

நிறுவைம்                                              நிை அளவு  

இைங்பக வபாலீஸ்                                    பர். 434  

தபால் திபணக்களம்                                பர். 77   

சிபறச்சாபை                                              பர். 52  

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப               பர். 267  

நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப             பர்.94  

வீடு அபிவிருத்தி அதிகார சபப               பர்.51  

 திட்ட காைம் : நீண்ட காைம்  

 அனுமாைிக்கப்ட்ட முழு விரயம் : ரூபாய் மில்லியன் 10000  

 மூைதை முபற : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப , உள்நாட்டு வவளிநாட்டு முதலீடுகபள 

இபணத்து தைியார் மற்றும் அரச பங்களிப்புடன் திட்டத்திபை வமற்வகாள்ளல்.  

 

 திட்ட விளக்கம்  

குருநாகல் நகர மத்தியில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப, வபாலீஸ் 

திபணக்களம் ,தபால் திபணக்களம் மற்றும் சிபறச்சாபை உள்ளடங்கைாக ஏக்கர் 7  நிைப்பரப்புக்குள் 

வர்த்தக ,காாியாைய மற்றும் வீடபமப்பு வசயல்முபறகளுக்காை வகாபுர அபிவிருத்தியிபை 

வமற்வகாள்ள தீர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ,இத்திட்டம் பின்வரும் படிமுபறகளினூடாக வசயற்படுத்த 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது.  

 வபாலீஸ் மற்றும் உத்திவயாகபூர்வ வபாலீஸ் இல்ைம் வகாழும்பு பாபதயிலுள்ள சிவரஷ்ட 

வபாலீஸ் காாியாையம் உள்ள இடங்கபள புைர்நிர்மாணித்தல்.  

 சிபறச்சாபையிபை முன்வமாழியப்பட்ட வகட்டுவை நீதிமன்ற கட்டிட வதாகுதியினுள் 

புைர்நிர்மாணித்தல். 

 முன்வமாழியப்பட்ட வர்த்தக ,காாியாைய மற்றும் வீடபமப்பு வதாகுதிகள் நிர்மாணிப்பு.   

படிமுபற 01 -  மாடிகள் 16  உள்ளடக்கிய வீடபமப்பு வதாகுதிகள் மற்றும் பாிபாைை வதாகுதிகள் –  

பாபத அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,வீடபமப்பு அதிகார சபப ,நகர அதிகார சபப உள்ளடங்கைாக 

ஆங்காங்வக அபமந்துள்ள காாியாையங்கபள புைர்நிர்மாணித்தல். (வாகை தாிப்பிடம் 250 ,காாியாைய 

நிைம் ச. கி 18000  ,வீடுகள் 140 )         

படிமுபற 2 -  மாடிகள் 8 உள்ளடங்கைாக வர்த்தக கட்டிடம் மற்றும் வாகை நிறுத்துமிடம் (வாகை 

நிறுத்துமிடம் 400  ,வர்த்தக நிைம் 24200) 

 படிமுபற 3 -  மாடிகள் 20  உள்ளடங்கைாக வஹாட்டல் மற்றும் அருங்காட்சியகம் நிர்மாணிப்பு. 

(அபறகள் 200 , வாகை தாிப்பிடம் 950)  

 நிைவும் உட்கட்டபமப்பு வசதிகள் -  நீர் ,மின்சாரம்  

இத்திட்டத்துக்காக நகர அபிவித்திருத்தி அதிகார முகாபமத்துவ மண்டைம் மூைம் அனுமதி 
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வபறப்பட்டுள்ளதுடன்,இடம் உாிபமதல் வதாடர்பாை சிக்கல்கள் நிைவுகின்றது.  

 தற்வபாபதய நிபை : வபாலீஸ் மற்றும் வபாலீஸ் உத்திவயாகபூர்வ இல்ைம் ,வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப , வீதி அபிவிருத்தி அதிகார நிபறவவற்று வபாறியியைாளர் காாியாையம் , 

வீடபமப்பு அதிகார சபப , சிபறச்சாபை, தபால் திபணக்கள கட்டிடம். 

 

 வடிவபமப்பு திட்டம் 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 திட்ட காைம் : நீண்ட காைம்  

 

 மூைதை முபற : பிரதாை  களஞ்சியம், நகர அபிவிருத்தி  அதிகார சபப   

 

 திட்ட வசயல்முபற : 

                இடம் உாிபமயிடல்  

o முதல் படிமுபற அபிவிருத்தி - பாிபாைை மற்றும் வீடபமப்பு கட்டிடம்  

o இரண்டாவது படிமுபற அபிவிருத்தி - வர்த்தக கட்டிடம்  

o மூன்றாவது படிமுபற கட்டிடம் - வஹாட்டல் கட்டிடம் 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  சபப   உாிபமயாை நபர்  

 நிை பறிமுதல் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப இயக்குைர் (இடம்)  

நிை அபிவிருத்தி நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப, வதசிய 

மற்றும் சர்வவதச முதலீடு 

மாகாண இயக்குைர்  

 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.10 திட்டம் 09  - ரெபிஹில்ை தாபை அபறகள் அபிவிருத்தி வசய்தல் . 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் ரெபிஹில்ை தாபை அபறகள் 50  உள்ள வஹாட்டல் வதாகுதிகளாக  

அபிவிருத்தி வசய்தல். 

நுபழவு  : தாபை வீதி    

 

இட வபரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த நிை பாவபை : ரெபிஹில்ை பூங்கா, நீதிமன்ற கட்டிட வதாகுதி ,வர்த்தக பாவபை 

அடங்கிய கைப்பு அபிவிருத்தி  

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி  திட்டம் 

 

 திட்ட வநாக்கம் : நகரத்துனுள் அத்தியாவசியமாை வசாகுசு வஹாட்டல் வசதி 

வபற்றுக்வகாடுத்தல்.   

 

 திட்ட அடிப்பபட : தற்வபாதய குருநாகல் நகரத்துனுள் சுற்றுைா பயணிகளுக்காை தங்குமிட 

வசதி மற்றும் உணவு பண்டங்களின் வகாள்வைவு வசதிகள் இல்ைாபம கவைத்தில் 

வகாள்ளவவண்டிய  விடயமாகும்.  ரெபிஹில்ை தாபைம்  ரெபிஹில்ை பூங்காவிற்கு 

அருகாபமயில் அபமதியாை சூழலில் காணப்படுகின்றபமயிைால், விஸ்தாிப்பதற்காை 

நிைப்பரப்பு காணப்படுகிறது. நகர  மத்தியில் இபவ அபமயப்வபறுவதால் நிபையாை 

நுபழவிபை  வபறைாம்.  

 

 உாிபம வதாடர்பாை விளக்கம் : குருநாகல் மாநகர சபப 

 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : குருநாகல் மாநகர் சபப ,தைியார் முதலீடு  

 

 திட்ட விளக்கம் : நிைவும் பபழய கட்டிட வதாகுதியிபை வபாருத்தமாை முபறயில் 50  அபறகள் 

வகாண்ட வஹாட்டல் ஆகா அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

குருநாகைா நகர பமயம் 

 

ராெபீைா ஓய்வு 
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 திட்ட வரைாறு : இத்  திட்டம் குருநாகல்  மாநகர சபப மூைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 

திட்டமாகும்.  

 தற்வபாதய நிபை : பபழய ரெபிஹில்ை தாபைம்  

 திட்ட விரயம் : மி 320  

 திட்ட வசயல்முபற : பபழய தாபை கட்டிடத்திபை பாதுகாத்தல். 

20  அபறகள் வகாண்ட வஹாட்டலிபை நிர்மாணித்தல்.  

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  சபப  உாிபமயாை நபர் 

நிை அபிவிருத்தி நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப, 

மாநகர சபப, வதசிய மற்றும் 

சர்வவதச முதலீடு 

மாகாண இயக்குைர்  

ஆளுநர் 
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6.6.11 திட்டம் 10  : குருணாகல் ஏாி இயற்பக க்காட்சி நிபை 3 

 

திட்ட ஆவைாசபை : நபடபாபதகளுடன் கூடிய குருணாகல் ஏாி இயற்பக க்காட்சி 

 

நுபழவு 

குருணாகபை - தம்புள்ள மற்றும் குருணாகபை புத்தளம் 

 

அபமவிட வபரபடம்  

 

 

 ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 சுற்றியுள்ள நிை-பயன்பாடுகள் 

குருணாகபை குள ஒதுக்கீட்டிற்கு உாியபவ 

 

 திட்டத்தின்  வபக 

உள்கட்டபமப்பு 

 

 கருத்திட்டத்தின் வநாக்கம் 

நகரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் பயணிகளுக்கும் வபாழுதுவபாக்கு வசதிகள் மற்றும் வளாகங்கபள 

உருவாக்குதல் 

 

 திட்டம் அடிப்பபட 

குருணாகல் நகரம் நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் மூைம் சைத்வதாபக ஈர்க்கும் நகரமாக அபடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளதுடன், 2030 ஆம் ஆண்டினூடாக சுற்வறாட்ட மக்கள் வதாபக 500,000 ஐ எட்டும் எை 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கிணங்க குருணாகல் ஏாிப் பகுதி அவர்களுக்கு ஓய்வு மற்றும் 

வபாழுதுவபாக்கு பிரவதசமாக அபிவிருத்தி வசய்ய வபாருத்தமாை பிரவதசமாகும். 

  

 நிதி : திபறவசாி நிதி 

 

 

Kurunegala Town Center 
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 திட்ட விளக்கம் 

 

எாிபயச் சுற்றி தடுப்புச் சுவர் கட்டுதல். 

நபடப்பாபதகபளத் தயாாித்தல், 

ஓய்வவடுப்பதற்காக வபஞ்சுகபள நிறுவுதல் 

உடற்பயிற்சி ப் பகுதிகபளத் தயாாித்தல். 

விளக்கு 

 

 திட்ட க்கருத்து

 

  

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  சபப  உாிபமயாை நபர் 

 

திட்டம் மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

ப்பணிகபள 

தயாாித்தல் 

 

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப,  

 

 

மாகாண பணிப்பாளர் வமயர்  /

ஆபணயாளர் 
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6.6.12 திட்டம் 11  : நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ,நீதிவான் உத்திவயாகப்பூர்வ 

இல்ைம்,காாியாைய வதாகுதி ,முன்வமாழியப்பட்ட நீதிமன்ற வதாகுதி 

,வகட்டுவை நிை புைர்நிர்மாணம்  

 

திட்ட ஆவைாசபை : தற்வபாது நகர மத்தியில் காணப்படும் நீதிமன்ற வதாகுதியிபை சகை 

வசதிகளுடனும் தகுந்த இடத்திை நிர்மாணித்தல்.  

திட்ட இடம்  

இட

ம்  

மாகாணம்  வடவமல் மாகாணம் மாவட்டம் குருநாகல் 

பி.வச.பிாிவு குருநாகல் குருநாகல் பிரவதச 

வசயைகம 
  

எல்

பை  

வடக்கு  கிழக்கு  வதற்கு  வமற்கு  

நகர சபப பாபத வயல் நகர சபப 

பாபத 

வகட்டுவை 

சுற்று பாபத 

 ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

வபரபடம்  

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த இட பாவபை : கைப்பு அபிவிருத்தி (வீடபமப்பு மற்றும் அரச காாியாையம் ) 

 திட்ட வநாக்கம் : 

 நீதிமன்ற வதாகுதி ,வழக்கறிஞர் காாியாையம்  ,நீதிவான் உத்திவயாகப்பூர்வ 

இல்ைம்,சிபறச்சாபை  ஆகிய நீதிமன்ற வசயல்பாடுகளுக்காை இடங்கபள நிறுவுதல்.  

 பூரணமற்று பாவபையற்று காணப்படும் அரச உத்திவயாகபூர்வ வீடுகபள அண்டிய மந்த 

அபிவிருத்தி நிைங்கபள அபிவிருத்தி   வசய்தல். 

 

 திட்ட விளக்கம் : தற்வபாதய நீதிமன்றம் நகர் மத்தியில் இருப்பது வபாருத்தமன்று. 

நீதிமன்றத்திபை   வகட்டுவை பகுதியில் நிைவும் காலியாை இடத்தில் அபிவிருத்தி வசய்து 

நிறுவுதல். 
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 அளவீடு திட்ட விளக்கம்  

அளவு திட்டம் இை 

 

அளவீட்டாளர் வபயர்  

 

திகதி இட அளவு   

குருநாகல் பிவசஇை 

8/36/12 & 199 

அரச அளவீட்டாளர்  10   ஏக்கர் 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 திட்ட காைம்: நீண்ட காைம்  

 மூைதை முபற : பிரதாை  களஞ்சியம் - வவளிநாட்டு கடன்  

 திட்ட விளக்கம் :  

 நீதிமன்ற வதாகுதி - மாவட்ட நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம், சுற்றுைா நீதிமன்றம் 

வபான்ற அபைத்து நீதிமன்றங்கபள வகாண்ட 5  மாடி நீதிமன்ற  கட்டிட வதாகுதி. 

 நீதிவான் உத்திவயாகபூர்வ இல்ைம் - குருநாகல் நகாில் உள்ள  4 நீதிவான் 

உத்திவயாகபூர்வ இல்ைங்கபள புைர்நிர்மாணம்   வசய்தல். 

 வழக்கறிஞ்சர்  காாியாைய வதாகுதி - குருநாகல்  நகர சபபக்குட்பட்ட இடத்திலுள்ள  

வழக்கறிஞ்சர்  காாியாையத்திபை புைர்நிர்மாணம் வசய்தல் . 

 அரச ஊழியர் வீடு வதாகுதி - 10  மாடிகபள வகாண்ட 200 வீடுகபள உள்ளடக்கி 2  

வீடு கட்டிட வதாகுதிகபள முன்வமாழியபட்டுள்ளதுடன் ,தற்வபாது இருக்கும் 

வீடுகளில் 60 மாவட்ட வசயைகத்துக்கு வழங்க தீர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளது . 

 சிபறச்சாபை புைர் நிர்மாணம்  

 வங்கி மற்றும் ஏபைய வர்த்தக  வசயல்பாடுகள்  . 

 ஒய்வு மற்றும் வபாழுதுவபாக்கு வசதிகள் மற்றும் நிறுத்துமிடம் வசதி   

 தற்வபாதய திட்ட நிபை  

இவ் இடத்திபை நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபக்கு உட்படுத்த மாவட்ட வசயைகத்துக்கு திட்ட 

அறிக்பக அனுப்பப்பட்ட்டுள்ளது.  

 முன்வமாழியப்பட்ட இடத்தின் தற்வபாதய பாவபை 

100 வருடங்களுக்கு பழபமயாை உத்திவயாகபூர்வ இல்ைங்கள் 26 காணப்படுகிறது. ஒரு வீட்டுக்காக 

பர் 40 - 80 வபர இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.தற்வபாது காைாவதியாை பை வீடுகள்  வதிவாளர்கள் 

இன்றி காணப்படுகிறது.  
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 அபமப்பு வபரபடம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நடவடிக்பக வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப  

உாிபமயாை நபர்  

 இடம் பகப்பற்றல் நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் இட ஆபணயாளர்  

நீதிமன்ற  உட்பட்ட 

காாியாைய 

மறுசீரபமப்பு 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப,  

நீதிமன்ற அபமச்சு ,மாகாண 

இயக்குைர் நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப   

வர்த்தக அபிவிருத்தி 

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப   

மாகாண இயக்குைர் நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப  

ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

I 

1. 5 மாடி நீதிமன்ற பதாகுதி 
2. மபாது வாகன தரிப்பிட நிர்மாணம் 
3. வங்கி மற்றும் உப தபால் நிபலயம் 
4. தடுப்புக்காவல் பிரிவு 
5. மபாலீஸ் நிபலயம் 
6. வக்கீல் காரியாலய பதாகுதி 
7. சிறிய சந்பத  கபட  பதாகுதி 

II 
 
 

1. வடீபமப்பு பதாகுதியின் 200  வடீுகள் எதிர்கால 
மகள்விகளுக்கான 60  வடீுகள் பதாகுதி 

2. பபாது வாகன தரிப்பிடம் 

3. தரிப்பிடம் 
 

III 

1. நீதித்துபற பதாகுதிகள் 
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6.6.13 திட்டம் 1 2 - நகர் மத்தியில் வபாது சந்பத பூமியிபை அபிவிருத்தி வசய்தல் . 

திட்ட ஆவைாசபை :நகர் மத்தியில் வபாது சந்பத பூமியிபை வர்த்தக ,வஹாட்டல்  மற்றும் வீடபமப்பு 

வதாகுதி உள்ளடங்கைாக  கைப்பு அபிவிருத்தி. 

நுபழவு : குருநாகல் - வகாழும்பு பாபத  

திட்ட இடங்கள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த நிை பாவபை : வர்த்தகம்  

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 திட்ட வநாக்கம் : மந்த அபிவிருத்தி நிைவும் வபாது சந்பத வதாகுதியிபை பரவைாை 

பாவபைக்கு உட்படுத்தல்.  

 

 

 திட்ட விளக்கம் : நகர் மத்தியில் காணப்படும் கடிகார வகாபுரம் ,வபாது சந்பத ,ரெபிஹில்ை 

பூங்கா மற்றும் தாபைம் ,நீதிமன்ற காாியாைய வபான்றபவ நிபைவபற்றுள்ள இடத்திபை நகர 

அபடயாளங்களுடன் புைர்நிர்மாணித்தல். இதைடிப்பபடயில் 2030  வருடத்துக்காை 

வீடபமப்பு மற்றும் இடம்வபயர் சைத்வதாபகக்காை வதபவயாை வர்த்தக வசபவபய 

வபற்றுக்வகாடுத்தல்.  

 

 நிை பாவபை வதாடர்பாை விளக்கம் : 

100 வருடத்து பழபமயாை சந்பத வதாகுதி  

உாிபம வதாடர்பாை விளக்கம் : மாநகர சபப  

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : மாநகர சபப ,தைியார் முதலீடு  

 

வபாது 
சந்பத பூமி 

குருநாகைா நகர பமயம் 
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 திட்ட விளக்கம் :  

o மாடி 15  உள்ளடக்கிய வர்த்தக கட்டிடம் – ச/அ 24000  

o மாடி 15  உள்ளடக்கிய வீடபமப்பு வதாகுதி  - சஅ 60000  

o வஹாட்டல் வதாகுதி  -ச/அ 60000  

o 125 வியாபாாிகளுக்காை புைரபமத்த கட்டிடம்  

 

 நிைவும் உட்கட்டபமப்பு வசதி : நீர் , மின்சாரம்  

 

 வரைாறு : குருநாகல்  மாநகர சபப மூைமாை திட்டம் 

 

 தற்வபாதய நிைவரம் :  100 வருடத்து பழபமயாை சந்பத வதாகுதி  

 

 திட்ட வசயல்முபற : கட்டிட நிர்மாணம்  

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நடவடிக்பக வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப (Relevant  

Authority)   

உாிபமயாை நபர் 

(Authorized  Person ) 

கட்டிட நிர்மாணம் மாநகர சபப தைியார் 

முதலீடு  

 

ஆளுநர் 
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6.6.14 திட்டம் 13 -  B 084  வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப பாபத அபிவிருத்தி  

திட்ட  ஆவைாசபை : யந்தம்பைவில் இருந்து வகட்டுவை வபரயிைாை பாபத (வில்வகாட வீதி 

,வபௌத்தாவைாக்க வீதி வதற்கு சுற்றுவட்ட வீதி ,முத்வதடுகபள வீதி) மீட்டர் 24  அகைம் உபடய 4 வாி 

வழி பாபதகளாக  அபிவிருத்தி வசய்தல். 

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

திட்ட விளக்கம் 

 

 

 

 

ஆதா

ரம்  :

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 திட்ட வபக : வபாக்குவரத்து திட்டம்  

 

 திட்ட வநாக்கம் : நகரத்தில் நிைவும் வாகை வநாிசலிபை   குபறத்தல் 

 

 திட்ட விளக்கம் :  நகரத்தில் நிைவும் வாகை வநாிசலிபை   குபறத்து நகர்த்துனுள் இடம்வபயர் 

தன்பமயிபை  அதிகாித்தல்.  

 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : வீதி  அபிவிருத்தி அதிகார சபப  

ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு தூரம் 

(கிமீ) 

முன்வமாழியப்பட்

ட அகைம் (மீ) 

விரயம் 

மில்லியன் 

யந்தம்பைாவா - வகட்டுவை  

(கந்துருகஸ் சந்தி- புவக்கஸ் சந்தி ஊடாக) 

 4.67 24 250 

வகட்டுவை – முத்வதடுகபள 1.88 24 50 

புத்தைத்திலிருந்து 
 

வகாழும்பிலிருந்து 
 

கண்டிக்கு 
 

தம்புல்ைா வபர 
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 திட்ட தகவல் : யந்தம்பைவில் இருந்து வகட்டுவை வபர, வகட்டுவை இல் இருந்து 

முத்வதடுகபள வபர மீட்டர் 24  அகைம் உபடய 4 வாி வழி பாபதகளாக  அபிவிருத்தி 

வசய்தல்.  

 

 வரைாறு : வீதி  அபிவிருத்தி அதிகார சபப  மூைமாை திட்டம்  

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

 வீதி  அபிவிருத்தி 

(4 வாி வழி) 

வீதி  அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

 மாகாண இயக்குைர் 
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6.6.15 திட்டம் 14 -  புதிய நகர அபிவிருத்திக்காை காணி அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் 

திட்ட  ஆவைாசபை : நகரத்தில் தாழ்வாை நிைப்பரப்புகளின் புதிய நகர வளர்ச்சிபய இயக்குதல் 

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 திட்ட வபக :  வபௌதிக அபிவிருத்தி 

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

 

o  நகர்ப்புற மக்களுக்கு உடற்பயிற்சி, ஓய்வு மற்றும் வபாழுதுவபாக்குக்கு வதபவயாை 

வசதிகபள வழங்குதல் 

o நகர விாிவாக்கம் வதாடர்பாக நகர்ப்புற இட வசதி 

o முபறயாை வடிகால் திட்டத்பத த் தயாாிப்பதன் மூைம் ஆவராக்கியமாை சூழபை 

உருவாக்குதல். 

 

 திட்ட விளக்கம் :  இந்த திட்டம் எதிர்காை உயரமாை குடியிருப்பு அைகுகளில் வாழும் மக்களுக்கு 

ஒரு மிக முக்கியமாை திட்டமாகும். இது குருணாகபை வகாழும்பு வீதியிலுள்ள வபாதைா 

பவத்தியசாபைக்கு அருகில் இருந்து புதிய வபாக்குவரத்து நகராை வகட்டுவைவுடன் 

இபணக்கப்படும். வமலும், நகரமயமாக்கலுடன் வபாிய திட்டங்கபள அமுல்படுத்துவதற்கு த் 

வதபவயாை காணிகபளயும் இந்த கருத்திட்டம் வழங்கும். 

 

 மூைதை முபற : நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப  

 

 திட்ட தகவல் : தாழ்நிைக் பகயகப்படுத்தல் 
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 கருத்திட்ட விவாிப்பு  

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

 வீதி  அபிவிருத்தி 

(4 வாி வழி) 

வீதி  அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

 மாகாண இயக்குைர் 

 

 விதிமுபறகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் 

வடிகால் திட்டத்திற்கு ஏற்ப வநல் மீட்பு மற்றும் வமம்பாடு வசய்யப்பட வவண்டும் 
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6.6.16 திட்டம்  - 1 2 வபாக்குவரத்து வசலுத்துபகயிபை அபிவிருத்தி வசய்தல்  

 

திட்ட ஆவைாசபை :  

முன்வமாழியப்பட்ட வகட்டுவை பல் ஊடக வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையத்திலிருந்து பிராதை வபருந்து 

நிபையம் வபரயிைாை A010  பாபதயிபை 6  வாி பாபதகளாக அபிவிருத்தி வசய்தல். 

 திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 திட்ட வபக : வபாக்குவரத்து திட்டம்  

 

 திட்ட வநாக்கம் : அதிவவக பாபத அமுைாக்கத்தின் மூைம் வகட்டுவை  மற்றும் மல்ைவப்பிட்டி 

சந்தி இபடப்பட்ட வாகை வநாிசலிபை குபறத்தல். அதிவவக தகவல் பாிமாற்று மற்றும் 

பிரதாை வபருந்து நிபையம் இபடயில் விபைத்திறைாை வதாடர்பிபை ஏற்படுத்தி இப் பல் 

வபாக்குவரத்து வசதியிபை இைகுபடுத்தல்.  

 திட்ட விளக்கம்    

அதிவவக தகவல் பாிமாறு நிபையம் மற்றும் பிரதாை வபருந்து  நிபையம் இபடவய 1 கிமீ தூரம் 

உள்ளது. அதிவவக பாபதயின் நுபழவு மற்றும் வவளிவயற்றம் காரணமாக A10  வீதியில் அதிக வாகை 

வநாிசலிபை காணைாம். இதைால் தகவல் பாிமாற்று நிபையம் மற்றும் நகர மத்திக்கு இபடவய 

வதாடர்பிபை ஏற்படுத்துவதற்காக 6 வாி வழிப்பாபதயிபை அபிவிருத்தி வசய்தல்  முக்கியமாகும்.  

 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப  

 

 திட்ட விளக்கம் :  

வகட்டுவை பல் வபாக்குவரத்து மத்திய நிபையத்திலிருந்து நகர மதியின் பிரதாை வபருந்து நிபையம் 

வபர கட்டுகஸ்வதாட்டம் - புத்தளம் பாபத A010  வபர 6 வாி வழிப்பாபதகளாக அபிவிருத்தி வசய்தல். 

  

Existing 

புத்தைத்திலிருந்து 
 

வகாழும்பிலிருந்து 
 

கண்டிக்கு 
 

தம்புல்ைா வபர 
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 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நடவடிக்பக வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

 நிைம் பகப்பற்றல் வீதி அபிவிருத்தி வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (மாகாண)  

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.17 திட்டம் 1 6 - வீடபமப்பு அபிவிருத்திக்காை நிைத்திபை பகப்பற்றல் . 

 

திட்ட ஆவைாசபை : உயர் அடர்த்தியுள்ள வையத்துனுள் வீடபமப்பு அபிவிருத்திக்காக அவசியமாை 

வீடுகளுக்காை நிைத்திபை அபடயாளம் காணல். 

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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இடம் பூமி 

அளவு 

(ஏக்கர்) 

வதபவயாை வீடுகளின் எண்ணிக்பக   

 இட உாிபம குபறந்த  

வருமாை

ம்   

இபட 

வருமாை

ம் (கீழ்) 

இபட 

வருமாை

ம் (உயர்) 

வசாகுசு 

 

வபைந்வதைியா 

வகா - நாகமா சந்தி 

வீடபமப்புத் 

திட்டம் 

 

03 

 

தைியார் 

   

375 

 

250 

வடாரட்டியவ 

ஹவுஸ்- இங் 

திட்டம் 

 

05 

 

அரசு  

  

100 

 

450 

 

250 

தம்புள்ள வீதி 

வீடபமப்புத் 

திட்டம் 

 

02 

தைியார்   

90 

 

90 

 

வவவ வரௌமா 

ஹவுஸ்- இங் திட்டம் 

 

12 

அரசு     

650 

 

500 

வகட்டுவாைா 

வீடபமப்புத் திட்டம் 

 

05 

அரசு    

150 

 

150 

 

50 

சத்யவாடி ஹவுஸ்- 

இங் திட்டம் 

 

0.5 

 

தைியார் 

    

200 

வஹராலியவை 

ஹவுஸ்- இங் 

கருத்திட்டம் 

 

02 

அரசு    

600 

  

ஹால்பாரா 

வீட்டுத் திட்டம் 

 

15 

அரசு    

950 

 

500 

 

வில்வகாட 

வீடபமப்புத் 

திட்டம் 

 

02 

அரசு   

500 

   

வகௌதவாட்டா 

ஹவுஸ்- இங் திட்டம் 

 

04 

 

தைியார் 

  

300 

 

300 

 

வதுரகை ஹவுஸ்- 

இங் திட்டம் 02 தைியார் 
 

450 
  

வவவஹரா , எம்சி 

வைண்ட் 

1.5 அரசு  200    

எம்.C நிைம் 

வசவமட்ாி க்கு 

அருகில் 

0.5 அரசு  50 
   

சிறுவர்களின் 

முன்நிைம் 0.5 அரசு  
 

30 
  

வமாத்தம் 53.25 
 

750 2670 2515 1300 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 திட்ட தகவல் : வீடபமப்பு அபிவிருத்திக்காை நிைத்திபை பகப்பற்றல். தைியார் 

முதலீட்டாளர்களிடம் வீடுகளுக்காை நிைத்திபை வபறல். 

 

 வநாக்கம் : 2030  வீடு வதபவகளுக்காை வதாடர்மாடி வீடு திட்டம்  
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 திட்ட விளக்கம் :  இத்திட்டத்தின் மூைம் 2030 வருடத்துக்காை முன்வமாழியப்பட்ட அபிவிருத்தி 

வசயல்பாடுகள் ஊடாக உயர் வீடபமப்பு சைத்வதாபகயிபை எதிர்பார்க்கப்டுகிறது.  தற்வபாது 

நகாில் வீடபமப்புக்காை அபிவிருத்தி வசய்ய இடப்பற்றாக்குபற காணப்படுகிறது. இவ் திட்ட 

வசயல்பாட்டின் மூைம் பாாிய வீடபமப்பு சைத்வதாபகயிபை கவரைாம். 

 மூைதை முபற : நகர் அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,தைியார் முதலீடு  

 

 உாிபம : தைியார், வதாட்ட சங்கம்  

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  சபப   உாிபமயாை நபர்  

 நிை அபிவிருத்தி நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப  

வீடு அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

தைியார் முதலீடு 

மாகாண  இயக்குைர்   

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.18 திட்டம்  17- பபழய நீதிமன்ற வதாகுதியிபை கபட வதாகுதியாக அபிவிருத்தி 

வசய்தல் . 

 

திட்ட ஆவைாசபை : நீதிமன்ற வதாகுதி ,வக்கீல் காாியாைங்கபள நகர் மத்தியின் வவளிய 

புைர்நிர்மாைித்து இவ் நீதிமன்ற கடிதத்திபை கபட வதாகுதியாக அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

நுபழவு : கட்டுகஸ்வதாட்பட - புத்தளம் பாபத மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸ - திருவகாணமபை பாபத  

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த இட பாவபை : இவ் இடம் நகர் மத்தியில்  காணப்படுவதுடன் ,இப் பகுதியில் 

குருநாகல் வபருந்து நிபையம் ,வபாது சந்பத ,அரச காாியாையம் எை அதிக அடர்த்தியுள்ள 

வர்த்தக பகுதியாகும்  

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

o வதால்வபாருளியல் ாீதியாை பண்படய கட்டிடமாை நீதிமன்ற வதாகுதியிபை அவ்வாவற 

அபிவிருத்திக்கு உட்படுத்தல்.  

o எத்துகபள காட்சியிபை நகர மத்தியினுள் வபறுமாறு அபிவிருத்தி வசய்தல் நகர 

வநருக்கடியிபை குபறத்து விவைாத மற்றும் வபாழுதுவபாக்குகள் வசதிகபள உருவாக்கல்.  

 

 திட்ட விளக்கம் : நகர அபடயாளமாை எத்துகபள எழிலிபை நகர மத்தியில் வபரும் வபகயில் 

நீதிமன்ற   வதாகுதியிபை பரவைாை பாவபைக்கு உட்படுத்துவதுடன், தைிமாடி "arcade" 

கபட வதாகுதியாக அபிவிருத்தி வசய்தல்.    

 

 மூைதை முபற : நகர் அபிவிருத்தி சபப , தைியார் மூைதைம்  

 

 திட்ட தகவல்: கபட வதாகுதி, வாகை தாிப்பிடம், நகர பூங்கா உட்பட நாளாந்த இடம்வபயர் 

மக்களுக்காை வசதியாை ஓய்வுள்ள இடமாக்குதல்.  

 

 

நீதிமன்ற மீளுருவாக்கம் 

(ஷாப்பிங் ஆர்வகட்) 

மாநிை நிை  

மீளுருவாக்கம் திட்டம் 

 

ராெபில்ைா வதாட்ட 

மீளுருவாக்கம் 
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 நிைவும் கட்டிட நிபைபம : வதால்வபாருள் ஆய்வின் படி 2009  நீதிமன்ற கட்டிட வதாகுதி 

பாதுகாக்கப்படக்கூடிய கட்டிடமாக வர்த்தமாைி அறிவித்துள்ளது.  

 

 தற்வபாபதய நிை நிபைபம : இவ் கட்டிடத்தில் பிரதம நீதிவான் ,மாவட்ட நீதிவான் 

,வதாழிைாளர் நீதிவான் , பிரதாை நீதிவான்  ஆகிய 4  நீதிமன்றங்கள் வசயல்படுகின்றது. 

இதற்கப்பால் ,வக்கீல் கட்டிடம், பர் 22  அளவில் தர்மபாை பூங்காவில் அபமந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் கட்டிட திட்ட வதபவ                                 

o நிைவும் பாதுகாக்கப்படவவண்டிய கட்டிடத்தின் வரைாற்று சிறப்பிபை பாதுகாத்து 

மறுசீரபமப்பதுடன், வாகை தாிப்பிடம் ,பூங்கா வபான்ற வசதிகபளயும் உள்ளடக்கி  

இடம்வபயரும் மக்கள் சைத்வதாபகயிபை கவரும் விதத்தில்  அபிவிருத்தி திட்டத்திபை 

தயார் வசய்தல் .  

o வதால்வபாருளியல் திபணக்களத்தின் அறிவுறுத்தல்கபள வபறுதல்.  

 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  சபப   உாிபமயாை நபர்  

 இடம் பகப்பற்றல் நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப இயக்குைர் (இடம்) 

 

நீதிமன்ற புைர்நிர்மாணம் நீதி அபமச்சு நீதி அபமச்சு வசயைகம் 

 

இடம் அபிவிருத்தி நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப இயக்குைர் (வடவமல்) 

 

 அறிவுறுத்தல்கள்  

o வதால்வபாருளியல் கட்டிட வரைாற்று சிறப்பிபை பாதுகாத்து, வதால்வபாருளியல் 

திபணக்களத்தின் அறிவுறுத்தல்கபள வபற்று அபிவிருத்தியில் ஈடுபடல்.                                                      

o எத்துகபள எழிலிபை நகர மத்தியில் வபரும் வபகயில் அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

o எல்பை மதில் நிர்மாணிக்காமல் இருத்தல்.  



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  187 

 

 

6.6.19 திட்டம் 18  - தைியார் வபருந்து தாிப்பிடத்திபை அபிவிருத்தி வசய்தல்  

 

திட்ட ஆவைாசபை : நகரத்துனுள் நாளாந்தம் வருபக தரும் தைியார் வபரூந்துகளுக்காை  

தாிப்பிடத்திபை  உருவாக்கல். 

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 

இடம் இட அளவு (ஏக்கர்) 

 

வதற்கு வபருந்து நிபையம்  2 

யந்தம்பைவ இடம்   1 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 திட்ட தகவல்: தைியார் வபருந்து தாிப்பிடமாக அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 

 வநாக்கம்: தற்வபாபதய சிக்கைாை வபருந்துக்காக காத்திருப்பு நிபையத்திபை 

வபற்றுக்வகாடுத்தல்.  

 

 நபடமுபறப்படுத்தும்  நிறுவைம் : இைங்பக வபாக்குவரத்து சபப, வீதி வபாக்குவரத்து சபப, 

நகர அபிவிருத்தி  சபப  

 திட்ட காைம் : குறுகிய காைம்  

 மூைதை முபற : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,மாநகர சபப , தைியார் முதலீடு  
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 திட்ட வசயல்முபற  

o நிைம் பகப்பற்றல்  

o வபருந்து தாிப்பிடம் ஒழுங்குபடுத்தல் 

 

 

 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நடவடிக்பக வபாருத்தமாை 

அதிகார  சபப   

உாிபமயாை நபர் 

 நிைம் பகப்பற்றல் , அபிவிருத்தி 

வசய்தல்.  

  

 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப,  

மாநகர சபப, வதசிய 

மற்றும் சர்வவதச 

முதலீடு 

மாகாண இயக்க ஆளுநர் 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் :  

கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு 

கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

வயல் ஆகிய தாழ் நிைப்பகுதிகளில் பாபத அபிவிருத்தியின் வபாது நீர்ப்பாசை திட்ட ஒழுங்குகளுக்கு 

கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.20 திட்டம் 19 -  வதாரட்டியாவ பாபதயின் முன்வமாழியப்பட்ட வதாழில்நுட்ப 

ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி மத்திய நிபையம் நிர்மாணிப்பு  
 

திட்டம் : வகட்டுவை மத்திய நிபையத்பத அண்டிய மல்ைவப்பிட்டி வதாழில்நுட்ப ஆய்வு மற்றும் 

அபிவிருத்தி மத்திய நிபையத்பத  அபிவிருத்தி வசய்தல்  

திட்ட ஆவைாசபை : மல்ைவப்பிட்டி   பகுதியில் 13 ஏக்கர் இடத்பத பகப்பற்றி அவ்விடத்திபை 

அபிவிருத்தி வசய்து முதலீட்டாளர்கள் இடம் ஒப்பபடத்தல்.  

 திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 நுபழவு:  மல்ைவப்பிட்டிய - கடுப்பிட்டிய வீதி (வதாரட்டியவ பாபத ) 

 

 இபணந்த இட பாவபை :  வீட்டுத்வதாட்டம், வதங்கு  

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 திட்ட வநாக்கம் : புதுயுகத்திக்காை வழி 

 

 திட்ட விளக்கம் : வையத்தின் சைத்வதாபக உயர் கல்வியறிபவ வகாண்டுள்ளதுடன் 

வதாழிநுட்பா சார் அறிவிபை அதிகப்படுத்துவதன் மூைம் புதுயுகத்திக்காை வழியிபை 

உருவாக்க முடியும்.  

 

 தற்வபாதய நிை உாிபம : தைியார்  

 

 திட்ட காைம் : நீண்ட காைம்  

 

 மூைதை முபற : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,அதிகார நன்வகாபட தைியார் மூைதைம்  

 

 

பதாழில்நுட்ப ஆய்வு 
மற்றும் அபிவிருத்தி 
மத்திய நிபலயம் 
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 திட்ட விளக்கம் : நிைத்திபை வபறுவதன் மூைம் வதபவயாை வசதிகளுடன் பல்கபைக்கழகம் 

,வதாழில்சார் பயிற்சி நிபையம் வபான்றவற்பற அபமத்து முதலீட்டாளர்களுக்கு குத்தபகக்கு 

வழங்கல்.  

 

 தற்வபாதய நிபை : காலியாை நிைம்  

o திட்ட வசயல்முபற :  

o இடத்திபை பகப்பற்றல்                                                                                                                                                                

வதாழில்நுட்ப  ஆய்வு நிபையம், வதாழில்சார் கல்லூாி ,வபாசை சாபை மற்றும் வபாது 

பமதாைம் 

o வாகை தாிப்பிடம்  

o வீடபமப்பு வசதிகள் மற்றும் நிை அைங்காரம்  

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர் 

இடத்திபை பகப்பற்றல்      நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (இடம்)  

இட அபிவிருத்தி நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (வடவமல்) 

இட முதலீட்டாளர்களிடம் குத்தபகக்கு 

விடல் 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (இடம்) 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

 

வயல் ஆகிய தாழ் நிைப்பகுதிகளில் பாபத அபிவிருத்தியின் வபாது நீர்ப்பாசை திட்ட ஒழுங்குகளுக்கு 

கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.21 திட்டம்  20 - வவைவகதர பமதாை புைரபமப்பு  திட்டம் 

 

திட்ட ஆவைாசபை: வவைவகதர பமதாைத்திபை சர்வவதச பமதாைமாக  அபிவிருத்தி வசய்தல் 

திட்ட அபமவிடம் 

இடம்  

மாகாணம்   வடவமல் 

மாகாணம் 

மாவட்டம் குருநாகல் 

பி.வச.பிாிவு குருநாகல் குருநாகல் பிரவதச 

வசயைகம்  
  

எல்பை 

வடக்கு  கிழக்கு  வதற்கு  வமற்கு  

பகத்வதாழில் அபமச்சு 

நுபழவு பாபத 

நகர சபப பாைதக்ஷ 

பாபத 

தம்புள்பள 

பாபத 

நுபழவு அம்வபபுஸ்ஸ- திருவகாணமபை பாபத மற்றும் பாைதக்ஷ மாவத்பத 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

திட்ட அபமவிடம் 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இட பாவபை :  அரச காாியாையம் மற்றும் வியாபார கைப்பு அபிவிருத்தி பகுதி. இவ் 

இடத்துக்கு அருகாபமயிைில் நகர சபப பமதாைமாை மாலிகாப்பிட்டி அபமந்துள்ளது. 

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார திட்டம்  

 

 திட்ட காட்சி : வபாருளாதார /சமூக /வபௌதீக பரவைாக்கப்பட்ட  வசதிகளுபடய அபிவிருத்தி   

 

 திட்ட வநாக்கம் :  வவைவகதர பமதாைத்திபை சர்வவதச பமதாைமாக  அபிவிருத்தி வசய்தல்  

 திட்ட விளக்கம் : வவைவகதர பமதாைத்திபை சர்வவதச பமதாைமாக  அபிவிருத்தி 

வசய்கின்றபமயிைால் நகரத்தின் வபாருளாதார வளர்ச்சியிபை அதிகாிக்கைாம்.  

 

வதபவயாை வஹாட்வடல் வசதிகபள அபிவிருத்தி வசய்து சுற்றுைா பயணிகளின் கவைத்பத 

ஈர்ப்பவதாடு வபாருளாதார   அபிவிருத்தி அபடயாளம்.  
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 திட்ட காைம் : நீண்டகாைம்  

 

 மூைதை முபற : விபளயாட்டு அபமச்சு , குருநாகல்     மாநகர  சபப  

 

 திட்ட தகவல் : வதபவயாை  அபைத்து வசதிகளுடனும் பமதாைத்பத அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

o விபளயாட்டு அரங்கம் நிர்மாணிப்பு  

o பமதாைத்பத அபிவிருத்தி வசய்தல். 

o விபளயாட்டு அரங்கத்திற்கு வதபவயாை   ஏபைய வசதிகபள அபிவிருத்தி   வசய்தல்.   

 

 திட்ட வரைாறு : இத்திட்டம் விபளயாட்டு அபமச்சு மூைம் வசயல்படுத்த 2014  வருடத்தில் 

திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 தற்வபாபதய நிை நிைவரம் : கிாிக்வகட் பமதாைம் ,உள்ளக விபளயாட்டரங்கு ,நீர்தடாகம், 

பாட்மிண்டன், வடன்ைிஸ் வபான்ற விபளயாட்டுக்கள் இங்குள்ளை.  

 

 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் கட்டிட திட்டம் வதபவ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

விபளயாட்டரங்கு நிர்மாணம் விபளயாட்டு அபமச்சு 

 

விபளயாட்டு அபமச்சு வசயைகம் 

ஏபைய வசதிகள் அபிவிருத்தி   கிாிக்வகட் சங்கம்  

 

கிாிக்வகட் சங்கம்  
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6.6.22 திட்டம்  21 -  தகவல் வதாழிநுட்ப கிராமம் மல்கடுவாவ   

 

திட்ட ஆவைாசபை : மல்கடுவாவ பகுதியில் ஏக்கர் 25  நிைத்திபை பகப்பற்றி தகவல் வதாழிநுட்ப 

கிராமம் ஒன்றிபை அபிவிருத்தி வசய்ய முதலீட்டாளர்கபள வபறல். 

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இட பாவபை : வீடபமப்பு  

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி   வபக  

 

 திட்ட காட்சி : உயர் கல்வி அபிவிருத்தி  

 

 திட்ட வநாக்கம் : வையத்துனுள் உயர் தகவல் வதாழிநுட்ப மட்டத்திபை மற்றும் வவபை 

வாய்ப்பிபை கருத்தில் வகாண்டு மூன்றாம் நிபை கல்விக்கு வழிவகுத்தல். உயர் 

உட்பிரவவசலிபை வகாண்டு இைங்பகயின் வடக்கு வையத்தின் தகவல் வதாழிநுட்ப 

நிபையமாக்குவதுடன் வகாழும்பில் நபடவபறும் அறிவு வதடலிபை தக்கபவத்து 

வபாருளாதாரத்திபை சக்திபடுத்தல்.  

 

 

 திட்ட விளக்கம் :  நபடமுபறயிலுள்ள அதிவவக வநடுஞ்சாபை மூைம் வகாழும்பில் இருந்து 

குருநாகல்   நகபர  1  மணித்தியாைத்துக்குள் அபடயைாம்.குருநாகல் நகாில் மூன்றாம் நிபை 

கல்விக்காை வகள்வி ,வளமிக்க பகுதி மக்களின் உயர் கல்வி மட்டம் ஆகியவற்றின் மீது தகவல் 

வதாழிநுட்ப கல்விக்கு சமீபமாை வவபை  வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆகும். வகாழும்பு நகருக்கு 

சமீபமாக குபறந்த விபையில் இடம், பரவபழக்கப்ட வசதிகபள வபற்று வகாள்ள இயலுபம 

வபான்றவற்றிைால் வதாழிைாளர்கள்   மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் இத்துபறயின் பால் கவரப்பட 

அதிக வாய்ப்புள்ளது.   

இப்பகுதியில் அபிவிருத்திக்கு பின் தகவல் வதாழில்நுட்ப துபற சார் ஏபைய வர்த்தக வசபவ, 

தங்குமிடம், வஹாட்வடல், வாகை தாிப்பிடம், ஒய்வு மற்றும் வபாழுதுவபாக்கு வசதி வசபவ 

வபான்றவற்பற பமயப்படுத்தி வபாருளாதார வளர்ச்சி மத்திய நிபையமாக அபிவிருத்தி வசய்தல் 

இத்திட்டத்தின் வநாக்கமாகும்.  

முன்வமாழியப்பட்ட 

தகவல் வதாழில்நுட்ப 

அடிப்பபடயிைாை 

கிராமம் 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

 

 திட்ட காைம் : நீண்டகாைம்  

 

 மூைதை முபற : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப / தைியார் முதலீடு  

 

 வசயல்முபற படுத்த வவண்டிய முபற : 

 

இடத்திபை பகப்பற்றி அபிவிருத்தி வசய்த பின்  பல்கபைக்கழகம் மற்றும் தகவல் வதாழில்நுட்ப சார் 

வர்த்தக வசபவ, தங்குமிடம், வஹாட்வடல், வாகை தாிப்பிடம், ஒய்வு மற்றும் வபாழுதுவபாக்கு வசதி 

வசபவ வபான்றவற்றுக்காை இடத்திபை வபறுவதற்காக குத்தபக மற்றும் கடன் அடிப்பபடயில் 

முதலீட்டாளர்கபள ஆர்வமூட்டல் . 

 

 தற்வபாபதய நிை பாவபை  : வசதமபடந்த வயல் வவளி 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  சபப   உாிபமயாை நபர்  

இடத்திபை பகப்பற்றல்      நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப இயக்குைர் (இடம்)  

இட அபிவிருத்தி நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

விவசாய வசபவ  திபணக்களம்  

இட நிர்மாணம் மற்றும் 

அபிவிருத்தி சங்கம் 

இயக்குைர் (மாகாண) 

விவசாய 

ஆபணயாளர்(இடம்) 

இட முதலீட்டாளர்களிடம் 

குத்தபகக்கு விடல் 

நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப இயக்குைர் (இடம்) 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

வயல் ஆகிய தாழ் நிைப்பகுதிகளில் பாபத அபிவிருத்தியின் வபாது நீர்ப்பாசை திட்ட ஒழுங்குகளுக்கு 

கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.23 திட்டம் 2 2  : சந்பத நிைத்தில் முன்வமாழியப்பட்ட  கைப்பு அபிவிருத்தி  

 

திட்ட ஆவைாசபை : வாராந்த சந்பத வில்வகாட இடத்திபை புைர்நிர்மாணித்து தற்வபாபதய சந்பத 

நிைத்திபை  கைப்பு அபிவிருத்திக்கு உட்படுத்தல்.  

நுபழவு: கந்துருகஸ் சந்தி - வகட்டுவை வபர வதற்கு சுற்று பாபத 

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த இட பாவபை :  கைப்பு அபிவிருத்தி(வர்த்தக,தைியார் பவத்தியசாபை ,வீடபமப்பு  

 

 திட்ட வநாக்கம்:  உயர் வர்த்தக வபறுமதியுபடய தற்வபாபதய சந்பத நிைம் திபரயரங்கம் 

,வபாசை சாலி வபான்றவற்றுடன் சந்பத வதாகுதி ஒன்றாக அபிவிருத்தி வசய்து இவ் 

இடத்திபை பரவைாை பாவபைக்கு உட்படுத்தல்.  

 

 திட்ட விளக்கம்: தற்வபாதய சந்பத வாரத்துக்கு இரு தடபவகள் மாத்திரம் நபடவபறுவதுடன், 

உயர் வர்த்தக வபறுமதியுபடய 4  ஏக்கர் நிைம் பாவபையற்று உள்ளது. இந்நிைம் வகட்டுவை 

தகவபை பாிமாற்று நிபையம் அருகில் உள்ளபமயிைால்,முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

மூைம் இந்த நிைத்திபை உயர் விபைத்திறைாக்கைாம்.    

 

 உாிபம : குருநாகல்  மாநகர சபப  

 

 தற்வபாதய  நிபை : சந்பத கட்டிடம்  

 

 நிை அளவு : 4 ஏக்கர்  

 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : மாநகர சபப /தைியார் முதலீடு  
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 திட்ட விளக்கம் :  மாநகர சபப  மற்றும் தைியார் முதலீடு மூைம் ஒன்றிபணந்த திட்டத்தின் 

மூைம் திபரயரங்கம், வபாசை சாபை, வாகை நிறுத்துமிடம் வபாழுதுவபாக்கு பூங்கா  மற்றும்  

கபட வதாகுதி வபான்றவற்பற அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  சபப   உாிபமயாை நபர்  

இடம் பகப்பற்றல் நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப இயக்குைர் (இடம்)  

இடம் அபிவிருத்தி நகர  அபிவிருத்தி அதிகார சபப, 

மாநகர சபப 

இயக்குைர் 

(மாகாணம்)ஆளுநர் 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

வயல் ஆகிய தாழ் நிைப்பகுதிகளில் பாபத அபிவிருத்தியின் வபாது நீர்ப்பாசை திட்ட ஒழுங்குகளுக்கு 

கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.24 திட்டம்  23  : குபறந்த வருமாை வீடு அபிவிருத்தி திட்டம்  - வில்வகாட  

 

திட்ட ஆவைாசபை : இத்திட்டத்தின் மூைம் குருநாகல் நகாின் உயர் வபறுமதியுள்ள   இடங்களில் 

வசிக்கும் குபறந்த  வருமாைம்  உள்ள வீடுகபள அபிவிருத்தி வசய்தல் மற்றும் இடத்திபை பரவைாை  

பாவபைக்கு உட்படுத்தல்.  

திட்ட அபமவிடம் 

இடம்  

மாகாணம்  வடவமல் மாகாணம் மாவட்டம் குருநாகல் 

பி.வச.பிாிவு 

குருநாகல் 

  

குருநாகல் பிரவதச 

வசயைகம்  
  

எல்பை  

வடக்கு  கிழக்கு   வதற்கு  வமற்கு  

நகர சபப பாபத நகர சபப பாபத வான் ஏாி பாபத   மா.அபி.அ.ச 

பாபத 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

நுபழவு : வில்வகாட சுற்று பாபத  (B0084) 

அபமவிட வபரபடம் 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : குருநாகல் மாநகர சபப / தைியார் முதலீடு  

 

 திட்ட  விளக்கம் :  

o குபறந்த  வருமாைம் உபடய வீடு வதாகுதிகள் 2  மூைம் 200  வீடுகபள  நிர்மாணித்து  

குபறந்த வருமாைம் உபடய  குடும்பத்திைருக்கு வபற்று வகாடுத்தல்.  

o வதற்கு சுற்று வட்ட பாபத அபமவிடத்திபை சந்பத மூைம் புைர்நிர்மாணித்தல்.  

o மீதமாை இட அளவிபை  வர்த்தக அபிவிருத்திக்காை தைியார் முதலீட்டாளர்களிடம் 

ஒப்பபடத்தல்.  

 திட்ட வரைாறு : இத்திட்டம் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,நகர புைர்வாழ்வு திட்டம், 

வகாழும்பு கீழ் 2012  வருடத்துக்கு முன் வசயல்படுத்த முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது.வதாடர்மாடி 

12  கட்டிட வதாகுதி 02  ஆகவும் வசயல்படுத்த ஆவைாசிக்கப்பட்டுள்ளது.தற்வபாது இத்திட்டம் 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்வபாபதய நிபை : 

 

நகர பமயத்தில் 

 

வில்வகாடா தளம் 
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நகர சபப சுகாதார வதாழிைாளர்கள்  வதிவிடயாளர்கள் இருக்கும் நிபையில் ,முதன்பமயாக வீடு 

நிர்மாணப்பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இன்றுடன் 270  வபர வீடுகள் அதிகாித்துள்ளது.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 கருத்துரு விளக்கம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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 முன்வமாழியப் 

 பட்ட திட்டம் மற்றும் கட்டிட திட்ட வதபவ  

புதிய திட்டப்படி வபரபடம் தயாாித்தல், கட்டிட திட்டம் தயாாித்தல்.  

 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற (Activity ) வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப (Relevant  

Authority)   

உாிபமயாை நபர் 

(Authorized  Person ) 

வீடு வதாகுதிகள் நிர்மாணம் மாநகர சபப  

தைியார் முதலீடு 

ஆளுநர் 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

வயல் ஆகிய தாழ் நிைப்பகுதிகளில் பாபத அபிவிருத்தியின் வபாது நீர்ப்பாசை திட்ட ஒழுங்குகளுக்கு 

கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

 

 

6.6.25 திட்டம்  24 -  நபடபாபத வழிகள் தயாாித்தல் . 

 

திட்ட விளக்கம் : அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட பாபதகளில் மரம் நடுதல், வவலிகள் அபமத்து 

நபடபாபதயிபை சீரபமத்தல்.  

o வவளி சுற்று வட்ட பாபத  - B0084  பாபத  

o யந்தம்பைாவ இலிருந்து மல்ைவப்பிட்டி வபர - A010  

o வவஹாபரயிலிருந்து முத்வதடுக்கை வபர -  A006  

o மிஹிந்து மாவத்பத  

o ரெபிஹில்ை வீதி  

o சூரதிஸ்ஸ மாவத்பத  

o வத்ஹிமி மாவத்பத  

o கச்வசாி மாவத்பத  

o டயஸ் வபளவில் இருந்து புத்தளம் சந்தி - B247  பாபத  

 

 வநாக்கம் : 

1  நகரத்தின் இடம்வபயர் மற்றும் வீடபமப்பு சைத்வதாபகக்கு வபாருந்துகிற இடத்திபை அபமத்தல்.  

2  நகர மத்தியில் வவப்பநிபை மற்றும் வாயு மாசுவிபை குபறத்தல்.  

 உாிபம :வீதி அபிவிருத்தி  அதிகார சபப / மாநகர சபப  

 

 வசயல்படுத்தக்கூடிய நிறுவைம் :   

 வீதி அபிவிருத்தி  அதிகார சபப / மாநகர சபப/நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப  

 

 மூைதை முபற : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப  / மாநகர சபப  

 

 திட்ட காைம் : குறுகிய காைம்  
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6.6.26 திட்டம்  22 - கழிவு நீர் வடிகாைபமப்பு திட்டம்  - உயர் நகர வையம் ,இபட நகர 

வையம் ஆகியபவ உட்பட திட்ட விஸ்தாிப்பு. 
பாாிய குருநாகல் சுகாதர திட்ட விஸ்தாிப்பு மூைம் நீர்ப்பாசை மற்றும் நீர் வடிகாைபமப்பு சபப மூைம் 

வசயல்படுத்தக்கூடிய திட்டம்.  

 

 

 

6.6.27 திட்டம்  26 - தற்வபாதய சந்பத வில்வகாட நகர இடத்திபை புைர்  

நிர்மாணித்தல். 

 

திட்ட ஆவைாசபை :  சந்பத வில்வகாட நகர இடத்திபை புைர்  நிர்மாணித்து கைப்பு அபிவிருத்திக்கு 

உட்படுத்தல்.  

நுபழவு : வில்வகாட பாபத (புவக்கஸ் சந்தியிலிருந்து யந்தம்பைவ பாபத ) 

திட்ட அபமவிடம்  

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இட பாவபை : கைப்பு அபிவிருத்தி  

 

 இடத்தின் தற்வபாதய நிபை : நகர சபபயின் குபறந்த வருமாைம் உபடய வீடுகள் இருத்தல் 

  

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 திட்ட பிாிவு : புைர்நிர்மாணம்  

 

 திட்ட காட்சி : வபாருளாதார, சமூக பரவைாக்கப்பட்ட வசதிகளுபடய அபிவிருத்தி  

 

 திட்ட வநாக்கம் : மந்த நிபையில் உள்ள வில்வகாட நகர சபப இடத்தில்  உயர் பைபை வபறல். 

 

 திட்ட விளக்கம் : உயர் வர்த்தக வபறுமதியுபடய தற்வபாபதய சந்பத உள்ள இடத்திபை 

திபரயரங்கம் ,வபாசை சாபை உட்பட்ட கபட வதாகுதிகளுடன் அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 

 உாிபம : குருநாகல்  மாநகர சபப  

Wilgoda land  வில்வகாடா தளம் 
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 திட்ட காைம் : குறுங்காைம்  

 

 மூைதை  முபற : மாநகர சபப  

 

 திட்ட தகவல்  : இவ்விடத்தில் நகர சபப வதாழிைாளர்கள் வீடுகள் அபமந்துள்ளபமயிைால் , 

வதாடர்மாடி வீடு வதாகுதி மூைம் குபறந்த வருமாைம் உபடவயாருக்காை 200  வீடுகள் 

வபற்றுக்வகாடுத்தல். மீதமுள்ள ஏக்கர் 2  இல் சந்பதக்காை இடம் மற்றும் வாகை தாிப்பிட 

நிர்மாணம்.  

 

 திட்ட வபரப்படம்  

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

சந்பத புைர்  நிர்மாணித்தல். 

 

மாநகர சபப  ஆளுநர் 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.28 திட்டம் 27 - வில்வகாட நீர்த்வதக்க புைர்நிர்மாணம் 

 

மாகாண நீர்ப்பாசை திபணக்களத்தின் மூைம் வசயல்படுத்தக்கூடிய திட்டம்.  

6.6.29 திட்டம் 28 - வபாலீஸ்  மற்றும் வபாலீஸ்  உத்திவயாகபூர்வ  இல்ை  

புைர்நிர்மாணம்  

 

திட்ட ஆவைாசபை : நகர மத்தியில் வபாலீஸ் காவல் நிபையம் மாறும் அபமப்பவதாடு வபாலீஸ்  

மற்றும் வபாலீஸ்  உத்திவயாகபூர்வ  இல்ைம் மற்றும் சிவரஷ்ட வபாலீஸ் அதிகாாி காாியாைத்திபை  

புைர்நிர்மாணித்தல். 

திட்ட அபமவிடம் 

இடம்  

மாகாணம்  வடவமல் மாகாணம் மாவட்டம் குருநாகல் 

பி.வச.பிாிவு 

குருநாகல் 

குருநாகல் பிரவதச 

வசயைகம்  
  

எல்பை  

வடக்கு  கிழக்கு   வதற்கு  வமற்கு  

வகாழும்பு பாபத  வகாழும்பு பாபத  முகாந்திரம் வீரதுங்க 

மாவத்பத  

வீடு 

நுபழவு வகாழும்பு பாபத  

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 திட்ட வபரபடம் 

  

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

01  தற்வபாதுள்ள வபாலீஸ் மற்றும் வபாலீஸ் உத்திவயாகபூர்வ  இல்ை புைர்நிர்மாைத்தின் மூைம் நகர 

மத்தியிபை வபாருளாதர உயர் அபிவிருத்திக்கு உட்படுத்தல்.  

02  குபறந்த அபிவிருத்தி நிபைபம காணப்படும் சிவரஷ்ட அதிகார காாியாை 9  ஏக்கர் இடத்திபை 

SSP office
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பரவைாை பாவபைக்கு அபிவிருத்தி வசய்தல்.   

 திட்ட விளக்கம் :  

தற்வபாபதய வபாலீஸ் வசமாை இடத்திை சிறிய வபாலீஸ் ஒன்றியத்பத மட்டும் அபமப்பவதாடு 

சிவரஷ்ட அதிகார காாியாையம் , உத்திவயாகபூர்வ வமாப்ப நாய் பிாிவு , குற்றவியல் தடுப்பு 

பிாிவு,குற்றவியல் விசாரபை பிாிவு வபான்றவற்றிபை வதாடர்புபடுத்திய சிறந்த வசபவ தரத்பத 

உபடய வபாலீஸ் வசபவயிபை மக்களுக்கு வழங்கல். 

 உாிபம: அரசு 

 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : மத்திய அரசு ,வபாலீஸ் திபணக்களம், பாதுகாப்பு அபமச்சு.  

 

 திட்ட விளக்கம் : வபாலீஸ் அதிகார காாியாையம்  அபமந்துள்ள இடத்திைில் வபாலீஸ் மற்றும் 

வபாலீஸ் இல்ைங்கபள அபமத்து அபிவிருத்தி வசய்தல்.   

 

 தற்வபாபதய இட நிைவரம் : 

இவ்விடத்தில் இரண்டு மாடி வபாலீஸ் அதிகார கட்டிடம் ,ஒவ்வவாரு இடங்களில் சிறிய 

காாியாையங்கள்.  

o வபாலீஸ் அதிகார காாியாையம் (மாடி 2 சஅ 5000 ) 

o வமாப்ப நாய் பிாிவு  

o மாவட்ட குற்றவியல் விசாரபண பிாிவு 

o விவஷட குற்ற விசாரபண பிாிவு 

o மாவட்ட புைைாய்வு பிாிவு  

o வதாடர்பாடல் சாதை பிாிவு  

o துபறசார்  சுற்றாடல் பிாிவு 

 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

வபாலீஸ் மற்றும் வபாலீஸ் 

உத்திவயாகபூர்வ  இல்ை புைர்நிர்மாைம் 

வபாலீஸ் திபணக்களம் 

, பாதுகாப்பு அபமச்சு 

 

வசயைகம்,பாதுகாப்பு 

அபமச்சு 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.30 திட்டம் 2 9 - பூமி அைங்கார திட்டம்  

 

திட்ட ஆவைாசபை : பவத்தியசாபைக்காை இபணந்த வயல் சார் நபடபாபத  

 திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

ව යාපෘති සාධාරණීකරණය( Project Justification ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த இட பாவபை : வர்த்தக அபிவிருத்தி ,குருநாகல் வபாதைா  பவத்தியசாபைக்கு  

இபணந்த இடம்  

 

 திட்ட வபக : நிை அைங்காரம்  

 

 திட்ட பிாிவு : பூமி படம் / சமூக /வபௌதீக பரவைாக்கப்ப்ட வசதி  

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

o நகர மக்களுக்காை உடற்பயிற்சி வசதி  

o வபாது வாகை தாிப்பிடம் 

o எத்துகபள காட்சி வவளிப்பாட்டுடைாை திட்ட வசயல்முபற  

 

 திட்ட விளக்கம்:  

பவத்தியசாபைக்காை வாகை தாிப்பிடம், உடற்பயிற்சி வசதி,வயல் வவளி அபிவிருத்தி எத்துகபள 

காட்சி வவளிப்பாட்டுடைாை திட்டம். 

 

 திட்ட காைம் : குறுங்காைம்  

 

 மூைதை முபற : மாநகர சபப /நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப  

 

 திட்ட தகவல் : வயல் சார் நபடபாபதயிபை தயாாித்தல், பிரதாை பாபதயுடன் இபணந்த 

கட்டிட எல்பைக்கு வவளிவய 90  அடி அகைமுபடய பகுதியிபை வாகைம் நிறுத்துமிடமாக 

அபமத்தல். (மீ 6 x  மீ 80 )  வயலிபை வசதை பயிர் வசய்பகக்கு உட்படுத்தல்.  

புவகாஸ் சந்தி 
 

முன்வமாழியப்பட்ட 

நிைம் 
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 திட்ட  வரைாறு : இத் திட்டம் 2014  வருடத்தில்  நகர அபிவிருத்தி திட்டம் மூைம் 

அபடயாளப்படுத்தப்பட்டது. நபடபாபத திட்டம் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளபம தற்வபாது 

நிறுத்திபவக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 தற்வபாதய நிபைபம : வயல் இடத்தில் ஒரு பகுதி தற்வபாது அபிவிருத்தி திட்டத்தில் உள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற (Activity ) வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப (Relevant  

Authority)   

உாிபமயாை நபர் 

(Authorized  Person ) 

 இடம் பகப்பற்றல் 

 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் 

(வடவமல்)  

இடம் பகப்பற்றல் அபிவிருத்தி வசய்தல்  

 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (இடம்)  

நபடபாபத தயாாித்தல்    

 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 
 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.31 திட்டம்  30 - இட  பதிவு நிபைய நிைத்திபை அபிவிருத்தி வசய்தல் . 

 

திட்ட ஆவைாசபை :  இட  பதிவு நிபைய இபணந்த இடத்தில் வபருந்து  தாிப்பிடத்துடன் சிறிய பூங்கா 

அபமத்தல்.  

நுபழவு : குருநாகல் - தம்புள்பள பாபத 

திட்ட அபமவிடம் 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இடம் : வர்த்தகம்  

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 திட்ட பிாிவு : நிை காட்சி  

 

 திட்ட வநாக்கம் : தம்புள்பள வீதியிலிருந்து நகர நுபழவு மூைம் இவ் இடத்திபை அைங்காரம் 

வபரும் வபகயில் வபாங்காவிபை தயாாித்தல். 

தம்புள்பள வீதியில் வபருந்து தாிப்பு   இன்பமயிபை நிவர்த்தி வசய்தல்.   

தற்வபாது ைாாிகள் மற்றும் வாகைங்கள் நிறுத்தி முக்வகாண அபிவிருத்தி திட்டத்துக்காை 

இடப்பற்றாக்குபற நிைவுகின்றது. வமலும், தம்புள்பள வபருந்து தாிப்பிடம் மற்றும் பூங்காவிபை 

வகாண்ட அபிவிருத்தியிபை  வமற்வகாள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 திட்ட காைம்  : குறுங்காைம்  

 

 மூைதை முபற : குருநாகல் மாநகர சபப  

 

 திட்ட தகவல்: தம்புள்பள வீதி வபருந்து நிபையம்,வங்கி மற்றும் மரம் வளர்ப்புடன் பூங்கா 

நிர்மாணம்.  

 

முன்வமாழியப்பட்ட 

நிைம் 
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ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

வபருந்து தாிப்பிடம் குருநாகல் மாநகர சபப   ஆளுநர் 

தகுந்த இடம் மற்றும் நிைத்திபை 

தயார்படுத்தல்.  

 

குருநாகல் மாநகர சபப   ஆளுநர் 

 மரம் வளர்த்து பூங்கா நிர்மாணம்   

 

குருநாகல் மாநகர சபப   ஆளுநர் 
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6.6.32 திட்டம்  31 - வஹரளியாவை வதாழிற்சாபை விஸ்தாிப்பு 

 

திட்ட ஆவைாசபை :  வஹரளியாவை வதாழிற்சாபை அண்டிய இடத்திபை பகப்பற்றி  வதாழிற்சாபை  

விஸ்தாிப்பு வசய்தல்.  

நுபழவு: மல்கடுவாவ - அைவகாைவதைிய பாபத  

திட்ட அபமவிடம் 

  

ஆதாரம் : நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த இட பாவபை : இவ் இடத்திற்கு அருகாபமயிைில் வதாழிற்சாபை ஒன்று 

காணப்படுகிறது.  

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 திட்ட பிாிவு : வபாருளாதார / வபௌதீக பரவைாக்கப்பட்ட வசதிகளுபடய அபிவிருத்தி  

 

 திட்ட வநாக்கம் : வஹரளியாவை வதாழிற்சாபைக்காை நிைவும் இட பற்றாக்குபறயிபை 

நிவர்த்தி வசய்தல். வவபை வாய்ப்புகபள நிறுவுதல். 

வதாழிற்சாபை வவபை வாய்ப்பிபை அதிகாித்து அபிவிருத்தியிபை வபாருளாதார பாபதக்கு இட்டு 

வசல்ைல்.  

 

 திட்ட விளக்கம் : வஹரளியாவை வதாழிற்சாபை ,முன்வமாழியப்பட்ட 2  வாி வழி பாபதயிபை 

வகாண்ட வவளி மாற்று  பாபதக்கு அருகாபமயிைில் உள்ளதுடன் முன்வமாழியப்பட்ட 

அதிவவக தகவல் பாிமாற்று நிபையங்களாை தம்வபாக்க,வகட்டுவைா அருகாபமயிைிலும் 

அபமந்துள்ளதுடன் வபாருள் உற்பத்தி விநிவயாக வசயல்பாட்டிபை விபைத்திறைாக 

முன்வைடுக்கைாம். வமலும் ,வகாழும்பு தரத்திற்கு சமமாை விபையில் இட வகாள்வைபவ 

குருநாகல்  நகாில் எதிர்பார்க்கைாம் என்பதிைால் முதலீட்டாளர்கபள  கவரைாம்.   .  

 

 தற்வபாதய நிை உாிபம : தைியார்  
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 திட்ட காைம்: இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : வடவமல் மாகாண சபப  

 

 திட்ட தகவல் : வதாழிற்சாபைக்காை  வசதிகளுபடய இடத்திபை பகப்பற்றி, 

முதலீட்டாளர்களுக்கு  குத்தபக மற்றும் கடன் வகாடுக்கல் வங்களுக்காை காைங்கள் 

அடிப்பபடயில் வகாடுத்தல்.  

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

 இடம் பகப்பற்றல் 

 

நகர  அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

இயக்குைர் (இடம்) 

இடம் அபிவிருத்தி வசய்தல்  

 

நகர  அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

இயக்குைர் (இடம்)  

இடம் குத்தபகக்கு விடல்  நகர  அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

இயக்குைர் (இடம்) 

 

 விதிமுபறகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் 

 

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் விதிகள் மற்றும் விதிமுபறகளின் பிரகாரம் கருத்திட்ட 

அமுைாக்கல் வசயற்பாடுகள் நடத்தப்பட வவண்டும். 

 

சாபைகள் நிர்மாணிப்பதற்காை வநல் பரப்பப மீளப்வபற்றுக்வகாள்ளும் வபாது உத்வதச 

வடிகாைபமப்புத் திட்டத்பத அது பின்பற்ற வவண்டும். 
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6.6.33 திட்டம் 3 2 - உடவல்வபாை விபளயாட்டு பமதாை அபிவிருத்தி 

 

திட்ட ஆவைாசபை : உடவல்வபாை பகவிடப்பட்ட வயல் நிைத்திபை விபளயாட்டு பமதாைமாக   

அபிவிருத்தி வசய்தல். 

நுபழவு : வதற்கு சுற்று பாபத  

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த இட பாவபை : இபணந்த இட பாவபை :  

அரச காாியாையம்,வீடபமப்பு,வயல் ஆகிய கைப்பு அபிவிருத்தி  

 திட்ட  தகவல் : 

 

 திட்ட வபக : திறந்த  பூமி திட்டம்  

 

 திட்ட காட்சி : சமூக விஸ்தாிக்கப்ட்ட வசதிகளுபடய அபிவிருத்தி  

 

 திட்ட வநாக்கம் : குருநாகல் நகரத்துக்காை வதபவயாை வபாது விபளயாட்டு   பமதாைம்   

 

 திட்ட விளக்கம் : நகர சபப உட்பட்ட மாலிகாபிடிய விபளயாட்டு      பமதாைத்பத  வதசிய  

மட்ட  விபளயாட்டு  பமதாைமாக  அபிவிருத்தி வசய்தல்.வபாது மக்களுக்காை பமதாைம் , 

விழா  மண்டபம்  வபான்றவற்றிக்காக இத்திட்டம்  முன்வமாழியப்படுள்ளது.  

 

 திட்ட தகவல் :  

 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : மாநகர சபப குருநாகல் ,நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப ,பிரதாை களஞ்சியம்  

 திட்ட விளக்கம் : பகவிடப்பட்ட வயலிபை நீர் வடிகாைபமப்பு மற்றும் நீர்ப்பாசை 

திட்டங்கபள உட்படுத்தி விபளயாட்டு பமதாைமாக அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 

 தற்வபாதய நிபை : பகவிடப்பட்ட  வயல் இடம்.    
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 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

 இடம் பகப்பற்றல் 

 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (இடம்) 

இடம் அபிவிருத்தி வசய்தல்  

 

மாநகர சபப நகர  

 

ஆபணயாளர் 

 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 

வயல் ஆகிய தாழ் நிைப்பகுதிகளில் பாபத அபிவிருத்தியின் வபாது நீர்ப்பாசை திட்ட ஒழுங்குகளுக்கு 

கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.34 திட்டம்   33 -   நிைவும் பாடசாபைகபள அபிவிருத்தி வசய்தல். 
கல்வி வசதிகள் அபிவிருத்தி  திட்டம் மூைம் அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட படசாலிகளுக்காை கட்டிடம் 

மற்றும் வபௌதீக வசதிகபள அபிவிருத்தி வசய்தல். கல்வி அபமச்சின்   ஊடாக அமுல்படுத்தக்கூடிய 

திட்டம். 

 

 

6.6.35 திட்டம்  34 -   முன்வமாழியப்பட்ட ரெபிஹில்ை வமைதிக பயிற்சி  வகுப்பு  
திட்ட ஆவைாசபை : நகர சபப உட்பட்ட கண்டி பாபத நுபழவு வபறக்கூடிய தைியார் வபருந்து 

தாிப்பிடத்திபை வமைதிக பயிற்சி  வகுப்பு கட்டிட நிபையமாக அபிவிருத்தி வசய்தல். 

நுபழவு :குருநாகல் கண்டி பாபத மற்றும் ரெபிஹில்ை பாபத  

 திட்ட அபமவிடம் 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இடம் : கைப்பு அபிவிருத்தி 

 

 திட்ட வபக: வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம் 

  

 திட்ட காட்சி :வபாருளாதார ,சமூக, வபௌதீக வசதி திட்டம்  

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

o நகர வள பகுதி மாணவர்களுக்கு உயர் தரமாை வமைதிக பயிற்சி  வகுப்பு வசதி    

o நகர வள பகுதி மாணவர்களின் கல்வி தரத்பத உயர்த்துதல்.  

o வமைதிக தைியார் பயிற்சி வகுப்பு இடங்கபள குத்தபகக்கு விட்டு இைாபம் ஈட்டல். 

 திட்ட விளக்கம் :  

கண்டி பாபதயில் வமைதிக தைியார் வகுப்புக்களுக்காை வகள்வி அதிகம் காணப்படுவதுடன் , 

மாணவர்களுக்காை பரவைாக்கப்பட்ட வசதிகள் அற்று அபிவிருத்தி அபடந்துள்ளது. 
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வகக்கிராபவ,தம்புள்பள, அனுராதபுரம் வபான்ற தூர பிரவதசங்களுக்காை மாணவர்களுக்காை 

வமைதிக தைியார் பயிற்சி வகுப்புக்கபள நிறுவி அபிவிருத்தி வசய்ய எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், 

இப் வபருந்து நிபையத்திபை வவறு இடத்திற்கு மாற்றவும் இடம் ஒன்று முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது.   

திட்ட தகவல் 

 திட்ட காைம் : குறுங்காைம்  

 

 மூைதை முபற : குருநாகல் மாநகர  சபப , தைியார்  முதலீடு 

 

 திட்ட தகவல் : வபாருத்தமாை வாகை தாிப்பிடம் சுகாதார வசதிகளுபடய வமைதிக வகுப்புக்காக 

வதாடர் மாடி கட்டிடம் 

 

 தற்வபாதய இட நிைவரம் : தைியார் வபருந்து நிபையம்  

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை 

அதிகார  சபப  

உாிபமயாை நபர்  

கட்டிட நிர்மாணம்   மாநகர சபப  ஆளுநர்/ தைியார் முதலீடு 

 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும் 
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6.6.36 திட்டம்  32 -   வகபிள் கார் திட்டம் 

 

திட்ட ஆவைாசபை : குருணாகல் நகரத்தில் மிகவும் அழகிய இடமாக உள்ள வவவா வளாகத்பதச் 

சுற்றியுள்ள இயற்பக பாபறகபள இபணப்பதன் மூைம் வகபிள் கார் திட்டத்பத நிர்மாணித்தல். 

திட்ட அபமவிடம் 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இடம் : வபௌதிக அபிவிருத்தி 

 

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

o குருணாகல் நகரத்திற்காை சுற்றுைா ஈர்ப்பப அதிகாித்தல். 

o நகாின் வபாருளாதாரத்பத உயர்த்த உதவுதல். 

 

 திட்ட விளக்கம் : குருணாகல் நகரம் ஒரு வபருநகரமாக அபிவிருத்தி வசய்யப்பட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிபையில், எதிர்காைத்தில் ஒரு வபாிய மக்கள் வதாபக (சுமார் 200,000) 

ஒரு சுற்வறாட்ட மக்கள் வதாபகயாக நகரத்திற்குள் வரும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

குருணாகல் நகரம் அவர்களுக்குத் வதபவயாை வசபவகளுடன் ஒரு முழுபமயாை நகரமாக 

அபிவிருத்தி யபடபகயில், அத்தபகய ஒரு வபாிய திட்டத்பத அறிமுகப்படுத்துவதன் மூைம் 

நாடு முழுவதும் ஈர்க்கப்படும் எை எதிர்பார்க்கைாம் 

 

 மூைதை முபற : தைியார்  முதலீடு 

 

 திட்ட தகவல் : தைியார் முதலீட்டாளாினூடாக வகபிள் கார் திட்டத்பத வடிவபமத்து 

அபிவிருத்தி வசய்வதற்காை வாய்ப்பு. 
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 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை 

அதிகார  சபப  

உாிபமயாை நபர்  

கட்டிட திட்டமிடல்  நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபப 

பணிப்பாளர் 
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6.6.37 திட்டம்  36 -   வாவ்கை வளாகத்தில் சூழலுக்கு உகந்த விடுதி 

 

திட்ட ஆவைாசபை : வவவ்கை மற்றும் குருணாகபை வவவ பிரவதசத்திற்கு அருகாபமயில் சுற்றாடல் 

நட்பு விடுதிபய அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

திட்ட அபமவிடம் 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இடம் : வபௌதிக அபிவிருத்தி 

 

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

o அத்தியாவசிய ஆடம்பர வஹாட்டல்கள் மற்றும் விடுதி நகரம் வழங்கும் 

o குருநாகல் நகரத்பதச் சுற்றி ஒரு அழகிய இடத்பத உருவாக்குதல் 

 

 திட்ட விளக்கம் :  

இது குருணாகல் நகரத்தில் உள்ள ஏாி வளாகத்திற்கு அருகாபமயில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் ஒரு 

வஹாட்டல் திட்டமாகும், இது நகரத்தின் மிகவும் பிரபைமாை சுற்றுைா தைங்களில் ஒன்றாகும். ஏாிபயச் 

சுற்றி கட்டப்பட்ட நபடபயிற்சி பாபதகள் மற்றும் உடற்பயிற்சி பமயங்களுக்கு இபணயாக இது 

மிகவும் வபாருத்தமாை திட்டமாகும் 

திட்ட தகவல் 

 திட்ட காைம் : குறுங்காைம்  

 

 மூைதை முபற : தைியார்  முதலீடு 

 

 திட்ட தகவல் : வஹாட்டல் திட்டம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முபறயில் வடிவபமக்கப்பட 

உள்ளது மற்றும் ஒரு தைியார் முதலீட்டாளர் மூைம் வசயல்படுத்தப்பட உள்ளது 
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 கருத்திட்ட விளக்கம் 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை 

அதிகார  சபப  

உாிபமயாை நபர்  

 

காணிகபள க் 

பகயகப்படுத்துதல் 

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபப 

 

 

பணிப்பாளர் 

கட்டிட நிர்மாணம்  

தைியார் 

முதலீட்டாளர்கள் 
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6.6.38 திட்டம் 3 7 - நட்சத்திர வஹாட்வடல் அபிவிருத்தி  - படகமுவ 

  

திட்ட ஆவைாசபை :படகமுவ பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிபய அண்டிய வதாட்ட சங்கத்திற்கு உட்பட்ட 

வதங்கு இடப்பரப்பில் 10  ஏக்கர் வஹாட்வடல் அபிவிருத்திக்காக பயன்படுத்தல். 

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 இபணந்த இட பாவபை : படகமுவ பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிபய அண்டிய வதங்கு இடப்பரப்பு.  

 

 திட்ட வபக: வபாருளாதார  அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 திட்ட காட்சி  : வபௌதீக  பரவைாக்கப்பட்ட வசதி  

 

 திட்ட வநாக்கம் :  நகரத்துக்கு அத்தியாவசியமாை வஹாட்வடல் மற்றும் தங்குமிட அபிவிருத்தி  

 

 திட்ட விளக்கம் : வவௌவகதர விபளயாட்டு பமதாைத்திபை சர்வவதச விபளயாட்டு 

பமதாைமாக அபிவிருத்தி வசய்யும் வபாது விபளயாட்டு வீரர்களுக்காை  தங்குமிட 

வசதிகவளாடது இவ் வஹாட்வடல் நிர்மாணம் அவசியமாக உள்ளதுடன், பாதுகாப்பாை இவ் 

இடம் மிகவும் வபாருத்தமாைதும் ஆகும். வமலும், குருநாகல்   நகாில் உயர் வசதிகளுபடய 

வஹாட்வடல் இல்ைாபம இது திட்டத்தின் மூைம் நிவர்த்தி வசய்யப்படும்.  

 

 திட்ட காைம் : நீண்ட காைம்  

 

 மூைதை முபற : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப நன்வகாபட   ,வவளிநாட்டு முதலீடு  குருநாகல் 

வதாட்ட சங்கத்துக்குாிய 10  ஏக்கர் இடத்திபை பகப்பற்றி வதங்கு வசய்பகயிபை குபறந்தளவு  

அகற்றி படகமுவ  பிரவதசத்துக்கு வபாருத்தமாை அபறகள் 50 கூடிய வஹாட்வடல் ஒன்றிபை 

பமப்பதற்காக முதலீட்டார்களிடம் வபற்றுக்வகாடுத்தல்.  

 

முன்வமாழியப்பட்ட நிைம் 

 

படகமுவ இட 

ஒதுக்கீடு 

 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  219 

 

 

 

 கருத்துரு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற (Activity ) வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப (Relevant  

Authority)   

உாிபமயாை நபர் 

(Authorized  Person ) 

   

இடம் பகப்பற்றல்  

 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (மாகாண)  

கட்டிட நிர்மாணம் தைியார் முதலீடு 

 

 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.39 திட்டம் 38  - சாரகம வாவி அண்டிய பூமி அைங்காரம் திட்டம்  

 

திட்ட ஆவைாசபை :  சாரகம வாவி அண்டிய பூமி அைங்காரம் திட்டத்திபை வமற்வகாண்டு மக்களுக்கு 

கண்கவர் இடமாக மாற்றுதல்.  

திட்ட அபமவிடம் 

  

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இட பாவபை : தித்தவவள்ள பகுதி புத்தளம் - குருநாகல் பிராதை பாதிபய அண்டி 

அபமந்துள்ளது.  

 

 திட்ட  பிாிவு: பூமி காட்சி /சமூக / வபௌதீக ம் 

 

 திட்ட வநாக்கம் :  

o நகர மக்களுக்காக உடற்பயிற்சி வசயல்பாடு மற்றும் வபாழுதுவபாக்கு வதபவகபள 

பூர்த்தி வசய்தல்.  

o வபாது வாகை நிறுத்துமிடம்.  

 

 திட்ட விளக்கம்:  

o நகர மத்திக்கு சிறிது வவளியாக பிரதாை பாபதக்கு அருகாபமயிைில் அபமந்துள்ள 

நீவராபட.  

o நகர மக்களுக்கு மற்றும் வருபக தரும் மக்களுக்கு வபாழுதுவபாக்கு கண்கவர் இடமாக 

அபமப்பதற்கு  வபாருந்துகிறது.  

 

 திட்ட காைம் : குறுங்காைம்  

 

 மூைதை முபற : உள்ளூராட்சி நிறுவைங்கள்  

 

 தற்வபாதய நிபை : பாபத மற்றும் வாவி அண்டிய நபடபாபத நிர்மாணம் உள்ளதுடன், 

பாவபையற்று காணப்படுகிறது.  

 

 

 திட்ட தகவல் :  

o வாவிபய  சுற்றி நபடபாபத. 

o ஒய்வு இருக்பக அபமத்தல்.  

சரகம ஏாி 
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o சிறுவர் பூங்கா அபமத்தல். 

o உடற்பயிற்சி பகுதி நிர்மாணம். 

 

தற்வபாதுள்ள நிபையின் வடிவபமப்பு வபரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப  

உாிபமயாை நபர்  

இடம் பகப்பற்றல் மற்றும் பூமி காட்சி 

 

நகர  அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

இயக்குைர் (மாகாண)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உள்ள தித்தாவவல்ைா வவவாவின் முன்வமாழியப்பட்ட வளர்ச்சி 

திட்டங்கள் 
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6.6.40 திட்டம் 3 9 - பநலிய பகுதியில் வபாருள் பாிமாற்று மத்திய நிபையம்  

அபிவிருத்தி வசய்தல். 

  

திட்ட ஆவைாசபை: அதிவவக தகவல் பாிமாற்று மத்திய நிபையத்திபை  அண்டி வபாருள்  பாிமாற்று  

மத்திய நிபையத்திபை அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

திட்ட அபமவிடம் 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இட பாவபை : வீடு வதாட்டம், வதங்கு பகுதி. அதிவவக பாபதயில் இருந்து    200 

மீட்டர்  தூரத்தில் உள்ளது. 

 

 திட்ட வபக : வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

 திட்ட காட்சி; வபாருளாதார/ சமூக வசதி திட்டம்  

 

 திட்ட வநாக்கம்:  

o கல்,ஓடு,சிவமண்ட் வபான்ற கட்டிட நிர்மாண வபாருட்களுக்காை வளமாை பகுதிகள் 

குருநாகல் நகாில் காணப்படுவதுடன் ,தற்வபாதய வாகை உதிாிப்பாகங்கள்  விற்பபையில்  

இைங்பகயில் அபடந்துள்ள இடத்திபையும் கருத்திற்வகாண்டு, அதிவவக வநடுஞ்சாபை 

அபிவிருத்தியுடன் இைங்பகயின் வபாருள் பாிமாற்று   மத்திய நிபையமாக அபிவிருத்தி 

வசய்தல்.  

o அதிவவக வநடுஞ்சாபை, புபகயிரத பாபத, வபாிய பாபத மூைமாக குருநாகல்   

அபடந்துள்ள விபைத்திறைாை நுபழவிபை வபாருளாதர அபிவிருத்திக்கு உட்படுத்தல்.  

o வவபை வாய்ப்பிபை உருவாக்கல். 

முன்வமாழியப்பட்ட 

வபாருட்கள் ஊக்குவிப்பு 

பமயம் 
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 திட்ட விளக்கம்:  

o அதிவவக வநடுஞ்சாபை, புபகயிரத பாபத மற்றும் வபாிய பாபத ஊடாை இைங்பகயின் 

வபாருள் பாிமாற்று நபடவபறுவதுடன் இவற்றுள், வகட்டுவை ,தம்வபாக்கா தகவல் 

பாிமாற்று நிபையம் மற்றும் பநலிய புபகயிரத நிபையம் அருகாபமயிைில் பநலிய 

வபாருள் பாிமாற்று மத்திய நிபையத்திபை அபிவிருத்தி வசய்ய இத்திட்டத்தின் மூைம் 

எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 

o குருநாகல் நகரத்துனுள் வபாருள் களஞ்சியம் ஒழுங்காை முபறயில் இன்பமயிபை 

இத்திட்டத்தின் மூைம் சீரபமத்தல்.  

o சுங்க திபணக்களத்தின் மூைம் களஞ்சிய வசதியிபை விஸ்தாித்தல்.  

திட்ட தகவல்:  

 திட்ட காைம்: நீண்ட காைம்  

 மூைதை முபற : நகர அபிவிருத்தி நன்வகாபட ,தைியார் முதலீடு  

 வசயல்முபற படுத்தவவண்டிய முபறகள்:  

வபாருள் களஞ்சியம்  மற்றும் வாகை தாிப்பிட வசதிகளுக்காக  50 ஏக்கர் இடத்திபை பகப்பற்றி 

அபிவிருத்தி வசய்து முதலீட்டாளர்களிடம் ஒப்பபடத்தல். இதற்காக 50   ஏக்கர் இடத்திபை 

அபடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் இத்திட்டத்தின் மூைம் வவபை வாய்ப்புகள் பாாியளவு  நிவர்த்தி 

வசய்யப்படும்.    

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

 இடம் பகப்பற்றல் 

 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (இடம்) 

இடம் அபிவிருத்தி வசய்தல்  

 

நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (வடவமல்)  

இடம் குத்தபகக்கு விடல்  நகர  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

இயக்குைர் (இடம்) 

 

 ஒழுங்குகள் மற்றும் ஆவைாசபைகள் : கட்டிட நிர்மாணத்தின் வபாது நகர அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்படல்  வவண்டும். 
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6.6.41 திட்டம்  40 - படகமுவ வைசுற்றுைா ஊக்குவிப்பு சாகச பமயம் 

 

திட்ட ஆவைாசபை: குருணாகல் நகரத்தில் மிகவும் அழகிய இடமாை படகமுவ காட்டில் சுற்றுைா 

பாபதகள் மற்றும் சாகச நடவடிக்பககள் இந்த திட்டத்தில் அடங்கும். (ஒதுக்குக்கு தீங்கு விபளவிக்காத 

ஒரு சுற்றுச்சூழல் நட்பு திட்டம்) 

திட்ட அபமவிடம் 

  

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 திட்ட வபக : வபௌதிக அபிவிருத்தி திட்டம்  

 திட்ட வநாக்கம்:  

o குருணாகல் நகரத்திற்காை சுற்றுைா ஈர்ப்பப அதிகாித்தல். 

o நகரத்தின் வபாருளாதாரத்பத அதிகாிக்க உதவுதல் 

 திட்ட விளக்கம்:  

o குருணாகல் நகரம் ஒரு வபருநகரமாக அபிவிருத்தி வசய்யப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

நிபையில், எதிர்காைத்தில் ஒரு வபாிய மக்கள் வதாபக (சுமார் 500,000) ஒரு சுற்வறாட்ட 

மக்கள் வதாபகயாக நகரத்திற்குள் வரும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குருணாகல் நகரம் 

அவர்களுக்குத் வதபவயாை வசபவகளுடன் ஒரு முழுபமயாை நகரமாக அபிவிருத்தி 

யபடபகயில், அத்தபகய ஒரு வபாிய திட்டத்பத அறிமுகப்படுத்துவதன் மூைம் நாடு 

முழுவதும் ஈர்க்கப்படும் எை எதிர்பார்க்கைாம். 

திட்ட தகவல்:  

 திட்ட காைம்: நீண்ட காைம்  

 மூைதை முபற : தைியார் முதலீடு  

 

 வசயல்முபற படுத்தவவண்டிய முபறகள்: தைியார் முதலீட்டாளாினூடாக வகபிள் கார் 

திட்டத்பத வடிவபமத்து அபிவிருத்தி வசய்வதற்காை வாய்ப்பு 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப  

உாிபமயாை நபர்  

இடம் பகப்பற்றல் மற்றும் பூமி காட்சி 

 

நகர  அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

இயக்குைர் (மாகாண)  
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6.6.42 திட்டம்  41 - முத்வதடுகபள வமம்பாைம்  

 

திட்ட ஆவைாசபை : முன்வமாழியப்பட்ட  வமம்பாைம்  :முத்வதடுகபள புபகயிரத சந்தி  

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபப - 

வடவமல் 

மாகாண 

அலுவைகம் , 

2020 

 

 திட்ட வநாக்கம் : தம்புள்பள பாபதயில் ஏற்பட இருக்கும் வாகை வநாிசலிபை குபறத்தல். 

 திட்ட வநாக்கம் : தம்புள்பள பாபத,அம்வபபுஸ்ஸ திருவகாணமபை பாபதவய (A006) ஊடாக 

முத்வதடுகபள பகுதியில் அதிக வாகை வபாக்குவரத்து காணப்படுவதுடன்,ஒரு நாபளக்கு 60 

தடபவகள் புபகயிரத கதபவ மூடி திறக்கின்றை. 2020  வருடத்துக்காை ஆய்வின் படி வாகை 

வசலுத்துபக அதிகமாகுவதுடன், பாாிய வாகை வநருக்கடியும் ஏற்படும் எை 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வமலும், அதிவவக பாபத  அபிவிருத்தியுடன் முத்வதடுகபள வமம்பாை 

அபிவிருத்தியிபையும்  வமற்வகாள்ள   திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 பயைபடவவார் : நகர மக்கள் இடம்வபயர் மக்கள்  

 பயன்: தம்புள்ள பாபத ஊடாை புபகயிரத பாபத வநாிசலிபை குபறத்தல், வபாக்குவரத்து 

வநரம், விரயங்கபள குபறக்கைாம்.  

 நபடமுபற படுத்தும் நிறுவைம் : வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப  

அதிவவக பாபத திட்டம்  

 மூைதை முபற: வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப 

 காைம் : இபட காைம்  

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

 

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  சபப   உாிபமயாை நபர்  

 திட்டமிடல், இடம் 

பகப்பற்றல்  

 

பாபத அபிவிருத்தி அதிகார சபப மாகாண இயக்குைர் (வடவமல்) 

வமம்பாைம் அபிவிருத்தி மத்திய அதிவவக திட்டம்  

முத்பதட்டுகபள 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

226 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

 

6.6.43 திட்டம்  42  - மாளிபக உள்ள எத்துகபள பகுதியிபை பூங்காவாக அபிவிருத்தி 

வசய்தல் . 

 

திட்ட ஆவைாசபை : இத்திட்டத்தின் மூைம் குருநாகல் நகர பழபம இராசதாைி காைத்து 

வபறுமதியுபடய கட்டிட நீர்மங்கபள காட்சி படுத்தியவாறு பூங்கா அபிவிருத்தி. 

இடம்   

மாகாணம்   வடவமல் 

மாகாணம் 

மாவட்டம் 

  

குருநாகல் 

பி.வச.பிாிவு குருநாகல் 

  

குருநாகல் 

பிரவதச 

வசயைகம்  

  

எல்பை   

வடக்கு  கிழக்கு  வதற்கு  வமற்கு  

வவைவகதர 

விபளயாட்டரங்கு விவசாய 

அபமச்சு கட்டிடம் 

எத்துகபள மாகாண 

சபப 

வதாகுதி 

நகர சபப மற்றும் 

மாகாண சபப 

வதாகுதி  

நுபழவு தம்பலு பாபத மற்றும் கச்வசாி பாபத 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 இபணந்த இட பாவபை : காாியாையம் /அரச பாவபை  

திட்ட தகவல் ;  

 திட்ட வபக : பூமி காட்சி முகாபமத்துவ திட்டம்  

 

 திட்ட காட்சி : சமூக /சுற்றாடல் பரவைாக்கப்பட்ட வசதிகளுபடய அபிவிருத்தி  

 

 திட்ட வநாக்கம் : குருநாகல் நகர வதால்வபாருள் வபறுமதிகளுடன் அபிவிருத்திகபள 

வமற்வகாண்டு வபாருளாதார வளர்ச்சிக்காை அபிவிருத்திகபள அபடதல். 

 

 திட்ட விளக்கம்: இராசதாைி காணப்பட்ட இடம் ஆளுநர் காாியாையத்துடன் எத்துகபள எல்பை 

பகுதி காடுகள் ஆகும். வமலும், இபவ எத்துகபள  குருநாகல் வாவியின்   நுபழவாயிபை 

வபறுவதால்,மக்களுக்காை சிறந்த வபாழுதுவபாக்கு கண்கவர் இடமாக அபிவிருத்தி 

வசய்யைாம். 

 திட்ட காைம் : இபட காைம்  

 

 மூைதை முபற : மாகாண சபப ,வதால்வபாருள் திபணக்களம்  

 

 திட்ட தகவல்: 

இத்திட்டத்தின் மூைம் வதான்பமயாை வபறுமதியுட குறுங்காை நகர எழிலிபை பாதுகாத்து 

மக்களுக்காை வபாழுதுவபாக்கு மாற்று விவைாத இடமாக அபமக்க  எதிர்பார்க்கப்படுள்ளது. 

இத்திட்டத்துக்காை  வசயல்முபறகள் தயாாிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வதால்வபாருளியல் 

திபணக்களத்திலும் அனுமதி வபற்றுள்ளது.இப்பூங்கா எத்துகபள ,குருநாகல் வாவியின் நுபழவிபை 

வபறுவதாக அபமக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

 திட்ட வரைாறு : 

2014  ம் ஆண்டு நகர் அபிவிருத்தி அதிகார சபபயிைால் அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட இத்திட்டம் ,50 % 
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பூரணமாக்கப்பட்டுள்ளது.வமைதிக பல்வவறுப்பட்ட திட்டங்களுக்காக உள்ளூர்  சபபகளிடம் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 தற்வபாபதய இட நிைவரம் :  

குருநாகல் இராசதாைி காைத்து சிற்பங்கள் சிறு அளவு காணப்படுகிறது. ஆளுநர் காாியாையம் உட்பட 

இன்னும் பை காணப்படுகின்றை. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

வதான்பமயாை சிற்பங்கள் 

கட்டிடங்கள் பாதுகாப்புடன் 

மறுசீரபமப்பு  

 

வதால்வபாருளியல் 

திபணக்களம் 

இயக்குைர் 

வதால்வபாருளியல் 

திபணக்களம் 

 பூங்கா நிர்மாணம் நகர  அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப 

இயக்குைர் (மாகாண)  
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6.6.44 திட்டம்  43 - வவல்ைவ மற்றும் முத்வதடுகபள புபகயிரத நிபைய நிை அைங்கார 

திட்டம்  
திட்ட ஆவைாசபை : வவல்ைவ மற்றும் முத்வதடுகபள புபகயிரத நிபைய நிை அைங்கார திட்டப்படி 

மரம் நடுபக அபிவிருத்தி. 

திட்ட அபமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 திட்ட காட்சி: பரவைாக்கப்பட்ட வசதிகளுபடய  அபிவிருத்தி  

 திட்ட வநாக்கம்: வவல்ைவ மற்றும் முத்வதடுகபள புபகயிரத நிபைய நிை அைங்காரம் மூைம் 

நகபர அழகு படுத்தல்.  

புபகயிரத நிபைய பயைாளிகளுக்காக இடத்திபை சிறப்பாை இடமாக்கல்.  

 

 திட்ட விளக்கம்:  

புபகயிரத நிபையத்திபை மரங்கள் மூைம் அைங்காரம் வசய்வதால், இவ் இடத்திபை இதமாை ஒரு 

இடமாக மாற்றமுடிவவதாடு, பாாிய மக்கள் வதாபகயிைர் பயைபடய உதவியாக இருக்கும்.வமலும், 

பிரதாை பாபத எல்பை காணப்படுவதால் நகரத்துக்காை ஒரு அழகு    படுத்தைாகவும் இது அபமயும். 

 திட்ட காைம் : குறுங்காைம் 

 

 மூைதை முபற : வபாக்குவரத்து அபமச்சு, புபகயிரத திபணக்களம்  

 

 திட்ட விளக்கம்: புபகயிரத காத்திருப்பாளர்களுக்காை இருக்பக, சிறிய கபடகள் மற்றும் 

மரங்கள் மூைம் புபகயிரத நிபையத்திபை அழகு படுத்தல்.  

 

 திட்ட வரைாறு; வவல்ைவ புபகயிரத நிபைய அைங்கார திட்டத்துக்காை வசயல்முபற 

வபாக்குவரத்து  சிவில் விமாை வசபவ பிரதி அபமச்சாிடம் திட்ட அறிக்பக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 தற்வபாபதய நிைவரம் :வபாதுமாை வசதிகளற்ற இடத்திை புபகயிரத நிபையம் 

அபமந்துள்ளபம.  

 

 

 

 

வவல்ைவ 

முதந்தடட்ுகறள 

முத்பதட்டுகபள 

பவல்லவ 
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 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் திட்ட வதபவ   

வவல்ைவ புபகயிரத நிபைய முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 

 

 அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்   

  

நபடமுபற  வபாருத்தமாை அதிகார  

சபப   

உாிபமயாை நபர்  

சிறிய கபடகள் 

இருக்பககள்  

 

வபாக்குவரத்து அதிகார சபப புபகயிரத 

வபாறுப்பாளர் 

 

மர நடுபக அைங்காரம்  

 

வபாக்குவரத்து அதிகார சபப புபகயிரத 

வபாறுப்பாளர் 
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6.7 வபாறுப்பு கூற வவண்டிய நிறுவை வகாபவ  
அட்டவபண இைக்கம் 6.22 திட்ட முதன்பம ஆவணம் 

 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

01 வீடபமப்பு 

அபிவிருத்தி 

திட்டம் 

திட்டம் 

  வீடபமப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்  

 வதாடர் மாடி வீடு வதாகுதி 

(மிஹிந்து 

மாவத்பத,வகட்டுவை,வாவி சுற்று 

,சத்தியவாதி இடம்)  

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார 

சபப,மாவட்ட 

வசயைகம், பிரவதச 

வசயைகம், தைியார் 

முதலீடு  

 

1 .இடம் 

பகப்பற்றல் 

விடுவித்தல். 

2 .மாைியங்கள் 

வழங்கல். 

3 . திட்ட 

அமுைாக்கள். 

 

 வில்வகாட குபறந்த 

வருமாை வீடு திட்டம்  

 

மாநகர சபப,நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

 

மாைியங்கள் 

வழங்கல். 

திட்ட அமுைாக்கள். 

 

 ஹால் வீதி வீடு திட்டம் - 

வீடபமப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

வீடு  அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

 

இடம் அபிவிருத்தி 

திட்ட அமுைாக்கள். 

 

வீடு திட்டம் 

(வகாணகம,கவுடாவத்த,வந்துரகள,

வதாரட்டியவ, 

       வஹரலியவள,தம்புள்பள வீதி)  

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார 

சபப,தைியார் 

முதலீடு  

 

இடம் பகப்பற்றல், 

திட்ட அமுைாக்கள். 

 

உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

02 கல்வி வசதி 

அபிவிருத்தி 

திட்டம்  

 

 ரத்தகல்ை வதசிய 

பாடசாபை நிர்மாணம்   

 

 

கல்வி அபமச்சு  

 

 

 

 

கட்டிடம் உட்பட 

ஏபைய வசதிகள்   

 

 

   கட்டிட நிர்மாணம்,உயர் 

வசதிகள். (மதவ திறகம மத்திய 

வித்தியாையம்,மஹிந்த 

வித்தியாையம்-

வகட்டுவை,உடபதைவ சுதர்ஷை 

வித்தியாையம்,விஸ்வ வைாக 

வித்தியாையம்,எதுகைப்புற குமார 

கல்வி 

அபமச்சு,விபளயா

ட்டு துபற 

அபமச்சு      

 

 

 

 

கட்டிடம் 

,விபளயாட்டு 

வசதிகள் உட்பட 

ஏபைய வசதிகள் 
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 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

வித்தியாையம்,வவல்ைவ மஹா 

வித்தியாையம்,வபாயகவை மஹா 

வித்தியாையம்.) 

 

 

 

 

 

 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

3 சுகாதார 

வசதி 

அபிவிருத்தி 

திட்டம்  

 

 குருநாகல் வபாதைா 

பவத்தியசாபை புைர்நிர்மாணம். 

 

சுகாதார   

அபமச்சு, 

குருநாகல் 

வபாதைா 

பவத்தியசாபை 

 

பவத்தியசாபைகளு

க்காை பிரதாை நிை 

திட்டத்திபை 

தயார்படுத்தி 

நபடமுபறப்படுத்த

ல்.  

 

 

   மதவ,வவல்ைவ  

பவத்தியசாபைகளில் வபௌதீக 

வசதிகபள அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 

மாகாண சுகாதார   

அபமச்சு 

கட்டிட 

வசதிகளுக்காை 

திட்ட அமுைாக்கள்.  

 

 

   மாசுவபாத மற்றும் கிாிவவுை 

பகுதிகளில் கிராம 

பவத்தியசாபைகபள நிறுவுதல். 

 

சுகாதார   அபமச்சு 

 

அபமச்சரபவ 

அனுமதி,மாைியங்க

ள் வபறல் மற்றும் 

திட்ட அமுைாக்கள்.  

 

 

 

 

   மாசுவபாத ,மல்ைவப்பிட்டி 

பிணியாய நிபையங்கபள 

அபிவிருத்தி வசய்தல். 

 

சுகாதார   அபமச்சு 

 

மாைியங்கள் வபறல் 

மற்றும் திட்ட 

அமுைாக்கள். 

 

 

 

 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

4 வபாக்குவரத்

து திட்டம்  

 

 வவளி சுற்று வட்ட பாபத 

அபிவிருத்தி 

 

 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, 

மாகாண வீதி 

அபிவிருத்தி 

இடம் பகப்பற்றல்  

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 
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 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

 அதிகார சபப 

,பிரவதச சபப 

 

   வீதி அபிவிருத்தி அதிகார 

சபப பாபத விஸ்தாிப்பு  

 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 
இடம் பகப்பற்றல், 

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள்  

 

   பிரவதச உட்பாபத 

விஸ்தாிப்பு. 

        

குருநாகல் மாநகர 

சபப, மாகாண 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

,பிரவதச சபப 

இடம் பகப்பற்றல், 

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

   பல் ஊடக வபாக்குவரத்து 

மத்திய நிபைய அபிவிருத்தி 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, 

புபகயிரத வீதி 

அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள், திட்ட 

தயாாிப்பு, மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

   வபாக்குவரத்து வசலுத்துபக 

-பல் ஊடக வபாக்குவரத்து மத்திய 

நிபையத்திலிருந்து நகர மத்திய 

வபர A -10  பாபத 6  வாி வழி 

பாபதயாக அபிவிருத்தி வசய்தல். 

 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, 

இடம் பகப்பற்றல்  

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

 

 

 

   முன்வமாழியப்பட்ட 

வமம்பாைம் (முத்வதடுகபள) 

 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள்.  

   வபாது வாகை நிறுத்துமிடம் 

அபிவிருத்தி  

I.தைியார் வபருந்து தாிப்பிடம் 

(வதற்கு டீவபா ,யந்தம்பைாவ) 

 

இைங்பக 

வபாக்குவரத்து 

சபப, பயணியர் 

வபாக்குவரத்து 

அதிகார சபப, நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகார  

 

இடம் பகப்பற்றல்  

தைியார் முதலீடு, 

திட்ட அமுைாக்கள் 

 

 

 

   வபாது நகர மத்திய வபாது 

வாகை நிறுத்துமிடம் 9 நிறுவுதல்.  

 

குருநாகல் மாநகர 

சபப, நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகார  

 

இடம் பகப்பற்றல்,  

திட்ட அமுைாக்கள். 
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 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

 

5 நீர்ப்பாசை 

விநிவயாக 

திட்டம்  

 

 வந்துரு பீனு எல்ை நீர் 

வதக்கம் நிர்மாணம் மற்றும் நீர் 

விநிவயாகம் வபற்று வகாடுத்தல்.  

 

 

நீர்ப்பாசை மற்றும் 

நீர் வடிகாைபமப்பு  

திபணக்களம்  

 

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

 

 

 

   பரந்தை நீர்த்வதக்கம் 

நிர்மாணம் பாாிய குருநாகல் நீர் 

விநிவயாக திட்டத்திபை 

உயர்த்தல்.  

 

நீர்ப்பாசை மற்றும் 

நீர் வடிகாைபமப்பு  

திபணக்களம்  

 

இடம் பகப்பற்றல்  

திட்ட அமுைாக்கள் 

 

6 

நீர்ப்பாசை 

திட்டம் 

 பிரதாை நீர்ப்பாசை திட்டம் 

தயாாித்தல்.  

 

நிை நிர்மாணம் 

அபிவிருத்தி சங்கம்  

மாநகர சபப 

,பிரவதச சபப,நகர் 

அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

 

திட்ட தயாாிப்பு, 

திட்ட அமுைாக்கள் 

 

 

 

 

   வில்வகாட நீர்த்வதக்கம் 

நிர்மாணம்  

 

 

நீர்ப்பாசை 

திபணக்களம்  

 

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

   

 வான் வாவி மற்றும் பூ வாவி 

வதாடர்புறும் வில்வகாட பிரவதச 

வாவி அபிவிருத்தி  

 

மாநகர சபப மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

 

7 கழிவு நீர் 

வடிகாைபம

ப்பு திட்டம்  

திட்டம் 

 கழிவு நீர் வடிகாைபமப்பு 

திட்டம் 

உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

நீர்ப்பாசை மற்றும் 

நீர் வடிகாைபமப்பு  

திபணக்களம்  

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

வையம் 1 ,2  

முழுபமயபடயும் 

வபகயில் கழிவு நீர் 

வடிகாைபமப்பு 

விஸ்தாிப்புக்கண 

மாைியங்கள் 

வபறல்,திட்ட 

அமுைாக்கள். 

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள் 

 

 

8 வபாருளாதா

ர 
1  நகர மத்தியிபை புைர் 

நிர்மாணித்தல்.  

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, 

இடம் 

விடுவித்தல்,மாைிய
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 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

அபிவிருத்தி 

திட்டம்  

 

 மிஹிந்து  மாவத்பத நகர 

மத்திய அபிவிருத்தி திட்டம்  

 

தைியார் முதலீடு, 

வீடபமப்பு  

அபிவிருத்தி 

திட்டம், வீதி 

அபிவிருத்தி 

அதிகார 

சபப,தபால் 

திபணக்களம்  

ங்கள் மற்றும் திட்ட 

நபடமுபற   

வசய்தல்.  

 

 

 

 

 

 

 

 திட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 பபழய நீதிமன்ற கட்டிட 

வதாகுதி கபட வதாகுதியாக 

அபிவிருத்தி வசய்தல். 

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப,  

நீதி அபமச்சு  

 

இடம் பகப்பற்றல்  

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

   பபழய சந்பத நிைத்திபை  

வர்த்தக வகாபுரமாக  அபிவிருத்தி 

வசய்தல்.   

 

மாநகர 

சபப,தைியார் 

முதலீடு 

இடம் பகப்பற்றல்  

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

   வாராந்த சந்பத நிைத்திபை 

கைப்பு அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 

மாநகர 

சபப,தைியார் 

முதலீடு 

இடம் பகப்பற்றல்  

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

 

   வாராந்த சந்பத வில்வகாட 

குபறந்த வருமாைம் வீடுள்ள 

இடத்திபை மறுசீரபமத்தல்.  

 

 

மாநகர 

சபப,தைியார் 

முதலீடு 

இடம் பகப்பற்றல்  

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

 

   

 

 வவைவகதர சர்வவதச 

பமதாை அபிவிருத்தி.  

 

 

விபளயாட்டு 

துபற 

அபமச்சு,கிாிக்வக

ட்  சபப, மாநகர  

சபப  

 

இடம் பகப்பற்றல்  

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 
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 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

   

 பபழய ரெபிஹில்ை 

தாபைத்பத  50  அபறகள் 

வகாண்ட வஹாட்வடைாக 

அபிவிருத்தி வசய்தல்.  

 

 

மாநகர 

சபப,தைியார் 

முதலீடு 

இடம் பகப்பற்றல்  

மாைியம் 

வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

 

 

  2  வபாருள் பாிமாற்று மத்திய 

நிபையம் அபிவிருத்தி - பநலிய 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, 

தைியார் முதலீடு 

இடம் 

பகப்பற்றல்,அபிவி

ருத்தி 

வசய்தல்,தைியார் 

முதலீட்டாளர்களிட

ம் குத்தபகக்கு 

விடல் 

  3  வஹரலியவள வதாழிற்சாபை 

விஸ்தாிப்பு  

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார 

சபப,வடவமல் 

மாகாண சபப 

 

இடம் 

பகப்பற்றல்,அபிவி

ருத்தி 

வசய்தல்,தைியார் 

முதலீட்டாளர்களிட

ம் குத்தபகக்கு 

விடல் 

  4 தகவல் வதாழில்நுட்ப மத்திய 

நிபைய அபிவிருத்தி - மல்கடுவாவ 

 

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார 

சபப,உயர் கல்வி 

அபமச்சு   

தைியார் முதலீடு 

 

இடம் 

பகப்பற்றல்,அபிவி

ருத்தி 

வசய்தல்,தைியார் 

முதலீட்டாளர்களிட

ம் குத்தபகக்கு 

விடல் 

  5 முன்வமாழியப்பட்ட 

வதாழில்நுட்ப ஆய்வு மற்றும் 

அபிவிருத்தி நிபையம் - 

வதாரட்டியாவ  

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, 

தைியார் முதலீடு 

இடம் 

பகப்பற்றல்,அபிவி

ருத்தி 

வசய்தல்,தைியார் 

முதலீட்டாளர்களிட

ம் குத்தபகக்கு 

விடல் 

  6 ரெபிஹில்ை வமைதிக வகுப்பு 

நிபையம்  

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, 

தைியார் முதலீடு 

,திட்ட அமுைாக்கள் 

 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள் 
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 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

 

9 நிை 

வதாற்றப்பா

டு 

முகாபமத்து

வ திட்டம்  

 

 

 

 ரெபிஹில்ை பூங்கா 

அபிவிருத்தி  

 

 

 

 

மாநகர சபப,நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

திட்ட 

தயாாித்தல்,மாைிய

ம் வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

   மாளிபக அண்டிய இட 

பூங்கா அபிவிருத்தி 

 

 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப, 

வதால்வபாருளியல் 

திபணக்களம், 

 

திட்ட 

தயாாித்தல்,மாைிய

ம் வழங்கல்,திட்ட 

அமுைாக்கள் 

 

 

   சாரகம  வாவி நிை 

அைங்காரம் 

 

மாகாண சபப, 

பிரவதச சபப   

திட்ட அமுைாக்கள் 

 

   குருநாகல் பவத்தியசாபை 

அண்டிய வயல் நபடபாபத 

அபிவிருத்தி  

 

 

நிை நிர்மாணம் 

மற்றும் 

அபிவிருத்தி சங்கம், 

மாநகர சபப,நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

 

திட்ட அமுைாக்கள் 

 

 

 

 

 

   வவல்ைவ, முத்வதடுகபள 

நிை அைங்காரம்  

           

புபகயிரத 

திபணக்களம்  

 

திட்ட அமுைாக்கள் 

 

 

   நபடபாபத நிர்மாண 

திட்டம் 

 

மாநகர சபப,நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப 

, பிரவதச சபப   

 

 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

238 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

 திட்டம் உப திட்டம் மற்றும் நபடமுபற 

திட்டம்  

 

வபாறுப்பாை 

நிறுவைம்   

ஒவ்வவாரு 

நிறுவைத்துக்குமாை 

வபாறுப்புக்கள்  

 

10 வபாது 

வவளி இட 

வபாழுது

வபாக்கு 

விவைாத 

திட்டம்  

 

 

 

 7. உடவை வபாை விபளயாட்டு 

பமதாை நிர்மாணம்  

 

மாநகர சபப,நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகார சபப நிை 

நிர்மாணம் மற்றும் 

அபிவிருத்தி சங்கம், 

 

விவசாய வசபவ 

திபணக்களம்  

 

இடம் 

பகப்பற்றல்,அபிவி

ருத்தி வசய்தல் 

நீர்ப்பாசை திட்டம் 

தயாாித்தல் 

,பாிந்துபர வபறல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்  :நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப - வடவமல் மாகாண அலுவைகம் , 2020 
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காணி மற்றும் கட்டிட 

அபிவிருத்தி 

மூவைாபாயத் திட்டம் 
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 அத்தியாயம் 

        07 
7 அபிவிருத்தி வையங்கள் மற்றும் 

வையமாக்கல் சார் விதிமுபறகள் 
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அத்தியாயம் 07 

அபிவிருத்தி வையங்கள் மற்றும் வையமாக்கல் சார் 

விதிமுபறகள் 

 

7.1 அறிமுகம் 
குருணாகல் நகரமாைது இைங்பகயின் பிற பிரதாை நகர பமயங்கபள இபணக்கும் 

வபகயிைாை பிரதாை வீதிகளுடன் கூடிய ஒரு மூவைாபாய பமயத்தில் அபமந்துள்ளது. 

மற்றும் "நாட்படக் கட்டிவயழுப்பும் சுவிட்சத்தின் வநாக்கு" என்கின்ற அரசாங்கத்தின் 

வகாள்பக விளக்க அறிக்பகக்கு வமலும் ஒரு வதசிய நகரமாக அபிவிருத்தி வசய்ய குருணாகல் 

நகரம் அபடயாளம். 

 

இதன் மூைம், வபாக்குவரத்து துபற சார்ந்து தற்வபாதுள்ள வீதி அபமப்பு மூைம் நகரம் 

வமம்படுத்தப்படுவவதாடு மத்திய அதிவவக வநடுஞ்சாபை மற்றும் புபகயிரத பாபதயில் ஒரு 

முக்கிய இடமாக அபிவிருத்தி வசய்யப்படும் சாதகம் உள்ளது. இதன் ஊடாக வபாக்குவரத்து 

துபற சார் அபிவிருத்தி மற்றும் வபாருளாதார மற்றும் சமூக துபற அபிவிருத்தி ஆகியவற்பற 

குருணாகல் நகரம் வபறும். 

 

குருணாகல் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் (2020-2030) "எத்துகபை நகர அபிவிருத்தியின் 

வளர்ந்து வரும் வயம்ப வபருநகர்கள்" என்கிற எதிர்காை பார்பவ பற்றிய யதார்த்தமாை 

கருத்துருபவ வபணுவதற்கும், நாட்படக் கட்டிவயழுப்பும் சுவிட்சத்தின் வநாக்கு என்கின்ற 

அரசாங்கத்தின் வகாள்பக விளக்க அறிக்பகக்கு என்றபடி குருநாகபை வதசிய நகரமாக 

அபிவிருத்தி வசய்தவதற்கும் முன்வமாழியப்பட்ட வையப்படுத்தல் திட்டம் அறிவியல் 

அடிப்பபடயில் உருவாக்கப்பட்டு நபடமுபறவழியில் வதாடரப்பட வவண்டும்.  

வபாருளாதார, வபௌதிக, சமூக மற்றும் சுற்றாடல் துபறகளின் அடிப்பபடயில் 

நல்லிணக்கத்துடன் கட்டிவயழுப்பப்பட்ட குருணாகல் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பார்பவக்கு 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ள வையத் திட்டம் மற்றும் அது வதாடர்பாை விதிமுபறயாைது மிகவும் 

உதவியாக இருக்கும்.   

 

இைங்பகயின் வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மாகாண பங்களிப்பு வதாடர்பிைாை ஆய்வில் 

வடவமல் மாகாணம் மூன்றாம் இடத்பதப் வபற்றுள்ளதுடன் அதன் ஊடாக வசபவகள் 

துபறக்கு அதிக பங்களிப்பு ச்வசய்ய முடியும். அத்வதாடு, வமற்கூறிய விடயங்களுக்கு 

ஏற்றால்வபாை குருணாகல் நகராைது அதிக பங்களிப்பப வழங்க முடியும் எை 

பாிந்துபரக்கைாம் 

 

வமலும், குருணாகல் நகர முன்வமாழியப்பட்டுள்ள வையத் திட்டம் முபறயாக திட்டமிடப்பட 

வவண்டும், அத்வதாடு வவபைவாய்ப்பு / கல்வி வபான்ற  வசபவகபள வபற்றுக்வகாள்ளும் 

நிமித்தமும் மற்றும் வணிகம் வபான்ற வநாக்கங்களுக்காக 25 கி.மீ.க்கு அப்பால் உள்ள 

பகுதிகளில் இருந்து வரும் சுமார் 300,000 மக்கள் வரும் மக்கள் வதாபகபய வகாண்டுள்ள ஒரு 

நகரம் என்ற வபகயில் இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 
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எைவவ, வையமாக்கல் திட்டம் அதன் வசாந்தத் தன்பம மற்றும் அறிவியல் ஆய்வு மூைம் 

திட்டமிடப்பட வவண்டும். இதற்கிணங்க, முன்வமாழியப்பட்ட வையத் திட்டம், வசபவகள் 

மற்றும் வபாக்குவரத்துத் துபறயின் மிக உயர்ந்த வபறுமதிமற்றும் ஒவ்வவாரு குறிப்பிட்ட 

பகுதிகளின் விவசட பண்புகள் மற்றும் எதிர்காை அபிவிருத்தி வபாக்குகள் ஆகியவற்பற 

கருத்திற்வகாண்டு முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது 

குருணாகல் அபிவிருத்தி திட்டத்திற்காை அறிவியல் அடிப்பபடயிைாை சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் பகுதிகள் சார்ந்த ஆய்வு (உணர்திறன் பகுப்பாய்வு), குடியிருப்பு வையங்களுக்கு 

வபாருத்தத்தன்பம (வபாருத்தப் பகுப்பாய்வு) மற்றும் எதிர்காை அபிவிருத்திக்கு சாத்தியமாை 

பகுதி அபடயாளம் காணல் (அபிவிருத்தி சாத்தியமாை பகுப்பாய்வு) எை அபைத்து 

பகுப்பாய்வுகளும் முன்வைடுக்கப்பட்டை. 

 

சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிபயப் பாதுகாப்பதற்காக, அபிவிருத்தி வையங்கபள 

பாதுகாக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் வதபவயாை வையப்படுத்தல் விதிமுபறகள் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  

 

வமவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபைத்து அளவுவகால்கபளயும் கருத்தில் வகாண்டு, குருணாகல் 

பகுதியின் எதிர்காை வையமாக்கல் திட்டம் பின்வரும் 11 வையங்கபள வகாண்டுள்ளது.  ( 

வபரபடம் எண் 7.1 ) 

 

7.2 அபிவிருத்தி வையங்கள் 

 

(1) விவசட வர்த்தக வையம் 

(2) ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு பகுதி   

(3) சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு வையம்  

(4) விவசட அபிவிருத்தி வையம்  

(5) கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  

(6) கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  2  

(7) கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி வையம் 

(8) கைப்பு குடியிருப்பு வையம் 

(9) பகத்வதாழில் வையம் 

(10) குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையம் 

(11) ஈரநிை விவசாய அபிவிருத்தி வையம் 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ள வையமாக்கல் திட்டம் வபரபடம் 7.1ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.   
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7.2.1 முன்வமாழியப்பட்ட அபிவிருத்தி வையங்கள்  )2021- 2030(  

வபரபட இைக்கம். 7.1. முன்வமாழியப்பட்ட வையமாக்கல்

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

246 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

7.3 வைய காரணி 
அபிவிருத்தி வசயற்பாடுகபள கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குமுபற படுத்துவதற்காக “வையக்காரணி ”

எனும் புதிய வகாட்பாடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது  .அந்த வபகயில், இந்த வகாட்பாடாைது, 

எதிர்காை நிைப்பயன்பாடுகள், உட்கட்டபமப்பு வசதிகள் மற்றும் வளங்களுக்கு ஏற்ப நிை 

விஸ்தாிப்பிபை மற்றும் அபிவிருத்தி வசயற்பாடுகபள நிர்ணயிக்கின்றது  .எதிர்காை 

அபிவிருத்தி விஸ்தாிப்பாைது, தற்வபாபதய உட்கட்டபமப்பு வசதிகள் மற்றும் வளங்கபள 

அடிப்பபடயாக வகாண்டு கணக்கிடப்படுகின்றது  . 

இந்த வையக் காரணி மூைம், தற்வபாதுள்ள உள்கட்டபமப்பு வசதிகள் மற்றும் ஆதாரங்களின் 

படி, எதிர்காை அபிவிருத்தியின் அளவு கணக்கிடப்படும். இந்த படி; எதிர்காை நகர்ப்புற 

வடிவம், சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன், அபிவிருத்தி சாத்தியக்கூறுகள், அபிவிருத்திப் வபாக்குகள், 

பகுதி யின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் பிற எதிர்காை அபிவிருத்தி நடவடிக்பககள் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டம் மற்றும் காரணிகள் வநாக்கங்கள் மற்றும் 

எதிர்பார்ப்புகள் படி பார்க்கப்பட வவண்டும். அதன்படி, சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன், 

அபிவிருத்தியின் தீவிரம் மற்றும் அதன் திபச, உள்கட்டபமப்பு வசதிகபளப் பகிர்ந்தளித்தல், 

வணிக நடவடிக்பககளில் அபிவிருத்தி, புவியியல் நிபைபமகள் மற்றும் மக்கள் வதாபக 

அடர்த்தி ஆகியவற்றின் அடிப்பபடயில் வையங்கள் தீர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளை. அதிக வையக் 

காரணி உள்ள வையங்கள், அடர் உள்கட்டபமப்பு வபையபமப்பு, உயர் வணிக அபிவிருத்தி 

மற்றும் வையத்திற்குள் அதிக மக்கள் வதாபக ஈர்ப்பு ஆகியவற்பற பிரதிபலிக்கின்றை. 

இப்பகுதியாைது சுற்றாடல் உணர்திறன் வகாண்ட பகுதியாக அல்ைது அபிவிருத்திக்காை 

காணிபற்றாக்குபற அல்ைது உட்கட்டபமப்பு வசதிகள் பற்றாக்குபறயாக அல்ைது 

எதிர்பார்க்கப்படும் நகர்ப்புற வடிவம் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தால் வையக் காரணி 

குபறந்ததாக இருக்கும்.  வமைதிக விவரங்களுக்கு பின்ைிபணப்பப பார்க்கவும் 

(பின்ைிபணப்பு 19 – அடர்த்தி வைய அபடயாளம் ) 

இதன்படி, ஒவ்வவாரு அபிவிருத்தி வையங்களின் தன்பம மற்றும் எதிர்காை அபிவிருத்தியின் 

அடிப்பபடயில் அதன் எதிர்காை அடர்த்தி ஆகியவற்றின் அடிப்பபடயில் வையகாரணி 

கணக்கிடப்படும். 

ஒவ்வவாரு குழுமத்திலும் உள்ள வைய காரணியிபை கணக்கிடும் வசயல்முபற பின்வருமாறு.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எதிர்கால அபிவிருத்தி க்கான மதபவயான இடம் 

வலய காரணி =                                                                                                                                        

அபிவிருத்தி பசய்யக்கூடிய இடம் 
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7.3.1 வைய காரணி எவ்வாறு தீர்மாைிக்கப்பட்டது? 

 

குருணாகல் நகரப் பகுதிபயக் கணக்கிடுவதற்காை வையக் காரணிகள் கணக்கிடப்பட 

வவண்டிய அம்சங்கள் சிை உள்ளை. அதாவது, அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் குறிக்வகாள்கபளயும் 

இைக்குகபளயும் எய்துதல், 2030 ஆம் ஆண்டில் வதபவயாை நகர வடிவத்பத அபடதல், 

சுற்றாடல் உணர்திறன் மிக்க பிரவதசங்கபளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் அதிக ஆற்றல் வகாண்ட 

பிரவதசங்களில் உயர் அடர்த்தி அபிவிருத்திபய வழங்குதல் என்பை அவற்றில் 

இன்றியபமயாதபவயாகும். 

இதன்படி, 2030 ஆம் ஆண்டளவிலும் ஒவ்வவாரு பிரவதசத்திலும் குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் 

ஏபைய அபைத்து பயன்பாடுகளுக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் வமாத்த தபரப் பரப்பு, 

அபிவிருத்தி நடவடிக்பககளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய வமாத்த நிைப் பரப்பால் வகுத்தலின் 

மூைம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வவாரு வையத்திற்கும் கணக்கிடப்பட்ட வையக் காரணிகள் 

அட்டவபண 7.1ல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளை மற்றும் வபரபடம் எண் 7.2. மூைம் 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. 

நகரப் பகுதியில் உள்ள வையக் காரணிகள் 1 - 2.75 வபர உள்ளை. குருணாகல் நகர சபபப் 

பிரவதசங்களுக்கு மிக அருகில் அபமந்துள்ள கைப்பு அபிவிருத்தி வையம், சுகாதாரம் மற்றும் 

மருத்துவ பராமாிப்பு வையம் மற்றும் விவசட அபிவிருத்தி வையம் ஆகியவற்றின் வையக் 

காரணி 2.75 ஆகும். மற்றும் சுற்றுைா மற்றும் விவசட குடியிருப்பு வையம் மற்றும் கைப்பு 

அபிவிருத்தி வையம் ஆகிய பகுதிகளில் 2.5 சதவீதம் வைய காரணி உள்ளது. இதன் வநாக்கம், 

அதிக அடர்த்தியுடன் அபிவிருத்தி நடவடிக்பககபள ஒருங்கிபணப்பதாகும். 

 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் 2 மற்றும்  கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி வையம் 

வபான்றவற்றின் வையம் காரணி 2 ஆகும். இது குடியிருப்பு ஆதிக்கம் வசலுத்தும் 

நடவடிக்பககள் வதாடர்பாை பயன்பாடுகபள வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

 

கைப்பு குடியிருப்பு வையத்தின் வைய காரணி 1.25 ஆகும் மற்றும் குபறந்த அடர்த்தி கைப்பு 

குடியிருப்பு வையத்தில் அந்த நபடமுபறகள் குபறந்த அபிவிருத்தி வகாண்ட வசபவகபள 

வாய்ப்புகபள வழங்க வநாக்கம் உள்ளை, அவத வநரத்தில் வதாழில்துபற வையத்தில் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் வைய காரணி மிதமாை அடர்த்தி வகாண்ட கட்டிடங்கள் 

அபிவிருத்தி வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

குறிப்பு  : அபிவிருத்திகளுக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட தபரப் பகுதிபய தீர்மாைித்தல் சார் 

விடயமாைது   .08 2021  ஆம் ஆண்டின் ஆடி மாதம் 8 ஆம் வததி அன்று பிரசுாிக்கப்பட்ட 

2232/24 இைக்க அதிவிவசட வர்த்தமாைி அறிவித்தலின் அட்டவபண  6 இன் 'A' 'B' 

படிவங்கள் முதல் பகுதி IV வபரயிைாை விடயங்களின் பிரகாரம் நிர்ணயிக்கப்படும், 

அத்வதாடு அட்டவபண  7.1 மற்றும்  7.2 மூைம் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குருநாகல் அபிவிருத்தித் 

திட்டத்திற்குப் வபாருந்தும் குணகங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட தபர பகுதி வதாடர்பாை 

கட்டிடத்தின் திறந்த வவளிபய தீர்மாைிப்பதில், வமவை உள்ள வர்த்தமாைியின் 'E' படிவத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் அது குருநாகல் அபிவிருத்தித் திட்ட 7.3 ஆம் படிவத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
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அட்டவபண எண் 7..1. : படிவம் A - வையங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு 

படிவம் 'அ'  - அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு விகிதம் 

காணியின் 

பரப்பு  (சதுர 

மீற்றர்) 

வையக் காரணி =  0.50 

- 0.74 

வையக் காரணி =  

0.75-0.99 

வையக் காரணி= 1.00-

1.24 

வையக் காரணி = 1.25-

1.49 

வையக் காரணி = 1.50-

1.74 

வையக் காரணி = 1.75-

1.99 

வையக் காரணி = 2.00-

2.24 

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்   

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

150- 250 ஐ 

விட 

குபறவாை

து   

0.8 
0.

9 
0.9 0.9 1.3 

1.

3 
1.4 1.4 1.6 

1.

7 
1.8 1.9 2.0 

2.

2 
2.3 2.4 2.4 

2.

6 
2.7 2.8 2.8 

3.

0 
3.2 3.3 3.0 

3.

4 
3.6 3.8 

250-375 ஐ 

விட 

குபறவாை

து  

0.9 
1.

0 
1.2 1.3 1.3 

1.

6 
1.8 2.0 1.8 

2.

2 
2.4 2.7 2.2 

2.

7 
3.0 3.3 2.6 

3.

2 
3.6 4.0 3.0 

3.

4 
4.3 4.7 3.2 

3.

6 
4.5 4.5 

375-500 ஐ 

விட 

குபறவாை

து  

0.9 
1.

0 
1.2 1.4 1.3 

1.

6 
1.9 2.1 1.9 

2.

2 
2.5 2.8 2.3 

2.

8 
3.2 3.4 2.7 

3.

3 
3.8 4.2 3.2 

3.

5 
4.5 5.0 3.4 

3.

7 
4.8 5.2 

500-750 ஐ 

விட 

குபறவாை

து 

1.0 
1.

1 
1.3 1.5 1.4 

1.

7 
2.0 2.2 2.0 

2.

3 
2.7 3.0 2.4 

3.

0 
3.4 3.5 2.8 

3.

4 
4.0 4.5 3.4 

3.

6 
4.7 5.5 3.5 

4.

0 
5.0 6.0 

750-1000 ஐ 

விட 

குபறவாை

து 

1.0 
1.

2 
1.4 1.7 1.5 

1.

8 
2.2 2.5 2.1 

2.

4 
2.9 3.3 2.6 

3.

0 
3.6 4.0 3.1 

3.

6 
4.3 5.0 3.5 

3.

8 
5.1 6.0 3.6 

4.

5 
5.7 6.5 
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1000-1500 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

1.1 
1.

3 
1.5 1.8 1.6 

1.

9 
2.3 2.7 2.2 

2.

5 
3.0 3.6 2.7 

3.

1 
3.8 4.5 3.2 

3.

8 
4.6 5.5 3.6 

4.

0 
5.4 6.5 3.7 

5.

0 
6.1 8.0 

1500- 2000 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

1.1 
1.

4 
1.7 2.0 1.7 

2.

1 
2.5 3.0 2.3 

2.

7 
3.4 4.0 2.9 

3.

4 
4.2 5.0 3.4 

4.

0 
5.0 6.0 3.7 

4.

2 
5.8 7.0 3.8 

5.

1 
6.7 9.0 

2000- 2500 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

1.2 
1.

5 
1.8 2.1 1.8 

2.

3 
2.7 3.1 2.4 

2.

8 
3.5 4.2 3.0 

3.

5 
4.4 5.4 3.5 

4.

2 
5.2 6.5 3.8 

4.

4 
6.2 7.5 3.9 

5.

2 
7.1 *10 

2500- 3000 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

1.2 
1.

6 
2.0 2.4 1.9 

2.

4 
3.0 3.6 2.5 

3.

2 
4.0 4.7 3.1 

3.

8 
4.7 5.8 3.6 

4.

4 
5.5 7.0 3.9 

4.

6 
6.5 8.0 4.0 

5.

3 
7.4 

*10

.5 

3000-3500 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

1.3 
1.

7 
2.1 2.5 2.0 

2.

5 
3.1 3.7 2.6 

3.

4 
4.2 5.0 3.2 

4.

0 
5.0 6.2 3.7 

4.

6 
6.0 7.5 4.0 

4.

8 
6.9 8.5 4.0 

5.

4 
7.6 *11 

3500-4000 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

1.4 
1.

8 
2.2 2.6 2.2 

2.

6 
3.3 3.9 2.8 

3.

6 
4.3 5.3 3.3 

4.

3 
5.5 6.6 3.8 

4.

8 
6.3 7.7 4.0 

5.

0 
7.3 9.0 4.0 

5.

5 
7.8 

*11

.5 

4000 ஐ விட 

கூடியது  
1.5 

1.

9 
2.3 2.8 2.5 

2.

8 
3.5 4.0 3.0 

3.

8 
4.5 5.5 3.5 

4.

5 
6.0 7.0 4.0 

5.

0 
6.5 8.0 4.0 

5.

2 
7.5 9.5 4.0 

5.

6 
8.0 *12 

  

காணியின் 

பரப்பு  (சதுர 

மீற்றர்) 

வையக் காரணி = 2.25-

2.49 

வையக் காரணி = 2.50-

2.74 

வையக் காரணி = 2.75-

2.99 

வையக் காரணி = 3.00-

3.24 

வையக் காரணி = 3.25-

3.49 

வையக் காரணி = 3.50-

3.74 

வையக் காரணி = 3.75-

4.00 

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 

**6

மீற்

றர்  

9

மீ

ற்

றர் 

12

மீற்

றர் 

15 

மீற்

றர் 

அ

ல்ை

து 
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அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

அத

ற்கு 

வம

ற்ப

ட்ட  

150- 250 ஐ 

விட 

குபறவாை

து   

3.0 
3.

4 
3.6 4.0 3.0 

3.

4 
3.6 4.0 3.0 

3.

4 
3.6 4.0 3.0 

3.

4 
3.6 4.0 3.0 

3.

4 
3.6 4.0 3.0 

3.

4 
3.6 4.0 3.0 

3.

4 
3.6 4.0 

250-375 ஐ 

விட 

குபறவாை

து  

3.5 
3.

8 
4.5 5.0 3.5 

4.

0 
5.0 5.5 3.5 

4.

2 
5.0 5.5 3.5 

4.

4 
5.0 5.5 3.5 

4.

6 
5.0 5.5 3.5 

4.

8 
5.0 5.5 3.5 

5.

0 
5.0 5.5 

375-500 ஐ 

விட 

குபறவாை

து  

3.6 
4.

5 
4.7 5.5 3.6 

4.

6 
5.2 6.0 3.6 

4.

7 
5.2 6.0 3.6 

4.

8 
5.2 6.0 3.6 

4.

9 
5.2 6.0 3.6 

5.

0 
5.2 6.0 3.6 

5.

4 
5.2 6.0 

500-750 ஐ 

விட 

குபறவாை

து 

3.7 
5.

0 
5.0 6.0 3.7 

5.

1 
5.5 6.5 3.7 

5.

2 
5.5 6.5 3.7 

5.

3 
5.5 6.5 3.8 

5.

4 
5.5 6.5 3.8 

5.

5 
5.5 6.5 4.0 

5.

7 
5.5 6.5 

750-1000 ஐ 

விட 

குபறவாை

து 

3.8 
5.

1 
6.0 6.5 3.8 

5.

2 
6.5 7.0 3.8 

5.

3 
7.0 7.5 3.8 

5.

4 
7.0 7.5 4.0 

5.

5 
7.5 8.0 4.0 

5.

6 
7.5 8.0 4.5 

6.

0 
7.5 8.0 

1000-1500 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

3.9 
5.

3 
6.5 8.5 3.9 

5.

4 
7.0 9.0 3.9 

5.

5 
7.5 9.0 3.9 

5.

6 
7.5 9.0 4.0 

5.

7 
8.0 9.0 4.2 

5.

8 
8.0 9.0 4.5 

6.

5 
8.0 9.0 

1500- 2000 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

4.0 
5.

4 
7.0 *10 4.0 

5.

5 
7.5 

*10

.5 
4.0 

5.

6 
7.5 

*10

.5 
4.0 

5.

7 
8.0 

*10

.5 
4.0 

5.

8 
8.0 *11 4.2 

6.

0 
8.0 *11 4.5 

7.

0 
8.0 *11 

2000- 2500 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

4.0 
5.

5 
7.5 

*10

.5 
4.0 

5.

6 
7.5 *11 4.0 

5.

7 
8.0 *11 4.0 

5.

8 
8.0 *11 4.0 

5.

9 
8.0 

*11

.5 
4.2 

6.

2 
8.0 

*11

.5 
4.5 

7.

0 
8.0 *12 

2500- 3000 4.0 5. 7.5 *11 4.0 5. 8.0 *11 4.0 5. 8.0 *11 4.0 5. 8.0 *11 4.0 6. 8.0 *12 4.2 6. 8.0 *12 4.5 7. 8.0 *12 
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ஐ விட 

குபறவாை

து 

6 7 .5 8 .5 9 .5 0 4 0 

3000-3500 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

4.0 
5.

7 
8.0 

*11

.5 
4.0 

5.

8 
8.0 *12 4.0 

5.

9 
8.0 *12 4.0 

6.

0 
8.0 *12 4.0 

6.

0 
8.0 *12 4.2 

6.

5 
8.0 *12 4.5 

7.

0 
8.0 *12 

3500-4000 

ஐ விட 

குபறவாை

து 

4.0 
5.

8 
8.0 *12 4.0 

5.

9 
8.0 *12 4.0 

6.

0 
8.0 *12 4.0 

6.

0 
8.0 *12 4.0 

6.

0 
8.0 *12 4.2 

6.

5 
8.0 *12 4.5 

7.

0 
8.0 *12 

4000 ஐ விட 

கூடியது  
4.0 

5.

9 
8.0 *UL 4.0 

6.

0 
8.0 *UL 4.0 

6.

0 
8.0 *UL 4.0 

6.

0 
8.0 *UL 4.0 

6.

0 
8.0 *UL 4.2 

6.

5 
8.0 *UL 4.5 

7.

0 
8.0 *UL 

UL - எல்பையற்றது  

வாகைத் தாிப்பிடங்களிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு வமற்கூறிய தளப்பரப்பு விகிதத்தில் கணக்கிடப்படவில்பை 

வைய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பாக தளங்களின் எண்ணிக்பக அல்ைது தளப்பரப்பு விகிதம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் வமற்கூறிய தளப்பரப்பு விகிதமாைது வபாருந்தாது 

வமற்கூறிய அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு விகிதமாைது நிைத்தின் சாய்விற்கு ஏற்ப அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் கட்டுப்படுத்தப்படும் 

110  ற்கு வமற்பட்ட நிைச் சாய்வுகபளக் வகாண்ட நிைங்களுக்கு வதசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவைத்திடமிருந்து அனுமதி வபறப்படல் வவண்டும். 

* குபறந்தபட்சம் 12 மீற்றர்  (வீதியின் பமயத்திலிருந்து) கட்டிட எல்பைக் வகாட்டிபை வகாண்ட வீதிகளுக்கு மாத்திரவம 10.0 ஐ விட அதிகமாகவவா அல்ைது 10.0 ற்கு சமமாகவவா உள்ள தளப்பரப்பு 

விகிதம் அனுமதிக்கப்படும். இல்பைவயன்றால் அதிகபட்ச தளப்பரப்பு விகிதமாைது  9.0 ஆக வபரயறுக்கப்படும். 

**குறிப்பிடப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் 7 மீற்றர் அகைம் எை அபடயாளம் காணப்பட்ட வீதிகளுக்காை குபறந்தபட்ச வீதி அகைம் 7 மீ மீற்றராகக் கருத்தப்படல் வவண்டும்  
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அட்டவபண எண் 7.2 - 3 மீற்றர் மற்றும் 4.2 மீற்றர் அகைமுள்ள வீதிகளுக்காை தளங்களின் 

எண்ணிக்பக 

 

படிவம் 'ஆ'  - 3 மீற்றர் மற்றும் 4.5 மீற்றர் அகைமுள்ள வீதிகளுக்காை தளங்களின் எண்ணிக்பக  

  ஆகக் குபறந்த 

வீதியின் அகைம்  

 காணியின் 

ஆகக் குபறந்த 

முகப்பு   

* நிை மூடுபக 

ஆகக்கூடிய தளங்களின் எண்ணிக்பக  

வையக் 

காரணி     0.5 

- 0.74 

வையக் காரணி      

0.75 - 1.24 

வையக் காரணி     

1.25 - 3.49 

வையக் காரணி               

3.50 - 4.00 

3 மீற்றர் 6 மீற்றர் 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2) 

4.5 மீற்றர் 6 மீற்றர் 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 4 (G+3) 

வாகைங்களின் தாிப்பிடங்கபளயும் உள்ளடக்கியதாக தளங்களின் எண்ணிக்பக காணப்படுகின்றது   

ஒவ்வவாரு வீதிகளுக்குமாக ஒதுக்கப்பட்ட வீடுகளின் அைகுகளின் எண்ணிக்பகயில் மாற்றம் ஏற்படாது   

  * வைய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பிடப்படாத நிை மூடுபக  

 

 

அட்டவபண எண் 7.3 : படிவம் ''E''  - பின்ைபடவு இபடவவளி மற்றும் திறந்த வவளிகள் 

 

  

படிவம் ''E''  - பின்ைபடவு இபடவவளி மற்றும் திறந்த வவளிகள் 

 

கட்டிடத்

தின் 

வபக 

 

கட்டிடத்தின் 

உயரம் 

(மீற்றர்) 

அபமவிடத்

தின் 

ஆகக்குபற

ந்த 

முகப்பின் 

அகைம்   

(மீற்றர்) 

*நிை மூடுபக பின்புற 

இபடவவளி 

(மீற்றர்) 

பக்க இபடவவளி 

(மீற்றர்) 

இயற்பக 

காற்வறாட்டத்

பத 

வபறக்கூடிய 

வான் 

வநாக்கிய 

ஒளித்துபள 

வதிவிட

மல்ைாத

பவ 

வதி

விட

ம் 

இயற்

பக 

காற்

வறாட்ட

த்பத 

வபற 

முடியா

த 

சந்தர்ப்

பம் 

இயற்

பக 

காற்

வறாட்ட

த்பத 

வபறக்

கூடிய 

சந்தர்ப்

பம் 

இயற்பக 

காற்வறாட்

டத்பத 

வபற 

முடியாத 

சந்தர்ப்பம் 

இயற்

பக 

காற்

வறாட்ட

த்பத 

வபறக்

கூடிய 

சந்தர்ப்

பம் 

ஆக

க் 

கு

பற

ந்த 

அக

ைம் 

ஆகக் 

குபற

ந்த 

பரப்பு 

குபறந்த 

உயரம் 

7 ஐ விட 

குபறவாைது   6 

       

80%** 65% 

2.3 

மீற்றர் 

2.3 

மீற்றர் - 

2.3 

மீற்றர் 

2.3 

மீற்

றர் 

5 சதுர 

மீற்றர் 

  

7-15 ஐ விட 

குபறவாைது 6 65% 65% 3 மீற்றர் 3 மீற்றர் - 3 மீற்றர் 

3 

மீற்

றர் 

9 சதுர 

மீற்றர் 

நடுத்தர 

உயரம் 

15- 30 ஐ விட 

குபறவாைது 12 65% 65% 4 மீற்றர் 4 மீற்றர் 

1மீற்றர் 

மற்றும் 

3மீற்றர் 4 மீற்றர் 

4 

மீற்

றர் 

16 

சதுர 

மீற்றர் 

மத்திய 

உயரம் 

30-50 ஐ விட 

குபறவாைது 20 65% 65% 4 மீற்றர்  5 மீற்றர் 

3மீற்றர் 

(இரு 

பக்கம்)  5 மீற்றர் 

5 

மீற்

றர் 

25 

சதுர 

மீற்றர் 

  

அதி 

உயரம் 

50-75 ஐ விட 

குபறவாைது 30 

      

50%*** 

       

50%*

** 5 மீற்றர் 6 மீற்றர் 

4 மீற்றர் 

(இரு 

பக்கம்)  6 மீற்றர் 

6 

மீற்

றர் 

36 

சதுர 

மீற்றர் 

75 மற்றும் 75  40 மீற்றர்              5 மீற்றர் 6 மீற்றர் 5 மீற்றர் 6 மீற்றர் 6 **** 
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ஐ விட 

கூடியது 

ஐ விட 

கூடியது 
50%*** 50%*

** 

(இரு 

பக்கம்)  

மீற்

றர் 

 கட்டிடத்தின் உயரம் - வீதியின் தபர மட்டத்திற்கும் கட்டிடத்தின் கூபர மட்டத்திற்கும் இபடயிைாை உயரம் (வாகைத் 

தாிப்பிடங்களின் தளங்கள் உட்பட)  

 * வைய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பிடப்படாத நிை மூடுபக  

 ** முழு அபிவிருத்தியும் வதிவிடமல்ைாத உபவயாகங்களுக்கு உாித்தாைது 

 *** வபாடியம் (Podium) மட்டத்திற்கு 65% ஆை நிை மூடுபகயிபை அனுமதிக்க முடியும். வமலும் வபாடியமாைது (Podium) 

வகாபுரத்தின் வமாத்த உயரத்தில் 20% ஐ வகாண்டிருத்தல் வவண்டும் அல்ைது 12 மாடிகளுக்கு வமற்பட கூடாது.  

 **** ஆகக் குபறந்த பரப்பாைது ஒவ்வவாரு வமைதிக 3 மீற்றர் உயரத்திற்கும் 1 சதுர மீற்றர் என்ற அடிப்பபடயில் 

அதிகாிக்கப்படும்  

 

7.3.2 ஒவ்வவாரு அபிவிருத்தி வையத்திற்குமாை  வைய காரணி 

 

வமவை குறிப்பிட்டபடி கணக்கிடப்பட்ட அளவுவகால்களின் படியாை வைய காரணிகள் 

(பின்ணிபணப்பு 7) அட்டவபண இைக்கம் 7.1. இல் வகாடுக்கப்படுள்ளை 

அட்டவபண இைக்கம் 7.1 : வைய காரணிகள் 

இை வையம்  வைய காரணி 

01 விவசட வர்த்தக வையம் அத்தியாயம் 9 ஐ 

பார்க்கவும் 

02 ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு பகுதி   2.5 

01 சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு வையம் 2.75 

04 விவசட அபிவிருத்தி வையம்   2.75 

02 கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்   2.75 

01 கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  2  2.5 

02 கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி வையம் 2.00 

01 கைப்பு குடியிருப்பு வையம் 1.25 

02 பகத்வதாழில் வையம்   2.0 

30 குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையம் 1.0 

33 ஈரநிை விவசாய அபிவிருத்தி வையம்   0 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 

குறிப்பு : வீதியின் அனுமதிக்கப்பட்ட தபர பரப்பு அகைம் கணக்கிடும் வபாது அணுகல் 

உாிபமகள் வகாண்ட அணுகல் வீதியின் வீதி வகாடு மற்றும் கட்டிடம் வகாடு சார் அகைம் 

சாியாக இருக்க வவண்டும். வீதி / கட்டிட வகாடு வீதி இல்ைாதிருப்பின் வீதியின் அகைமாைது 

அணுகு வீதிகளின் அகைத்பத கணக்கில் வகாள்ள வவண்டும். 

2020 – 2030 ஆம் ஆண்டிற்காை குருநாகபை அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் படி 

தீர்மாைிக்கப்பட்ட வையக் காரணிக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட தபர வீதத்திற்கும் இபடயிைாை 

இபணப்பு அட்டவபண 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, வமலும் இது "படிவம் A, B, மற்றும் E" 

எை குறிப்பிடப்படுகிறது. குருநாகபை பகுதியுடன் வதாடர்புபடய அபைத்து அபிவிருத்தி 

நடவடிக்பககளும் அட்டவபண 1 க்கு இணங்க இருக்க வவண்டும்  1. 
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வபரபடம் 7.2. வைய காரணி  திட்டம் (2020-2030)  

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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7.4 திட்டமிடல் பகுதிக்காை வபாதுவாை விதிமுபற 

 

இந்த அத்தியாயம் குருணாகல் திட்டப் பகுதிக்காை வபாது விதிமுபறகபள விளக்குகிறது, 

இந்த விதிமுபறகள் 2.3. இல் இபணக்கப்பட்ட அபைத்து வையங்களிலும் வபாதுவாைபவ 

மற்றும் வபரபடம் எண் 2.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளை. 1ஆம் அத்தியாயத்தில் கண்டவாறு 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ள வையத் திட்டத்தின் ஒவ்வவாரு வையத்திலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் மற்றும் வைய விதிமுபறகள் உள்ளை 

 

7.4.1. இந்த விதிமுபறகள், 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இைக்க நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபப சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் 01.06.1976 அன்று 38/16 ஆம் 

இைக்கத்தாலும் மற்றும், 04.08.2015 அன்று  1926/20 ஆம் இைக்கத்தாலும், 

28.04.2018 ஆம் ஆண்டில் 2068/47 இைக்கத்தாலும் அவ்வப்வபாது திருத்தப்பட்டு 

வர்த்தமாைி அறிவித்தைால் நகர அபிவிருத்தி பிரவதசமாக பிரகடைப்படுத்தப்பட்டுள்ள 

குருணாகல் நகர அபிவிருத்தி பிரவதசத்திற்கு வபாருந்தும்.,  

 

7.4.2. இந்த வையத் திட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு வமைதிகமாக, எந்தவவாரு அபிவிருத்திப் 

பணிகளுக்கும் வபாருந்தக்கூடிய திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி வழிகாட்டல்கள் 

2021 ஆம் ஆண்டின் ஆடி மாத 08 ஆம் திகதிய 2235/54 ஆம் இைக்க வர்த்தமாைி 

அறிவித்தைால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றை. அத்வதாடு, சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்ட 

திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி வழிகாட்டல்கள் குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி 

பகுதிக்கும் வபாருந்தும். 

 

7.4.3. வபாது மக்களின் வபாழுதுவபாக்கு மற்றும் ஓய்வு வநர வசயற்பாடுகளுக்காக 

வமற்வகாள்ளப்படும் எந்தவவாரு நிர்மாணங்கபளயும் தவிர்த்து, குருணாகல், 

தித்தவவல்ை மற்றும் வவந்தருவவவ ஆகிய குளங்களின் சுற்றாடல்கபள 

வபணுவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் வவறு எந்த நிர்மாணங்களும் இன்றி கசிவின் 

எல்பைவையத்திற்கு அப்பால் 30 மீற்றர் அகைமுள்ள ஒரு வசமக்வகாட்பட 

வபணப்படல் வவண்டும். 

 

7.4.4. எத்துகை, இப்பகை, குருமிைியகை, யக்வதசகை ஆகிய பிரவதசங்களின் சுற்றாடபைப் 

பாதுகாப்பதற்காக 10 மீற்றர் அகைமுள்ள தடுப்பு வையம் வபணப்பட வவண்டும். 

(விவசாயம் மற்றும் கழிவுநீர் வதாட்டிகள் மட்டுவம அனுமதிக்கப்படும்). இந்த பாபற 

நிைப்பரப்பப வகாண்ட பகுதியில் ஏற்கைவவ நிறுவப்பட்ட மத பமயங்கபள 

உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. 

 

7.4.5. பாாிய குருணாகல் கழிவு நீாீா்த் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதியில் உள்ள அபைத்து 

கட்டுமாைங்களும் வடிகால் அபமப்புடன் இபணக்கப்பட வவண்டும். 
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7.4.6. ‘Bhuu ela’ மற்றும் ‘Vaan ela’ வசபவ வீதிகளின் பமயத்திலிருந்து 4.5 மீட்டர் தடுப்பு 

க்வகாட்டத்பத பராமாிக்க வவண்டும். அவதவபால், வசபவ வீதிகளின் எதிர்புறமாக 3 

மீட்டர் கட்டடப்பாபத அபமக்க வவண்டும். மாநகர சபப பகுதியில் உள்ள மற்ற 

அபைத்து கால்வாய்களுக்கும் கால்வாய்க்கு இருபுறமும் 3 மீ இபடவவளி 

வபணப்படவவண்டும். 

 

7.4.7. குளங்கள், ஆறுகள், நதிகள், ஓபடகள் ஆகிய இடங்களில் பராமாிக்கப்படும் மற்றும் 

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவைங்கள் அறிவிக்கும் அபைத்து ஒதுக்கீடுகளும் அமல்படுத்தப்பட 

வவண்டும். அத்தபகய கட்டுப்பாடுகள் இல்ைாத வபாது, பின்வரும் கட்டட 

வபரயபறகள் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயால் நபடமுபறப்படுத்தப்படும்.   

7.4.7.1. வததுரு ஓயா மற்றும் மாகுரு ஓயா ஆகிய எல்பைகளிலிருந்து 10 மீற்றர். 

7.4.7.2. சிறிய குளங்களின் அதிகபட்ச நீர் மட்டத்திலிருந்து 10 மீட்டர் 

7.4.7.3. மற்ற கால்வாய்களுக்கு கால்வாய் எல்பையிலிருந்து அவற்றின் அபர 

அகைத்பத வபண வவண்டும். 

 

7.4.8. வதால்வபாருளியல் திபணக்களம் பாதுகாக்கப்பட்ட நிபைவுச் சின்ைங்களாக பதிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ள இடங்களில் உள்ள பழபமயாை வபாருட்கள், அகழ்வு பணிகளுக்கு 

முன்வமாழியபப்ட்டித்திருத்தல் மற்றும் பாதுகாத்து வபணுதல் சார் இடங்கள் 

வதால்வபாருளியல் திபணக்களத்தின் சிபாாிசின்றி மாற்றவவா அல்ைது 

புதுப்பிக்கப்படவவா கூடாது. 

 

7.4.9. அபைத்து வையங்களிலும் மத வழிபாட்டுத் தைங்கபள அபமக்கும் வபாது மத 

அலுவல்கள் அபமச்சின் அனுமதியும், உாிய உள்ளூராட்சி அதிகாரசபபயின் 

அங்கீகாரமும் வபறப்பட ல் வவண்டும். 

 

7.4.10. நீர்வழிகளுடன் தபரதளம் இபணக்கப்பட்ட இடத்தில் வவலி அல்ைது எல்பைச் 

சுவர்கபள கட்டிைால், நீர் வழிகபளக் வகாண்டு நீர் வவளிவயற்றப்படக் கூடிய நீர் 

துபளயுடன் அது அனுமதிக்கப்படும். 

 

 

7.4.11. முன்பள்ளி, ஆரம்பப் பள்ளி மற்றும் பகல் வநர பராமாிப்பு பமயங்கள் 50% மற்றும் 

வாகைத்தாிப்பிட வசதிகள் வளாகத்தில் அபமக்க வவண்டும். 

 

7.4.12. பகத்வதாழில்களுக்காை அனுமதியிபைப் வபற்றுக் வகாள்வதற்கு மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகாரசபப மற்றும் ஏபைய வதாடர்புபடய நிறுவைங்களிலிருந்து சிபார்சுகள் 

எடுக்கப்படல் வவண்டும். அத்துடன் 2008-01-25 ஆம் திகதியிடப்பட்ட 1533/16 ஆம் 

இைக்க வர்த்தமாைி அறிவித்தலும் அதன் பிரகாரம் இருக்க வவண்டும்.   

 

7.4.13. வபரபடம் எண் 7.3 இல் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் அபடயாளம் காணப்பட்டவாறு, 

அபிவிருத்தி நடவடிக்பககளில் கட்டுப்பாடுகள் வதாகுக்கப்பட வவண்டும். 
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7.4.14. வபரபடம் 7.3 இல் உள்ளவாறு 7.6 மீ உயரப்பகுதியில் பிரதாை வீதியின் 

எல்பைகளில் உள்ள காணிகளில் அபிவிருத்தி வசய்தல் (உயரக் கட்டுப்பாட்டு வையத் 

திட்டம்) வதாடர்பாை விடயங்களாைது எத்துகபைபயப் பார்ப்பதற்காக வீதியின் 

கட்டிடப் பாபதயிலிருந்து 12மீ வபர ஒரு மாடிவபர மட்டுவம இருக்க வவண்டும். 

 

7.4.15. விவசட அபிவிருத்தி வையம், விவசட வர்த்தக வையம் மற்றும் உயரக் கட்டுப்பாட்டுப் 

பிரவதசங்களுடன் கூடிய எந்தவவாரு அபிவிருத்தி நடவடிக்பககளும்  வபரபட 

இைக்கம் 7.3 இன் படி திட்டமிடல் அனுமதிபய வபற வவண்டும். 

 

7.4.16. அபிவிருத்தி பகுதியில் ஒரு எல்பை சுவர் கட்டப்பட வவண்டும் என்றால் சாபை மற்றும் 

நிைம், முன்வமாழியப்பட்ட சாபை அகைம் அல்ைது கட்டிடம் வரம்பு தவிர்க்கப்பட 

வவண்டும். எல்பை சுவர் கட்டுமாைம் உள்வள இருந்தால் முன்வமாழியப்பட்ட சாபை 

அகைம், தற்வபாதுள்ள சாபை உாிபம நிறுவைத்துடன் இழப்பீடு அல்ைாத ப்பந்தத்தில் 

பகவயழுத்திடுவதற்கு உட்பட்டு சாபை எல்பையில் இருந்து குபறந்தது 1 மீ பைவில் 

ஆபணயம் கட்டுமாைத்பத பாிசீலிக்கைாம். 

 

7.4.17. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒழுங்குமுபறக்கு உட்படாத ஒரு விடயம் இருந்தால், அது 

வதாடர்பில் தீர்மாைிக்க அதிகார சபபக்கு அதிகாரத்திற்கு உண்டு. 

 

7.4.18. இந்த விதிமுபறகளுக்கு வமைதிகமாக, மத்திய அரசாங்கத்தின் சட்டங்களும், 

விதிமுபறகளும் உாிய காைத்தில் அதிகாரத்தில் உள்ளை.           

 

 

 

7.5  'எத்துகை' காட்சி வழித்தடங்களில் அனுமதிக்கத்தக்க உயரம் கட்டுப்பாடு 

திட்டம் 

 

எத்துகபை அபடயாள அபமவிடத்திற்கு அனுமதிப்படக்கூடிய உயரம் திட்டம் வபரபட 

இைக்கம் (7.2) இன் இைங்காணப்பட்டுள்ளது. கட்டிடங்களின் கட்டுமாை வபரபட எண் (7.3) 

படி விதிக்கப்பட்ட உயரத்திற்கு உட்பட்டது 

 

 

 

 

 

 

 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

248 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

உரு இைக்கம் 7. 1 காட்சி வழித்தடங்கள் எை அபடயாளம் காணப்பட்ட இடங்கள் 

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 

 

7.5.1 வதாிவுநிபை பாதுகாப்பின் வநாக்கம் 

குருணாகல் நகரம் பண்படய காைத்திலிருந்வத அதுகைவுடன் வதாடர்புவகாண்டுள்ளதுடன் 

அதன் அபடயாளம் அதுகை ஆகும். அதற்கிணங்க தற்வபாது நபடவபற்றுவரும் துாித 

அபிவிருத்திக்கு இணங்க, குருணாகல் நகரத்தின் அபடயாளத்பதப் பாதுகாக்கும் வநாக்குடன், 

ஒரு சிை இடங்களிலிருந்து அட்டுகபை காண நகரத்திற்கு ஈர்க்கப்படும் மக்களுக்கு ஒரு 

வாய்ப்பப வழங்குவவத இதன் வநாக்கமாகும். 
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வபரபட இைக்கம் 7.3.  எத்துகபை காட்சிப்படுத்த அனுமதிக்கும் உயர திட்டம். 

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அத்தியாயம் 

        08 
8 முன்வமாழியப்பட்ட வையமாக்கல் 

விதிமுபறகள் 
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அத்தியாயம் 08 

 முன்வமாழியப்பட்ட வையமாக்கல் விதிமுபறகள் 

 

குருணாகல் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் வையத் திட்டத்தில் இணங்காணப்பட்ட 11 அபிவிருத்தி 

வையங்கள் மற்றும் ஒவ்வவாரு வையத்திற்கும் ஏற்புபடய அபிவிருத்தி விதிமுபறகள் 

பின்வருமாறு இைங்காணப்பட்டுள்ளது. 

 

8.1  விவசட வர்த்தக வையம் 

 

8.1.1 விவசட வர்த்தக வையத்திற்காை விதிமுபறகள்  

அட்டவபண 8.1.1 : விவசட வர்த்தக வையத்திற்காை விதிமுபறகள் 

A அபிவிருத்தி வையம்  விவசட வர்த்தக வையம் 

B வையப்படுத்தல் வபரவிைக்கணம் வரைாற்று சிறப்பு மிக்க குருநாகல் 

நகரம் இந்த வையத்திற்கு 

வசாந்தமாைது. நாளாந்த பயணிகள் 

மக்களுக்கு வதபவயாை வபாருட்கள் 

மற்றும் வசபவகபள வழங்கி 

பாதசாாிகளுக்கு நட்புாீதியாை 

பிரவதசமாக வபணுவதற்கு இது 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

C எல்பை (ஆயத்வதாபைவு) பின்ைிபணப்பு 02 

D வைய காரணி அத்தியாயம் 09 இல் அபிவிருத்தி 

வழிகாட்டித் திட்டத்தில் 

காட்டப்படுள்ளவாறு 

E  அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம் அத்தியாயம் 09 இல் அபிவிருத்தி 

வழிகாட்டித் திட்டத்தில் 

காட்டப்படுள்ளவாறு 

F முளுத்தளுவு அல்பை  குடியிருப்பு சார்          66 % 

குடியிருப்பு சாராத -  80% 

G வையத்திற்கு ஏற்புபடய விவசட 

விதிமுபறகள்  
அத்தியாயம் 09 இல் அபிவிருத்தி 

வழிகாட்டித் திட்டத்தில் 

காட்டப்படுள்ளவாறு 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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8.1.2 அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்  - வர்த்தக வையம்  

 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்   மற்றபவ / குபறந்தபட்ச மபைஅளவு (சதுர.மீ ) 

குடியிருப்பு 

தைி குடியிருப்பு அைகுகள்   அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்   

சுகாதாரம் 

மருந்தகங்கள்/ ஆய்வகங்கள்  அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

கல்வி 

கல்வி பயிற்சி வகுப்புகள்   அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

 நிறுவைம்  

தைி அலுவைக அைகுகள் (அரசு / பகுதியளவு 

அரசுாிபம வபற்ற நிறுவைங்கள்/ தைியார்) 

அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

வங்கி மற்றும் நிதி ” 

தாைியங்கி இயந்திரம் ” 

வர்த்தகம் 

சில்ைபற விற்பபை கபடகள்/ நுகர்வவார் வபாருட் 

கபடகள் 

அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

பல்வபாருள் அங்காடி  ” 

வணிக வளாகம் ” 

உணவகம் ” 

இரத்திைக்கல் மற்றும் ஆபரண நிபையங்கள் ” 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 150 

நுகர்வவார் வசபவ பமயங்கள் (முடி திருத்தும் 

மற்றும் அழகுபடுத்தல் நிபையம், புபகப்பட 

நிபையங்கள்)         

அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

தயாாிக்கப்பட்ட மீன் மற்றும் இபறச்சி க் கபட ” 

மதுபாை கபடகள் ” 

கட்டிடம் மீது அபமக்கப்பட்டுள்ள 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள்  
 

பல் அடுக்கு வாகை தாிப்பிடம் 250 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 150 

சுற்றுைா நடவடிக்பககள் 

விருந்திைர் தங்குமிட விடுதிகள்  அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

நகர்ப்புற விடுதிகள் ” 

சுற்றுைா விடுதிகள் 250 
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i.              20 க்கும் குபறவாை அபறகள் 

சுற்றுைா தகவல் பமயங்கள்     அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

ஆயுர்வவத ஸ்பாக்கள்    ” 

உற்பத்தி வதாழிற்சாபை 

உள்ளக பகத்வதாழில்கள் 250 

பயன்பாட்டு வசபவகள் 

அபரத்தல் அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

வாகைங்கபள வாடபகக்கு விடும் நிபையங்கள் ” 

சைபவ வசய்யுமிடம் ” 

Recreational Amusement 

திபரயரங்குகள் அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

உட்புற விபளயாட்டுகள் பமயம்   அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டத்தின் 

விதிமுபறகபள பயன்படுத்தப்பட வவண்டும்  

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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8.2 ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு வையம்  

 

8.2.1 ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு வையதிற்காை விதிமுபறகள் மற்றும் 

அனுமதிக்ககூடிய பயன்பாடுகள்  

அட்டவபண 8.2.1. ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு வையத்திற்காை விதிமுபறகள்  

A அபிவிருத்தி வையம்   ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு வையம்  

B 

வையப்படுத்தல் 

வபரவிைக்கணம் 

 This  இது உயர் மற்றும் நடுத்தர வருமாை வதிவிட மக்கள் 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பகுதி மற்றும் சுற்றுைா நடவடிக்பககள் 

குருநாகல் ஏாி மற்றும் எத்துகபை கண்ணுக்கிைிய பார்பவ 

பகுதி மூைம் வமருகுடன் உள்ளது 

C எல்பைகள் பின்ைிபணப்பு 06  

D வைய காரணி   2.2 

E அனுமதிக்கப்பட்ட 

உயரம்   -  

F முளுத்தளுவு எல்பை   குடியிருப்பு சார் 20%   , குடியிருப்பு சாராத   - 50% 

G 

வையத்திற்கு 

ஏற்புபடய விவசட 

விதிமுபறகள்  

 

 

03 . கட்டப்பட வவண்டிய கட்டிடத்தின் மபைப்பரப்பு 50% 

மற்றும் மீதமுள்ள 50 % இயற்பக தாவரமற்றும் இயற்பக 

பரப்பு பகுதிகளில் வவண்டும். 

02 . இந்த வையத்தின் அபைத்து இயற்பக மற்றும் 

மைிதைால் உருவாக்கப்பட்ட கால்வாய்கள் அபைத்தும் 

கான்கிாீட் மற்றும் இயற்பக நடவடிக்பககளுக்காக 

இயற்பக வபாருட்களால் (மரத்தால்) அழகுபடுத்தப்பட்டு 

அழகுபடுத்தப்பட வவண்டும். 

 
உரு இைக்கம் . 1.1. : கால்வாய்க்காை பாிந்துபரக்கப்பட்ட படம் 

 

01 . நவீன் ஒளியாக்கல் அபமப்பு கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் 

விளம்பர பைபககள் அல்ைது வவறு எந்த 

விளம்பரபயன்படுத்த முடியாது. 
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04 . ஒரு கட்டப்பட்ட கட்டிடம் கூபர இல்பை என்றால் , 

அங்கு பசுபம மற்றும் கூபர அடுக்கு மீது மரங்கள் 10 % 

இருக்க வவண்டும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 . கட்டிடங்கள் வவளிப்புற நிறம் 

அனுமதிக்கப்படுவதில்பை, அத்தபகய கட்டிடங்கள் 

இயற்பக சுற்றுச்சூழல் பயன்படுத்த அல்ைது நிறங்கள் 

குறிப்பிட்ட வரம்பில் வபாருந்தும் 

01 . இயற்பக மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் எல்பை 

சுவர்களாக பயன்படுத்தவவண்டும், எல்பை சுவர்கள் 

கான்கிாீட் அல்ைது பிற கட்டட வபாருட்கள் மூைம் 

கட்டப்படும் வபாது, அது பசுபம தாவரங்களால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் வவண்டும் . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு இை 1.1 .- எல்பை சுவர்கள் அபமக்க பாிந்துபரக்கப்பட்ட படம்  

உரு இலக்கம் .  8.2. : கூபர தயாரர்படுத்தல் 
பரிந்துபரக்கப்படும் படம்  
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02 . கட்டிடத்தின் ென்ைல்கள் அல்ைது வவளிப்புற 

தாழ்வாரங்கள் இயற்பக நடவு பசுபம மூைம் இயற்பக 

நிைத்வதாற்ற அபமபிைாைதாக இருக்க வவண்டும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு இல 8.8. . – சாளரம் மற்றும் தாழ்வாரங்கள் 
அபமக்க பரிந்துபரக்கப்பட்ட படம் 
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8.2.2  .ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு பகுதிக்காை அனுமதிக்கப்பட்ட 

பயன்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்   மற்பறயபவ / 

குபறந்தபட்ச மபை 

அளவுகள் (சதுர.மீ)  

அபடயக்கூடிய அதிகபட்ச 

தபர பகுதி 

குடியிருப்பு  

தைி குடியிருப்பு அைகுகள்   250 இபணப்பு 15 படிவத்தின் 

படி அ, ஆ மற்றும் இ வீடபமப்புத் வதாகுதி 500 

அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு  500 

விடுதிகள் 500 

அலுவைக குடியிருப்பு / வதாழிைாளர் 

குடியிருப்பு 
250 

முதிவயார் /ஊைமுற்வறார் இல்ைங்கள் 500 

குழந்பதகள் பராமாிப்பு இல்ைங்கள் 500 

சிறுவர் பராமாிப்பு பமயங்கள் 500 

சுகாதாரம் 

மருத்துவ கவைிப்பு மற்றும் மருத்துவ 

ஆவைாசபை பமயங்கள் 
500 

குழந்பத மற்றும் தாய்வசய் பமயங்கள் 500 

மருந்தகங்கள் / ஆய்வகங்கள் 500 

கல்வி 

முன்குழந்பதப் பருவ அபிவிருத்தி 

பமயங்கள் 
500 

அலுவைக அைகுகள் (அரசு / பகுதியளவு 

அரசுாிபம வபற்ற நிறுவைங்கள்/ தைியார்) 
250 

தாைியங்கி இயந்திரங்கள் 250 

சமூக வசபவகள் 

சமூக மற்றும் கைாச்சார பமயங்கள் 500 

நூைகங்கள் 500 

புைர்வாழ்வு நிபையங்கள் 500 

வர்த்தகம் 

சில்ைபற விற்பபை கபடகள் / நுகர்வவார் 

வபாருட் கபடகள் 
     

உணவகங்கள் 250 

இரத்திைக்கல் மற்றும் ஆபரண பமயங்கள் 250 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 250 

நுகர்வவார் வசபவ பமயங்கள் (முடி 

திருத்தும் மற்றும் அழகுபடுத்தல் நிபையம், 

புபகப்பட நிபையங்கள்)         

250 

தயாாிக்கப்பட்ட மீன் மற்றும் இபறச்சிக் 

கபட 
250 
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மதுபாை கபடகள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             250 

திறந்த வாகைத்தாிப்பிடம் 500 

சுற்றுைா நடவடிக்பககள் 

சுற்றுைா மாளிபககள் 250 

விருந்திைர் இல்ைங்கள் 250 

உணவகங்கள் 250 

சுற்றுைா விடுதிகள் 500 

i.              20 க்கும் குபறவாை அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

ii.         20 – 99 இபடவயயாை அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள்  

1000 iii.           300 மற்றும் 300 க்கும் வமற்பட்ட 

அபறகள் 

சுற்றுைா தகவல் பமயங்கள் 250 

கபாைா விடுதிகள்  500 

ஆயுர்வவத ஸ்பா பமயங்கள் 250 

பயன்பாட்டு வசபவகள் 

வாடபக வாகை நிபையங்கள் 250 

சைபவயகம் 250 

வபாழுதுவபாக்கு நடவடிக்பககள் 

சிறுவர் பூங்காக்கள் 500 

பூங்காக்கள் 500 

இயற்பக நிைத்வதாற்றபமப்பு பகுதிகள்   

காட்சி வமபட  

திபரயரங்குகள் 500 

இரவு விடுதிகள் 500 

கபை காட்சியகங்கள் / 

அருங்காட்சியகங்கள் 
500 

திறந்தவவளி அரங்கு  500 

உள்ளரங்க விபளயாட்டு பமயங்கள் 500 

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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8.3 சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு வையம்  

8.3.1 சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு வையத்திற்காை ஒழுங்குமுபறகள் மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் 

 

அட்டவபண 8.3.1. சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு வையம் 

A  அபிவிருத்தி வையம் சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு வையம்   

B வையப்படுத்தல் சார் 

வபரவிைக்கணம்  

ஏற்கைவவ அரச மற்றும் தைியார் 

பவத்தியசாபை மற்றும் அது வதாடர்பாை 

வசயற்பாடுகளுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பகுதி. 

C எல்பை  பின்ைிபணப்பு 07 

D  வைய காரணி   2.75 

E 
அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம் 

வபரபட இைக்கம் 7.5 இன் படி  காட்சி 

பகுப்பாய்வு 

F 
முளுத்தளுவு எல்பை   

குடியிருப்பு சார் -66% ,  குடியிருப்பு சாராத   -

80% 

G வையத்திற்கு ஏற்புபடய விவசட 

விதிமுபறகள்  

 

 

 

ஆவராக்கியம் மற்றும் வதாடர்புபடய 

வசயல்பாடுகளுடன் இணக்கமற்ற பயன்பாடுகள் 

இந்த வையத்தில் அனுமதிக்கப்படாது 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  261 

 

 

 

 அட்டவபண இைக்கம் 8.3.2. சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு வையம் - 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்   மற்பறயபவ / குபறந்தபட்ச 

மபை அளவுகள் (சதுர.மீ)  

அபடயக்கூடிய 

அதிகபட்ச தபர பகுதி 

 

குடியிருப்பு அட்டவபண 1 ன் படி அ, 

ஆ மற்றும் இ தைி குடியிருப்பு அைகுகள்  150 

குடியிருப்பு வளாகங்கள் 500 

அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு  500 

விடுதிகள் 500 

அலுவைக வதிவிடங்கள் / வதாழிைாளர் 

விடுதி 
250 

சிறுவர் பராமாிப்பு பமயங்கள் 250 

சுகாதாரம்  

மருத்துவ வசபவகள் மற்றும் 

ஆவைாசபை வசபவகள் 
500 

குழந்பத மற்றும் மகப்வபறு 

மருத்துவமபை 
500 

மருத்துவமபைகள்  1000 

தைியார் மருத்துவமபைகள்  1000 

ஆரம்ப மருத்துவ கவைிப்பு அைகுகள்  500 

விைங்கு மருந்தகம் மற்றும் சிகிச்பச 

பமயங்கள் 
500 

ஆயுர்வவத மருத்துவ நிபையங்கள் 500 

மருந்தகங்கள் /ஆய்வகங்கள் 150 

கல்வி 

முன்குழந்பதப் பருவ அபிவிருத்தி 

பமயங்கள் 
250 

நிறுவைம் 

அலுவைகங்கள் ( அரசாங்க / தைியார் / 

அபர அரசாங்கம்) 
150 

வங்கிகள், காப்பீடு நிறுவைங்கள் மற்றும் 

நிதி நிறுவைம் 

250 

தாைியங்கி இயந்திரங்கள் 150 

சமூக வசபவகள் 

புைர்வாழ்வு நிபையங்கள்  ... 250 

வர்த்தகம்  

சில்ைபற விற்பபை நிபையங்கள் / 

நுகர்வவார் வபாருட்கள் விற்பபை 

பமயங்கள் 

150   

பல்வபாருள் அங்காடிகள் 250 
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வணிக வளாகம் 250 

உணவகங்கள் 150 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 250 

நுகர்வவார் வசபவ பமயங்கள் (முடி 

திருத்தும் மற்றும் அழகுபடுத்தல் 

நிபையம், புபகப்பட நிபையங்கள்)         

150 

தயாாிக்கப்பட்ட மீன் மற்றும் இபறச்சி க் 

கபட 
150 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 500 

வணிக வளாகத்துடன் கூடிய 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம்  
500 

வாகை வசபவ பமயத்துடன் கூடிய 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 
500 

எாிவாயு நிரப்பு நிபையங்கள் மற்றும் 

மின்சார திட்டமிடல் நிபையம் 
250 

கட்டிடம் மீது அபமக்கப்பட்டுள்ள 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 
150 

பல் அடுக்கு வாகை தாிப்பிடம்  250 

திறந்த வாகைத்தாிப்பிடம் 250 

வாகை காட்சி அபற 500 

இறுதிச்சடங்கு பமயங்கள் 500 

இறுதிச்சடங்கு மண்டபங்கள்/ வரவவற்பு 

மண்டபங்கள்   
500 

சுற்றுைா நடவடிக்பககள் 

விருந்திைர் தங்குமிட விடுதிகள் 250 

சுற்றுைா மாளிபககள் 250 

ஆயுர்வவத ஸ்பா பமயங்கள் 250 

பயன்பாட்டு வசபவகள் 

வாடபக வாகை வசபவகள் 

நிபையங்கள்   
250 

சைபவ வசய்யுமிடம்  150 

வபாழுதுவபாக்கு நடவடிக்பககள் 

சிறுவர் பூங்காக்கள் 750 

பூங்காக்கள் - 

இயற்பக நிைத்வதாற்றபமப்பு பகுதிகள் - 

பார்பவயிடும் வமல்தட்டு அபமப்பு - 

உள்ளக விபளயாட்டரங்கு   250 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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8.4 விவசட அபிவிருத்தி வையம்  

8.4.1  விவசட அபிவிருத்தி வையத்திற்காை ஒழுங்குமுபறகள் மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

 

 அட்டவபண 8.4.1.  விவசட அபிவிருத்தி வையத்திற்காை விதிமுபறகள் 

A அபிவிருத்தி வையம் விவசட அபிவிருத்தி வையம் 

B வையப்படுத்தல் சார் 

வபரவிைக்கணம் 

            எதிர்காைத்தில் குருநாகல் நகரத்தினுள் நகர 

மாற்றத்தில் ஏற்படும் நவீை நகர்ப்புர 

வசயற்பாடுகளுடன் கூடிய பகுதி. 

C எல்பைகள் ( ஆயங்கள் ) பின்ைிபணப்பு 08 

D வைய காரணி    2.22  

E அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம் (7.5 வபரபடம்) காட்சி பகுப்பாய்வு 

F 
முளுத்தளுவு எல்பை  

குடியிருப்பு சார் 66% ,   

குடியிருப்பு சாராத   -66 % 

G வையத்திற்கு ஏற்புபடய விவசட 

விதிமுபறகள்  

 

 

நவீை அம்சங்களுடன் புதிய நகரத்திற்கு 

இணக்கமாை நடவடிக்பககள் 

அனுமதிக்கப்படுகின்றை 

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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அட்டவபண 8.4.2   - விவசட அபிவிருத்தி வையத்திற்காை அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் மற்பறயபவ / 

குபறந்தபட்ச 

மபை 

அளவுகள் 

(சதுர.மீ)  

அபடயக்கூடிய 

அதிகபட்ச தபர 

பகுதி 

 

குடியிருப்பு  முதைாம் 

அட்டவபணயின் 

பகுதி அ, ஆ 

மற்றும் இ இந் 

படி 

தைி குடியிருப்பு அைகுகள்   220 

குடியிருப்பு வளாகங்கள் 500 

அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு 500 

வஹாஸ்டல் 500 

அலுவைக வதிவிடங்கள் / வதாழிைாளர் விடுதி  250 

குழந்பத பராமாிப்பு பமயங்கள் 250 

சுகாதாரம் 

மருத்துவமபைகள் 1000 

தைியார் மருத்துவமபைகள் 1000 

விைங்குகள் மருந்தகம் மற்றும் சிகிச்பச பமயங்கள் 250 

ஆயுர்வவத சிகிச்பச பமயங்கள் 250 

மருந்தகங்கள் / ஆய்வகங்கள் 250 

கல்வி  

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிபையங்கள் 250 

தைியார் கல்வி வகுப்புகள் 1000 

பிற கல்வி பமயம் (கபை நிறுவைங்கள் /திவயட்டர்கள்) 500 

நிறுவைம் 

ஒற்பற அலுவைகங்கள் (அரசு / அபர அரசு ./ 

தைியார்) 
250 

அலுவைக வளாகம் (அரசு / அபர அரசு / தைியார்) 1000 

வங்கிகள், காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவைங்கள் 500 

தாைியங்கி இயந்திரங்கள் 250 

சமூக வசபவகள் 

வகட்வபார் கூடம் மற்றும் கருத்தரங்கு கூடம் 1000 

வர்த்தகம் 

சில்ைபற விற்பபை கபடகள் / நுகர்வவார் வபாருட் கபடகள் 250 

பல்வபாருள் அங்காடிகள் 1000 

வணிக வளாகம் 500 

உணவகங்கள் 250 

இரத்திைக்கல் மற்றும் ஆபரண நிபையங்கள் 250 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 1000 

மதுபாைக் கபடகள் 250 
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கட்டிடப் வபாருட்கள் விற்பபை நிபையங்கள்  
எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 500 

 வணிக வளாகத்துடன் கூடிய எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 1000 

வாகை சார் வசபவ பமயத்துடன் கூடிய எாிவபாருள் நிரப்பல் 

நிபையம் 
1000 

எாிவாயு நிரப்பு நிபையங்கள் மற்றும் மின்சார திட்டமிடல் 

நிபையம் 
250 

கட்டிடம் மீது அபமக்கப்பட்டுள்ள வதாபைத்வதாடர்பு 

வகாபுரங்கள் 
250 

பல் அடுக்கு வாகைத்தாிப்பிடம் 1000 

திறந்த வாகைத்தாிப்பிடம் 500 

வாகை காட்சி அபற 500 

சுற்றுைா 

சுற்றுைா மாளிபககள்  500 

நகர விடுதிகள்   

சுற்றுைா விடுதிகள் 500 

i.              20 க்கும் குபறவாை அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

ii.         20 – 99 இபடவயயாை அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

iii.           300 மற்றும் 300 க்கும் வமற்பட்ட அபறகள் 

சுற்றுைா தகவல் பமயங்கள் 250 

கபாைா விடுதிகள்  500 

ஆயுர்வவத ஸ்பா பமயங்கள்     250 

பயன்பாட்டு வசபவகள் 

 புபகயிரத மற்றும் வபருந்து நிபையங்கள் / வபருந்து 

நிழற்குபட 

1000 

வாகை வாடபக வசபவகள் 250 

வபாழுதுவபாக்கு நடவடிக்பககள் 

சிறுவர் பூங்காக்கள் 500 

பூங்காக்கள் - 

இயற்பக நிைத்வதாற்றபமப்பு பகுதிகள் - 

பார்பவயிடும் வமல்தட்டு அபமப்பு - 

திபரயரங்குகள் 500 

இரவு விடுதிகள் 500 

கபைக்கூடம் /நூதைசாபைகள் 500 

திறந்தவவளி அரங்கம் 1000 

உள்ளக விபளயாட்டரங்கு  500 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம்,  
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8.5 கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்0 1 

8.5.1 கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  03 இற்காை ஒழுங்குமுபறகள் மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அட்டவபண 8.5.1. கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  0 1 இற்காை ஒழுங்குமுபறகள் 

A அபிவிருத்தி வையம்   கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  03  

B 

வையப்படுத்தல் சார் 

வபரவிைக்கணம் 

           A குருநாகல் மாநகரசபப பிரவதசத்தினுள் உயர் 

அடர்த்திப் பிரவதசத்தில் வதிவிட மற்றும் 

பயணிகள் வசிப்பதற்கு வசதியளிக்கும் 

வபகயில் வையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

C எல்பைகள் ( ஆயங்கள் ) பின்ைிபணப்பு 09 

D வைய காரணி 2.22 

E 
அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம் 

வபரபட இைக்கம் 7.5 இன் படியாை காட்சி 

பகுப்பாய்விற்கு உட்பட்டது 

F 
முளுத்தளுவு எல்பை   

குடியிருப்பு சார் 66% ,  குடியிருப்பு சாராத     -

80% 

G 
வையத்திற்கு ஏற்புபடய விவசட 

விதிமுபறகள்  

 

 

 

விதிமுபற 8.5.3 இன் படி அபிவிருத்தி 

விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், அதிகார 

சபபயாைது அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் 

வதாடர்பாக சுற்றியுள்ள காணி பயன்பாடு 

மற்றும் சமூக பிரச்சிபைகபள கருத்தில் அது 

சார்ந்த பயன்பாட்டிபை அங்கீகாிக்க அல்ைது 

நிராகாிக்க அதிகாரம் உள்ளது   

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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அட்டவபண 8.5.2. கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் 01 இற்காை அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்   மற்பறயபவ / 

குபறந்தபட்ச மபை 

அளவுகள் (சதுர.மீ)  

அபடயக்கூடிய 

அதிகபட்ச தபர 

பகுதி 

குடியிருப்பு முதைாம் 

அட்டவபணயி

ன் பகுதி அ, ஆ 

மற்றும் இ இந் 

படி 

தைி வீட்டு அைகுகள் 150 

குடியிருப்பு வளாகங்கள் 250 

அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு  500 

விடுதிகள் 250 

அலுவைக வதிவிடங்கள் /வதாழிைாளர் விடுதி 150 

முதிவயார் / அங்கவீைமுற்ற இல்ைங்கள் 500 

குழந்பதகள் இல்ைம் 500 

சிறுவர் பராமாிப்பு நிபையங்கள் 250 

சுகாதாரம் 

மருத்துவ பராமாிப்பு மற்றும் மருத்துவ ஆவைாசபை 

பமயம் 
250 

குழந்பத மற்றும் மகப்வபறு மருத்துவமபை 250 

மருத்துவமபைகள் 1000 

தைியார் மருத்துவமபைகள் 1000 

ஆரம்ப சுகாதார அைகுகள் 250 

விைங்கு மருந்தகம் மற்றும் சிகிச்பச பமயங்கள் 250 

ஆயுர்வவத மருத்துவ நிபையங்கள் 250 

மருந்தகங்கள்/ ஆய்வகங்கள் 150 

கல்வி 

முன்குழந்பதப் பருவ அபிவிருத்தி பமயங்கள் 500 

தைியார் கல்வி பயிற்சி வகுப்புகள்  500 

ஏபைய கல்வி நிபையங்கள் (கபை நிறுவைங்கள் /கல்வி 

அரங்கம்) 
500 

சர்வவதச பாடசாபைகள்  1000 

ஆரம்ப கல்வி நிபையங்கள் 1000 

இபடநிபைக் கல்வி பமயங்கள் 1000 

மூன்றாம் நிபை கல்வி பமயங்கள்     1000 

வதாழினுட்ப கல்லூாிகள் / வதாழில் பயிற்சி நிறுவைங்கள் 1000 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பமயங்கள் 500 

நிறுவைம் 

தைி அலுவைக அைகுகள் (அரசு / பகுதியளவு அரசுாிபம 

வபற்ற நிறுவைங்கள்/ தைியார்) 
150 

அலுவைக அைகுகள் (அரசு / பகுதியளவு அரசுாிபம 

வபற்ற நிறுவைங்கள்/ தைியார்) 
1000 

வங்கிகள் காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவைம்  250 
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தாைியங்கி இயந்திரங்கள் 150 

சமூக வசபவகள் 

சைசமூக அபிவிருத்தி பமயங்கள் 250 

சமூக மற்றும் கைாச்சார பமயங்கள் 250 

வகட்வபார் கூடம் மற்றும் மாநாட்டு அரங்குகள் 1000 

நூைகங்கள் 500 

புைர்வாழ்வு பமயங்கள் 250 

கல்ைபறகள் 1000 

வர்த்தகம்  

சில்ைபற விற்பபை கபடகள் / நுகர்வவார் வபாருட் 

கபடகள் 
150 

பல்வபாருள் அங்காடிகள் 500 

வணிக வளாகம் 500 

உணவகங்கள் 100 

இரத்திைக்கல் மற்றும் நபக மாடங்கள் 150 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 250 

களஞ்சியசாபை 1000 

கபட 1000 

நுகர்வவார் வசபவ பமயங்கள் (முடி திருத்தும் மற்றும் 

அழகுபடுத்தல் நிபையம், புபகப்பட நிபையங்கள்)         

150 

மீன் மற்றும் இபறச்சி க் கபட 150 

தயாாிக்கப்பட்ட மீன் மற்றும் இபறச்சி க் கபட 150 

மதுபாை கபடகள் 150 

Building Matreial Selling Shops 250 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 500 

 வணிக வளாகத்துடன் கூடிய எாிவபாருள் நிரப்பல் 

நிபையம் 
1000 

வாகை சார் வசபவ பமயத்துடன் கூடிய எாிவபாருள் 

நிரப்பல் நிபையம் 
1000 

எாிவாயு நிரப்பு நிபையங்கள் மற்றும் மின்சார திட்டமிடல் 

நிபையம் 
150 

கட்டிடம் மீது அபமக்கப்பட்டுள்ள வதாபைத்வதாடர்பு 

வகாபுரங்கள் 
150 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 250 

பல் அடுக்கு வாகைத்தாிப்பிடம் 500 

திறந்த வாகைத்தாிப்பிடம் 500 

வாகை காட்சி அபற 500 

இறுதிச்சடங்கு நிபையம்  250 

இறுதிச்சடங்கு மண்டபம் / வரவவற்பு மண்டபம் 500 
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சுற்றுைா 

சுற்றுைா மாளிபககள்  250 

விருந்திைர் தங்குமிட விடுதிகள்  250 

ஓய்வு இல்ைங்கள்  250 

சுற்றுைா விடுதிகள் 500 

i.              20 க்கும் குபறவாை அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

ii.         20 – 99 இபடவயயாை அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

iii.           300 மற்றும் 300 க்கும் வமற்பட்ட அபறகள் 

சுற்றுைா தகவல் பமயங்கள் 150 

கபாைா விடுதிகள்  250 

ஆயுர்வவத மருத்துவ ஸ்பாக்கள்   150 

பகத்வதாழில் 

உள்ளக வதாழிற்சாபைகள் 250 

பயன்பாட்டு வசபவ  

 புபகயிரத மற்றும் வபருந்து நிபையங்கள் / வபருந்து 

நிறுத்தம் 

1000 

அபரக்கும் ஆபை / வநல் ஆபை 250 

வாகை வாடபக வசபவகள் 250 

சைபவ / துணி சுத்தம் வசய்யும் பமயங்கள்   150 

வாகை பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள் 500 

முச்சக்கர வண்டி மற்றும் வமாட்டார் பசக்கிள் 

பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள் 
500 

மின் உபகரணங்கள் பழுது பார்க்கும் பமயங்கள் 250 

வபாழுதுவபாக்கு 

சிறுவர் பூங்காக்கள் 500 

பூங்காக்கள் - 

இயற்பக நிைத்வதாற்றபமப்பு பகுதிகள் - 

பார்பவயிடும் வமல்தட்டு அபமப்பு - 

திபரயரங்குகள்  500 

இரவு விடுதிகள் 500 

கபைக்கூடம் / அருங்காட்சியகங்கள்  500 

திறந்த அரங்குகள் 500 

உள்ளக விபளயாட்டரங்கு  250 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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8.6 கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  02 

8.6.1 கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  02 இற்காை ஒழுங்குமுபறகள் மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

 

அட்டவபண 8.6.1. கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் 02 இற்காை ஒழுங்குமுபறகள் 

A அபிவிருத்தி வையம் கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்   02 

B 
வையப்படுத்தல் சார் 

வபரவிைக்கணம் 

           குருநாகல் மாநகரசபபயின் 

வவளித்வதாகுதி, குடியிருப்புத் வதபவகபள 

பூர்த்தி வசய்வதற்கு வசதியளித்தல். 

C எல்பைகள் ( ஆயங்கள் ) பின்ைிபணப்பு   10 

D 
வைய காரணி   

காட்சிநிபை பகுப்பாய்வு வபரபட இைக்கம் 

7.5 ற்கு உட்பட்டது 

E அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம்   .22  

F 
முளுத்தளுவு எல்பை    

குடியிருப்பு -66% ,  குடியிருப்பு சாராத    -

80% 

G 

வையத்திற்கு ஏற்புபடய விவசட 

விதிமுபறகள் 

 

 

 

விதிமுபற 8.6.2 இன் படி அபிவிருத்தி 

விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், அதிகார 

சபபயாைது அனுமதிக்கப்பட்ட 

பயன்பாடுகள் வதாடர்பாக சுற்றியுள்ள 

காணி பயன்பாடு மற்றும் சமூக 

பிரச்சிபைகபள கருத்தில் அது சார்ந்த 

பயன்பாட்டிபை அங்கீகாிக்க அல்ைது 

நிராகாிக்க அதிகாரம் உள்ளது   

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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அட்டவபண 8.6.2. கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் 02 இற்காை அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்  மற்பறயபவ / குபறந்தபட்ச 

மபை அளவுகள் (சதுர.மீ)  

அதிகபட்ட தபரப்பகுதி  

குடியிருப்பு முதைாம் அட்டவபணயின் 

பகுதி அ, ஆ மற்றும் இ இந் 

படி 

தைி குடியிருப்பு அைகுகள்  150 

குடியிருப்பு வளாகங்கள் 250 

 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு 500 

விடுதிகள் 250 

அலுவைக குடியிருப்புக்கள் 

/வதாழிைாளர் குடியிருப்பு 
150 

முதிவயார்/ ஊைமுற்வறார் 

இல்ைங்கள் 
500 

சிறுவர் இல்ைம் 500 

சிறுவர் பராமாிப்பு பமயங்கள் 250 

சுகாதாரம் 

மருத்துவ கவைிப்பு மற்றும் மருத்துவ 

ஆவைாசபை பமயம் 
250 

குழந்பத மற்றும் மகப்வபறு 

மருத்துவமபை 
250 

மருத்துவமபைகள்  1000 

தைியார் மருத்துவமபைகள் 1000 

ஆரம்ப சுகாதார அைகுகள் 250 

விைங்கு கிளிைிக் மற்றும் சிகிச்பச 

பமயங்கள் 
250 

ஆயுர்வவத மருத்துவ பமயங்கள் 250 

மருந்தகங்கள் / ஆய்வகங்கள்  150 

கல்வி 

முன்குழந்பதப் பருவ அபிவிருத்தி 

பமயங்கள் 
500 

கல்வி பயிற்சி வகுப்புகள்   500 

ஏபைய கல்வி நிபையங்கள் (கபை 

நிறுவைங்கள் /கல்வி அரங்கம்) 
500 

சர்வவதச பாடசாபைகள்  1000 

ஆரம்ப கல்வி நிபையங்கள் 1000 

இபடநிபைக் கல்வி பமயங்கள் 1000 

மூன்றாம் நிபை கல்வி பமயங்கள்     1000 

வதாழினுட்ப கல்லூாிகள் / வதாழில் 

பயிற்சி நிறுவைங்கள் 
1000 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

பமயங்கள் 
500 

நிறுவைம் 

தைி அலுவைக அைகுகள் (அரசு / 

பகுதியளவு அரசுாிபம வபற்ற 
150 
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நிறுவைங்கள்/ தைியார்) 

அலுவைக அைகுகள் (அரசு / 

பகுதியளவு அரசுாிபம வபற்ற 

நிறுவைங்கள்/ தைியார்) 

1000 

வங்கிகள் காப்பீடு மற்றும் நிதி 

நிறுவைம்  
250 

தாைியங்கி இயந்திரங்கள் 150 

சமூக வசபவகள் 

சைசமூக அபிவிருத்தி பமயங்கள் 250 

சமூக மற்றும் கைாச்சார பமயங்கள் 250 

மத நடவடிக்பககள் சார் பமயங்கள் 1000 

வகட்வபார் கூடம் மற்றும் மாநாட்டு 

மண்டபம் 
1000 

நூைகங்கள் 500 

புைர்வாழ்வு பமயங்கள் 750 

தகைம் வசய்யுமிடம்  1000 

கல்ைபறகள்  1000 

வர்த்தகம் 

சில்ைபற விற்பபை கபடகள் / 

நுகர்வவார் வபாருட் கபடகள் 
150 

பல்வபாருள் அங்காடி 500 

வணிக வளாகம் 500 

உணவகங்கள் 150 

இரத்திைக்கல் மற்றும் நபக 

மாடங்கள் 
150 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 250 

களஞ்சியசாபைகள் 1000 

கபடகள்  1000 

நுகர்வவார் வசபவ பமயங்கள் (முடி 

திருத்தும் மற்றும் அழகுபடுத்தல் 

நிபையம், புபகப்பட நிபையங்கள்)         

150 

இபறச்சி மற்றும் மீன் விற்பபை 

நிபையம் 
150 

தயார் வசய்யப்பட்ட இபறச்சி மற்றும் 

மீன் விற்பபை நிபையம் 
150 

மதுபாைக் கபடகள் 150 

கட்டிடப் வபாருள் விற்பபை 250 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 500 

 வணிக வளாகத்துடன் கூடிய 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 
1000 

வாகை வசபவ பமயத்துடன் கூடிய 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 
1000 
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எாிவாயு நிரப்பு நிபையங்கள் மற்றும் 

மின்சார திட்டமிடல் நிபையம் 
150 

கட்டிடம் மீது அபமக்கப்பட்டுள்ள 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 
150 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 250 

பல் அடுக்கு வாகைத்தாிப்பிடம்  500 

திறந்த வாகைத்தாிப்பிடம் 500 

வாகை காட்சி அபற 500 

இறுதிச்சடங்கு பமயம்  250 

இறுதிச்சடங்கு மண்டபம் / வரவவற்பு 

மண்டபம் 
500 

சுற்றுைா நடவடிக்பககள் 

சுற்றுைா மாளிபககள்  250 

விருந்திைர் தங்குமிட விடுதிகள் 250 

தங்குமிடம் 250 

சுற்றுைா விடுதிகள் 500 

i.              20 க்கும் குபறவாை 

அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

ii.         20 – 99 இபடவயயாை 

அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

iii.           300 மற்றும் 300 க்கும் 

வமற்பட்ட அபறகள் 

சுற்றுைா தகவல் பமயங்கள் 150 

கபாைா விடுதிகள்  250 

ஆயுர்வவத மருத்துவ ஸ்பாக்கள்   150 

பகத்வதாழில் 

உள்ளக வதாழிற்சாபைகள் 250 

சிவமண்ட் வதாகுதிகள், கான்கிாீட் 

வகாலின் வதாடர்பாை வபாருட்கள் 

500 

களிமண் வதாடர்பாை வபாருட்கள் 500 

இயற்பக இபழகள் மற்றும் 

வதாடர்புபடய வபாருட்கள் 
500 

ஆபட அணிகைன்கள் மற்றும் வதால் 

தயாாிப்புகள் 
500 

காகித உற்பத்தி மற்றும் 

அச்சுவதாடர்பாை பகத்வதாழில்கள்   
1000 

மரம், மரப்வபாருட் பகத்வதாழில்கள் 

வதாடர்பாை உற்பத்தி  

1000 

உணவு மற்றும் மது பாைம் அல்ைாத 

பாைங்கள் உற்பத்தி வதாடர்பாை 

வதாழிற்சாபைகள் 

1000 
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பயன்பாட்டு வசபவகள் 

அபரக்கும் ஆபை / வநல் ஆபை 250 

வாடபக வாகை வசபவகள் 250 

சைபவ மற்றும் துணி சுத்தம் வசய்யும் 

பமயங்கள்  
150 

வாகை பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள் 500 

முச்சக்கர வண்டி மற்றும் வமாட்டார் 

பசக்கிள் பழுதுபார்க்கும் 

நிபையங்கள் 

500 

மின் உபகரணங்கள் பழுது பார்க்கும் 

பமயங்கள்  
250 

வபாழுதுவபாக்கு  

சிறுவர் பூங்கா 500 

பூங்கா - 

இயற்பக நிைத்வதாற்றபமப்பு 

பகுதிகள் 
- 

பார்பவயிடும் வமல்தட்டு அபமப்பு - 

இரவு விடுதிகள்  500 

கபைக்கூடம் / அருங்காட்சியகங்கள் 500 

திறந்தவவளி அரங்கு  500 

உள்ளக விபளயாட்டரங்கு    250 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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8.7 கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி வையம்  

8.7.1 கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி வையம்  இற்காை ஒழுங்குமுபறகள் 

மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

 

அட்டவபண 8.7.1. கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி வையம் இற்காை ஒழுங்குமுபறகள்  

 

A அபிவிருத்தி வையம் 
கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி வையம் 

02 

B 

வையமாக்கல் சார் 

வபரவிைக்கணம் 

குருணாகல் நகர மக்கள் வாழும் பகுதி, 

சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு அன்றாட 

வதபவகபளயும், வசபவகபளயும் வழங்கும் 

இடமாக வும், குறுநிைமாகவும் அபடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. 

C எல்பைகள் ( ஆயங்கள் ) பின்ைிபணப்பு 11 

D வைய காரணி 2. 0 

E அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம் - 

F முழுத்தழுவு எல்பை  குடியிருப்பு  -66% ,  குடியிருப்பு சாராத -80% 

G 

வையத்திற்கு ஏற்புபடய 

விவசட விதிமுபறகள் 

 

 

விதிமுபற 8.7.2 இன் படி அபிவிருத்தி 

விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், அதிகார 

சபபயாைது அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் 

வதாடர்பாக சுற்றியுள்ள காணி பயன்பாடு 

மற்றும் சமூக பிரச்சிபைகபள கருத்தில் அது 

சார்ந்த பயன்பாட்டிபை அங்கீகாிக்க அல்ைது 

நிராகாிக்க அதிகாரம் உள்ளது  

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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அட்டவபண 8.7.2. கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி வையம் இற்காை 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடு மற்பறயபவ / குபறந்தபட்ச 

மபை அளவுகள் (சதுர.மீ)  

அதிகபட்ச 

தபரப்பகுதி  

குடியிருப்பு முதைாம் 

அட்டவபணயி

ன் பகுதி அ, ஆ 

மற்றும் இ இந் 

படி 

தைி குடியிருப்பு அைகுகள்   150 

குடியிருப்பு வளாகங்கள் 250 

அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு   500 

விடுதிகள் 250 

அலுவைகங்கள் வதிவிடங்கள் / 

வதாழிைாளர் குடியிருப்பு  
150 

முதிவயார் / அங்கவீைமுற்ற வீடுகள்  500 

சிறுவர் இல்ைங்கள்   500 

சிறுவர் பராமாிப்பு பமயங்கள் 250 

சுகாதாரம் 

மருத்துவ கவைிப்பு மற்றும் மருத்துவ 

ஆவைாசபை பமயங்கள் 
250 

குழந்பத மற்றும் தாய்வசய் பராமாிப்பு 

பமயங்கள்  
250 

மருத்துவமபைகள் 1000 

தைியார் மருத்துவமபைகள் 1000 

ஆரம்ப சுகாதார அைகுகள்  250 

விைங்கு மருந்தகம் மற்றும் சிகிச்பச 

பமயங்கள் 
250 

ஆயுர்வவத மருத்துவ நிபையங்கள் 250 

மருந்தகங்கள்/ ஆய்வகங்கள் 150 

கல்வி 

முன்குழந்பதப் பருவ அபிவிருத்தி 

பமயங்கள் 
500 

தைியார் கல்வி பயிற்சி வகுப்புகள்  500 

ஏபைய கல்வி நிபையங்கள் (கபை 

நிறுவைங்கள் /கல்வி அரங்கம்) 
500 

சர்வவதச பாடசாபைகள்   1000 

ஆரம்ப கல்வி நிபையங்கள் 1000 

இபடநிபைக் கல்வி பமயங்கள் 1000 

மூன்றாம் நிபை கல்வி பமயங்கள்     1000 

வதாழினுட்ப கல்லூாிகள் / வதாழில் பயிற்சி 

நிறுவைங்கள் 
1000 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பமயங்கள் 500 
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நிர்வாகம் 

தைி அலுவைக அைகுகள் (அரசு / 

பகுதியளவு அரசுாிபம வபற்ற 

நிறுவைங்கள்/ தைியார்) 

150 

அலுவைக அைகுகள் (அரசு / பகுதியளவு 

அரசுாிபம வபற்ற நிறுவைங்கள்/ தைியார்) 
1000 

வங்கிகள் காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவைம்  250 

தாைியங்கி இயந்திரங்கள் 150 

                                                              சமூக வசபவகள் 

சைசமூக அபிவிருத்தி பமயங்கள் 250 

சமூக மற்றும் கைாச்சார பமயங்கள்  250 

வகட்வபார் கூடம் மற்றும் மாநாட்டு 

அரங்குகள் 
1000 

நூைகங்கள் 500 

புைர்வாழ்வு பமயங்கள் 250 

கல்ைபறகள் 1000 

வர்த்தகம் 

சில்ைபற விற்பபை கபடகள் / நுகர்வவார் 

வபாருள் பமயங்கள் 
150 

பல்வபாருள் அங்காடிகள் 500 

கபட வளாகங்கள் 500 

உணவகங்கள் 150 

இரத்திைக்கல் மற்றும் நபக மாடங்கள் 150 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 250 

களஞ்சியசாபைகள்  1000 

கபடகள்  1000 

நுகர்வவார் வசபவ பமயங்கள் (முடி 

திருத்தும் மற்றும் அழகுபடுத்தல் நிபையம், 

புபகப்பட நிபையங்கள்)         

150 

 இபறச்சி மற்றும் மீன் விற்பபை நிபையம் 150 

தயார் வசய்யப்பட்ட இபறச்சி மற்றும் மீன் 

விற்பபை நிபையம் 
150 

மதுபாை கபடகள் 150 

கட்டிட வபாருள் விற்பபை கபடகள் 250 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 500 

எாிவபாருள் நிரப்புதல் நிபையம் உடன் 

கூடிய கபடத்வதாகுதி வளாகம் 
1000 

வாகை வசபவ பமயத்துடன் கூடிய 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 
1000 

எாிவாயு நிரப்பு நிபையங்கள் மற்றும் 150 
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மின்சார திட்டமிடல் நிபையம் 

கட்டிடம் மீது அபமக்கப்பட்டுள்ள 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 
150 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 250 

பல் அடுக்கு வாகைத்தாிப்பிடம்  500 

திறந்த வாகைத்தாிப்பிடம் 500 

வாகை காட்சி அபற 500 

இறுதிச்சடங்கு பமயம் 250 

இறுதிச்சடங்கு மண்டபம் / வரவவற்பு 

மண்டபம் 
500 

சுற்றுைா 

ஓய்வு இல்ைங்கள் 250 

விருந்திைர் தங்குமிட விடுதிகள் 250 

Lodges 250 

சுற்றுைா விடுதிகள் 500 

i.              20 க்கும் குபறவாை அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

ii.         20 – 99 இபடவயயாை அபறகள் 

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

iii.           300 மற்றும் 300 க்கும் வமற்பட்ட 

அபறகள் 

சுற்றுைா தகவல் பமயங்கள் 150 

கபாைா விடுதிகள்  250 

ஆயுர்வவத ஸ்பா பமயங்கள்    150 

பகத்வதாழில் 

உள்ளக வதாழிற்சாபைகள் 500 

சிவமண்ட் வதாகுதிகள், கான்கிாீட் 

வகாலின் வதாடர்பாை வபாருட்கள் 

1000 

களிமண் வதாடர்பாை வபாருட்கள் 1000 

மரம், மரப்வபாருட் பகத்வதாழில்கள் 

வதாடர்பாை உற்பத்தி  

1000 

உணவு மற்றும் மது பாைம் அல்ைாத 

பாைங்கள் உற்பத்தி வதாடர்பாை 

வதாழிற்சாபைகள் 

1000 

பயன்கள் சார் வசபவகள்  

அபரக்கும் ஆபை / வநல் ஆபை 250 

வாகைங்கபள வாடபகக்கு விடும் 

நிபையங்கள்  
250 

சைபவ / துணி சுத்தம் வசய்யும் பமயங்கள்  150 
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வாகை பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள்  500 

முச்சக்கர வண்டி மற்றும் வமாட்டார் 

பசக்கிள் பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள் 
500 

மின் உபகரணங்கள் பழுது பார்க்கும் 

பமயங்கள் 
250 

வபாழுதுவபாக்கு 

சிறுவர் பூங்காக்கள் 500 

பூங்காக்கள் - 

Landcape areas  - 

பார்பவயிடும் வமல்தட்டு அபமப்பு - 

திபரயரங்குகள் 500 

இரவு விடுதிகள் 500 

கபைக்கூடம் / அருங்காட்சியகங்கள்  500 

திறந்த அரங்குகள் 500 

உள்ளக விபளயாட்டரங்கு  250 

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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8.8 கைப்பு குடியிருப்பு வையம்  

8.8.1 கைப்பு குடியிருப்பு வையத்திற்காை ஒழுங்குமுபறகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட 

பயன்கள் 

 

அட்டவபண 8.8.1 கைப்பு குடியிருப்பு வையத்திற்காை ஒழுங்குமுபறகள்  

A அபிவிருத்தி வையம்  கைப்பு குடியிருப்பு வையம்  

B வையப்படுத்தல் சார் 

வபரவிைக்கணம்  

சுதந்திரமாை குடியிருப்பு நடவடிக்பககளுக்காக 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வையம் 

C எல்பைகள் ( ஆயங்கள் ) பின்ைிபணப்பு 12 

D வைய காரணி   3.22 

E அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம் - 

F 
முளுத்தளுவு எல்பை   

குடியிருப்பு சார் 66% ,  குடியிருப்பு சாராத     -

80% 

G 

வையத்திற்கு ஏற்புபடய 

விவசட விதிமுபறகள் 

 

 

 

 

 விதிமுபற 8.8.2 இன் படி அபிவிருத்தி 

விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், 

அதிகார சபபயாைது அனுமதிக்கப்பட்ட 

பயன்பாடுகள் வதாடர்பாக சுற்றியுள்ள 

காணி பயன்பாடு மற்றும் சமூக 

பிரச்சிபைகபள கருத்தில் அது சார்ந்த 

பயன்பாட்டிபை அங்கீகாிக்க அல்ைது 

நிராகாிக்க அதிகாரம் உள்ளது  

 

 குடியிருப்புப் பயன்பாட்டிற்காக 

உட்வகாட்டங்களின் அபிவிருத்திப் 

பணிகளின் வபாது குபறந்தபட்சம் 

இரண்டு வதன்பை மரங்கபளயாவது 

நட்டு, இணங்குவதற்காை சான்றிதபழப் 

வபற வவண்டும்.. 

 

 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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 அட்டவபண 8.8.2. கைப்பு குடியிருப்பு வையத்திற்காை அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்  மற்பறயபவ / 

குபறந்தபட்ச மபை 

அளவுகள் (சதுர.மீ)  

அதிகபட்ச 

தபரப்பகுதி  

குடியிருப்பு முதைாம் 

அட்டவபணயி

ன் பகுதி அ, ஆ 

மற்றும் இ இந் 

படி 

தைி குடியிருப்பு அைகுகள்   250 

குடியிருப்பு வளாகங்கள் 500 

அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு   1000 

விடுதிகள் 500 

அலுவைகங்கள் வதிவிடங்கள் / வதாழிைாளர் 

குடியிருப்பு  
250 

முதிவயார் / அங்கவீைமுற்ற வீடுகள்  500 

சிறுவர் இல்ைங்கள்   500 

சிறுவர் பராமாிப்பு பமயங்கள் 250 

சுகாதாரம் 

மருத்துவ கவைிப்பு மற்றும் மருத்துவ ஆவைாசபை 

பமயங்கள் 
250 

குழந்பத மற்றும் தாய்வசய் பராமாிப்பு பமயங்கள்  250 

மருத்துவமபைகள் 1000 

தைியார் மருத்துவமபைகள் 1000 

ஆரம்ப சுகாதார அைகுகள்  500 

விைங்கு மருந்தகம் மற்றும் சிகிச்பச பமயங்கள் 500 

ஆயுர்வவத மருத்துவ நிபையங்கள் 500 

மருந்தகங்கள்/ ஆய்வகங்கள் 250 

கல்வி 

முன்குழந்பதப் பருவ அபிவிருத்தி பமயங்கள் 500 

தைியார் கல்வி பயிற்சி வகுப்புகள்  500 

ஏபைய கல்வி நிபையங்கள் (கபை நிறுவைங்கள் 

/கல்வி அரங்கம்) 
500 

சர்வவதச பாடசாபைகள்   1000 

ஆரம்ப கல்வி நிபையங்கள் 1000 

இபடநிபைக் கல்வி பமயங்கள் 1000 

மூன்றாம் நிபை கல்வி பமயங்கள்     1000 

வதாழினுட்ப கல்லூாிகள் / வதாழில் பயிற்சி 

நிறுவைங்கள் 
1000 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பமயங்கள் 500 

நிர்வாகம் 

தைி அைகு அலுவைகங்கள் (அரச / அபர அரசு / 

தைியார்) 
250 

வங்கிகள் , காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவைம்  500 
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தாைியங்கி இயந்திரங்கள் 250 

சமூக வசபவகள் 

சைசமூக அபிவிருத்தி பமயங்கள் 250 

சமூக மற்றும் கைாச்சார பமயங்கள் 250 

மத நடவடிக்பககள் சார் பமயங்கள் 250 

நூைகங்கள் 500 

மீளுருவாக்கம் பமயங்கள் 500 

தகைம் வசய்யுமிடம்  500 

கல்ைபறகள்  1000 

வர்த்தகம் 

சில்ைபற விற்பபை கபடகள் / நுகர்வவார் வபாருட் 

கபடகள் 
250 

பல்வபாருள் அங்காடிகள் 500 

உணவகங்கள் 250 

இரத்திைக்கல் மற்றும் நபக மாடங்கள் 250 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 500 

நுகர்வவார் வசபவ பமயங்கள் (முடி திருத்தும் மற்றும் 

அழகுபடுத்தல் நிபையம், புபகப்பட நிபையங்கள்)         

250 

 இபறச்சி மற்றும் மீன் விற்பபை நிபையம் 250 

தயார் வசய்யப்பட்ட இபறச்சி மற்றும் மீன் விற்பபை 

நிபையம் 
250 

மதுபாை கபடகள் 250 

கட்டிட வபாருள் விற்பபை கபடகள் 250 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 500 

 வணிக வளாகத்துடன் கூடிய எாிவபாருள் நிரப்பல் 

நிபையம் 
1000 

வாகை சார் வசபவ பமயத்துடன் கூடிய எாிவபாருள் 

நிரப்பல் நிபையம் 
1000 

எாிவாயு நிரப்பு நிபையங்கள் மற்றும் மின்சார 

திட்டமிடல் நிபையம் 
250 

கட்டிடம் மீது அபமக்கப்பட்டுள்ள 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 
250 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 250 

பல் அடுக்கு வாகைத்தாிப்பிடம் 500 

திறந்த வாகைத்தாிப்பிடம் 500 

வாகை காட்சி அபற 500 

இறுதிச்சடங்கு பமயம்  500 

இறுதிச்சடங்கு மண்டபம் / வரவவற்பு மண்டபம் 1000 

சுற்றுைா நடவடிக்பககள் 

ஓய்வு இல்ைங்கள் 250 
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விருந்திைர் தங்குமிட விடுதிகள் 250 

Lodges 250 

சுற்றுைா விடுதிகள் 500 

i.              20 க்கும் குபறவாை அபறகள்  

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

ii.         20 – 99 இபடவயயாை அபறகள்  

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

iii.           300 மற்றும் 300 க்கும் வமற்பட்ட அபறகள்  

சுற்றுைா தகவல் பமயங்கள் 150 

கபாைா விடுதிகள்  250 

ஆயுர்வவத ஸ்பா பமயங்கள்    150 

பகத்வதாழில் 

உள்ளக வதாழிற்சாபைகள் 500 

சிவமண்ட் வதாகுதிகள், கான்கிாீட் வகாலின் 

வதாடர்பாை வபாருட்கள் 

500 

களிமண் வதாடர்பாை வபாருட்கள் 500 

மரம், மரப்வபாருட் பகத்வதாழில்கள் வதாடர்பாை 

உற்பத்தி  

500 

உணவு மற்றும் மது பாைம் அல்ைாத பாைங்கள் 

உற்பத்தி வதாடர்பாை வதாழிற்சாபைகள் 
500 

பயன்பாட்டு வசபவகள் 

அபரக்கும் ஆபை / வநல் ஆபை 250 

வாடபக வாகை நிபையம் 250 

சைபவ / துணி சுத்தம் வசய்யும் பமயங்கள்  250 

வாகை பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள்  

i.              இைகு ரக வாகைங்கள்  500 

ii.            கைரக வாகைங்கள்  1000 

முச்சக்கர வண்டி மற்றும் வமாட்டார் பசக்கிள் 

பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள் 
500 

மின் உபகரணங்கள் பழுது பார்க்கும் பமயங்கள் 250 

வபாழுதுவபாக்கு  

சிறுவர் பூங்காக்கள் 500 

பூங்காக்கள் - 

இயற்பக நிைத்வதாற்றபமப்பு பகுதிகள் - 

பார்பவயிடும் வமல்தட்டு அபமப்பு - 

திறந்தவவளி அரங்கு 500 

கபைக்கூடம் /அருங்காட்சியகங்கள் 500 

உள்ளக விபளயாட்டரங்கு   500 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 2020 
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8.9 பகத்வதாழில் வையம் 

8.9.1 பகத்வதாழில் வையத்திற்காை ஒழுங்குமுபறகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட 

பயன்கள் 

 அட்டவபண 8.9.1. வையத்திற்காை ஒழுங்குமுபறகள்  

A அபிவிருத்தி வையம்  பகத்வதாழில் வையம் 

B வையப்படுத்தல் சார் 

வபரவிைக்கணம் 

பகத்வதாழில் மற்றும் வதாடர்புபடய 

வசயற்பாடுகளுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பகுதி 

C எல்பைகள் ( ஆயங்கள் )   பின்ைிபணப்பு 13 

D வைய காரணி   2 

E அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம்    

F முளுத்தளுவு எல்பை   குடியிருப்பு சாராத      -80% 

G 

வையத்திற்கு ஏற்புபடய விவசட 

விதிமுபற  

 

 

 

 

ஒவ்வவாரு வதாழில்துபற வையத்திலும் உள்ள 

வையமாக்கல் திட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, 

ஒரு இபடயக வையமாக எல்பையிலிருந்து 

உள்வநாக்கி 10 மீ கட்டிட க்வகாடு உள்ளது, 

வமலும் அந்த எல்பைக்குள் மரம் நடுதல் ஒரு 

பச்பச துண்டு பராமாிக்கப்பட வவண்டும். 

 

ஏற்கைவவ உள்ள குடியிருப்பு அைகுகளுக்கு 

அபிவிருத்தி வசய்ய வையத்தினுள் அனுமதி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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8.9.2. வையத்திற்காை அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்   மற்பறயபவ / 

குபறந்தபட்ச 

மபை 

அளவுகள் 

(சதுர.மீ)  

அதிகபட்ச 

தபரப்பகுதி  

குடியிருப்பு முதைாம் 

அட்டவபணயின் 

பகுதி அ, ஆ 

மற்றும் இ இந் 

படி 

தங்கும் விடுதி 500 

அலுவைக குடியிருப்புகள்/ வதாழிைாளர் குடியிருப்புகள் 250 

கல்வி 

வதாழினுட்ப கல்லூாிகள் / வதாழில் பயிற்சி 

நிறுவைங்கள் 
1000 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பமயங்கள் 500 

வர்த்தகம் 

களஞ்சியசாபைகள்  1000 

கபடகள் 1000 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 500 

பல் அடுக்கு வாகை தாிப்பிடம்  500 

திறந்த வாகைத்தாிப்பிடம்  500 

பகத்வதாழில்  

உள்ளக வதாழிற்சாபைகள்  1000 

சிவமண்ட் வதாகுதிகள், கான்கிாீட் வகாலின் 

வதாடர்பாை வபாருட்கள் 

1000 

களிமண் வதாடர்பாை வபாருட்கள் 1000 

உவைாக தயாாிப்புகள் மற்றும் வார்ப்பு பிாித்வதடுத்தல் 

வதாழில்கள் 
1000 

எண்வணய் சுத்திகாிப்பு மற்றும் வபட்வராலிய 

அடிப்பபடயிைாை இரசாயைங்கள் மற்றும் வடிப்பிகள் 
1000 

இரசாயைங்கள், பாலித்தின், பிளாஸ்டிக், இறப்பர் 

மற்றும் கண்ணாடி வதாடர்பாை பகத்வதாழில்கள் 

1000 

இயற்பக இபழ உற்பத்தி வதாடர்பாை வதாழில்கள் 1000 

ஆபட, ஆபடத் வதாழிைகம் மற்றும் பிற உற்பத்தி  1000 

மின்சார இைத்திரைியல் வபாருட்கள் உற்பத்தி 

வதாடர்பாை பகத்வதாழில்கள் 
1000 

கைரக இயந்திரங்கபள உற்பத்தி வசய்தல் மற்றும் 

ஒருங்கிபணத்தல் வசய்தல் வதாடர்பாை 

பகத்வதாழில்கள் 

1000 

காகித உற்பத்தி மற்றும் அச்சுநடவடிக்பககள் 

வதாடர்பாை பகத்வதாழில்கள் 
1000 

மரம், மரப்வபாருட் பகத்வதாழில்கள் வதாடர்பாை 1000 
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உற்பத்தி  

உணவு மற்றும் மது பாைம் அல்ைாத பாைங்கள் 

உற்பத்தி வதாடர்பாை வதாழிற்சாபைகள் 
1000 

சுவதச மருத்துவ திரவ மற்றும் சாறு உற்பத்தி 

வதாடர்பாை பகத்வதாழில்கள்  
1000 

மறுசுழற்சி நடவடிக்பககள் வதாடர்பாை 

பகத்வதாழில்கள் 
1000 

உட்கட்டபமப்பு வசதிகபள வழங்குதல் வதாடர்பாை 

பகத்வதாழில்கள் 
1000 

வபாழுதுவபாக்கு வபாழுதுவபாக்கு 

 பூங்காக்கள்  

நிைப்பரப்பு பகுதிகள்  

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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8.10 குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையம் 

  

8.10.1 குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையத்திற்காை ஒழுங்குமுபறகள் மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

 

அட்டவபண 8.10.1. குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையத்திற்காை ஒழுங்குமுபறகள்  

A அபிவிருத்தி வையம் குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையம் 

B 
வையப்படுத்தல் சார் 

வபரவிைக்கணம்  

இயற்பகச் சூழல் அபமப்புக்கபள வபணி, 

இயற்பக சைத்வதாபக வளர்ச்சிபயப் 

வபணுவதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வையம் 

C எல்பைகள் ( ஆயங்கள் ) பின்ைிபணப்பு 14  

D வைய காரணி   3 

E அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம்  

F 
காணி வதாகுதியின்  

குடியிருப்பு                66% ,  

குடியிருப்பு சாராத           66% 

G 

வையத்திற்கு ஏற்புபடய விவசட 

விதிமுபற  

 

 

 

 குடியிருப்பு மற்றும் அது வதாடர்பாை 

நடவடிக்பககளின் வபாது 

குபறந்தபட்சம் இரண்டு வதன்பை 

மரங்கபளயாவது நட்டு, இணங்குதல் 

சான்றிதழ் வபற்றிருக்க வவண்டும். 

 

 சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த அபிவிருத்திகள் 

தற்வபாதுள்ள குடியிருப்புகளுக்கு 

இபடயூறு இல்ைாமல் 

அனுமதிக்கப்படுகின்றை  

 

 2 ஏக்கருக்கு வமல் உள்ள வளமாை 

வதன்பை நிைங்கபள காணி உட்பிாிவு 

வசய்ய அனுமதி இல்பை. 

தயாாிக்கப்பட்டது : நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 

2020 
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அட்டவபண 8.10.3. குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையத்திற்காை அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்   மற்பறயபவ / 

குபறந்தபட்ச 

மபை அளவுகள் 

(சதுர.மீ)  

அதிகபட்ச 

தபரப்பகுதி 

குடியிருப்பு முதைாம் 

அட்டவபணயின் 

பகுதி அ, ஆ 

மற்றும் இ இந் 

படி 

தைி குடியிருப்பு அைகுகள்   250 

அலுவைக குடியிருப்புக்கள் / வதாழிைாளர் 

குடியிருப்பு 
250 

முதிவயார் / அங்கவீைமுற்ற இல்ைங்கள்  500 

சிறுவர் இல்ைம் 500 

சிறுவர் பராமாிப்பு இல்ைங்கள் 500 

சுகாதாரம் 

மருத்துவ கவைிப்பு மற்றும் மருத்துவ ஆவைாசபை 

பமயங்கள்  
500 

குழந்பத மற்றும் தாய்வசய் பராமாிப்பு பமயங்கள் 500 

விைங்கு மருந்தகம் மற்றும் சிகிச்பச பமயங்கள் 500 

ஆயுர்வவத மருத்துவ நிபையங்கள் 500 

மருத்துவமபைகள் 1000 

மருந்தகங்கள் / ஆய்வகங்கள் 250 

கல்வி 

முன்குழந்பதப் பருவ அபிவிருத்தி பமயங்கள் 500 

தைியார் கல்வி பயிற்சி வகுப்புகள்  500 

ஏபைய கல்வி நிபையங்கள் (கபை நிறுவைங்கள் 

/கல்வி அரங்கம்) 
500 

சர்வவதச பாடசாபைகள்   1000 

ஆரம்ப கல்வி நிபையங்கள் 1000 

இபடநிபைக் கல்வி பமயங்கள் 1000 

வதாழில்நுட்ப கல்லூாிகள் / வதாழிற்பயிற்சி 

நிறுவைங்கள் 
1000 

ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு பமயங்கள் 1000 

நிர்வாகம் 

தைி அைகு அலுவைகங்கள் (அரசு/ பகுதியளவு 

அரசு/தைியார்) 
250 

தாைியங்கி யந்திரங்கள்                         250 

சமூக வசபவ  

சைசமூக அபிவிருத்தி பமயங்கள் 500 

சமூக மற்றும் கைாச்சார பமயங்கள் 500 

மத நடவடிக்பககள் சார் பமயங்கள் 1000 
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நூைகங்கள் 500 

மறுஉருவாக்கம் வசய்யப்பட்ட பமயங்கள் 1000 

இடுகாடு 1000 

கல்ைபறகள் 1000 

                                                வர்த்தகம்  

சில்ைபற விற்பபை கபடகள் / நுகர்வவார் வபாருட் 

கபடகள் 
250 

பல்வபாருள் அங்காடிகள் 500 

உணவகங்கள் 250 

இரத்திைக்கல் மற்றும் நபக மாடங்கள் 250 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 500 

நுகர்வவார் வசபவ பமயங்கள் (முடி திருத்தும் 

மற்றும் அழகுபடுத்தல் நிபையம், புபகப்பட 

நிபையங்கள்)         

250 

இபறச்சி மற்றும் மீன் விற்பபை நிபையங்கள் 250 

மதுபாை கபடகள்  250 

கட்டிட ப் வபாருட்கள விற்பபைவசய்யும்  

நிபையங்கள் 
 250 

எாிவபாருள் நிரப்பல் நிபையம் 500 

 வணிக வளாகத்துடன் கூடிய எாிவபாருள் நிரப்பல் 

நிபையம் 
1000  

எாிவாயு நிரப்பு நிபையங்கள் மற்றும் மின்சார 

திட்டமிடல் நிபையம் 
250 

கட்டிடம் மீது அபமக்கப்பட்டுள்ள 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 
250 

வதாபைத்வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 250 

திறந்த சந்பத வதாகுதிகள் 250 

இறுதிச்சடங்கு பமயம்  500 

இறுதிச்சடங்கு மண்டபம் / வரவவற்பு மண்டபம் 1000 

சுற்றுைா 

ஓய்வு இல்ைங்கள் 250 

விருந்திைர் தங்குமிட விடுதிகள் 250 

Lodges 250 

சுற்றுைா விடுதிகள் 500 

i.              20 க்கும் குபறவாை அபறகள்  

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 

ii.         20 – 99 இபடவயயாை அபறகள்  

சுற்றுைா விடுதிகள் 1000 
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iii.           300 மற்றும் 300 க்கும் வமற்பட்ட அபறகள்  

சுற்றுைா தகவல் பமயங்கள் 150 

கபாைா விடுதிகள்  250 

ஆயுர்வவத ஸ்பா பமயங்கள்    150 

பகத்வதாழில் 

உள்நாட்டு வதாழில்கள் 500 

களிமண் வதாடர்பாை வபாருட்கள் 500 

இயற்பக நார் வதாடர்பாை வதாழில்கள் 500 

ஆபட, ஆபட மற்றும் பிற உற்பத்தி 500 

சிவமண்ட் பிளாக்ஸ், கான்கிாீட் வகாலின் 

வதாடர்பாை வபாருட்கள் 

1000 

காகித வபாருட்கள் மற்றும் அச்சிடுதல் வதாடர்பாை 

வதாழில்கள் 
1000 

வதாழில்கள் வதாடர்பாை உற்பத்தி மரம், மர 1000 

உணவு உற்பத்தி வதாடர்பாை வதாழில்கள் மற்றும் 

மது அல்ைாத பாைங்கள் 
1000 

மறுசுழற்சி நடவடிக்பககள் வதாடர்பாை 

வதாழில்கள் 
1000 

பயன்பாட்டு வசபவகள் 

அபரக்கும் ஆபை / வநல் ஆபை 250 

வாகைங்கபள வாடபகக்கு விடும் நிபையங்கள் 250 

சைபவ / துணி சுத்தம்வசய்யும் பமயங்கள் 250 

வாகை பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள்  500 

i.              இைகு ரக வாகைங்கள்  

முச்சக்கர வண்டி மற்றும் வமாட்டார் பசக்கிள் 

பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள் 
500 

மின் உபகரணங்கள் பழுது பார்க்கும் பமயங்கள் 500 

வபாழுதுவபாக்கு மற்றும் வகளிக்பக 

சிறுவர் பூங்கா 1000 

பூங்கா  - 

இயற்பக நிைத்வதாற்றபமப்பு பகுதிகள்  - 

பார்பவயிடும் வமல்தட்டு அபமப்பு -  

கபைக்கூடம்/அருங்காட்சியகம்  1000 

திறந்தவவளி திபரயரங்கு  1000 

உள் விபளயாட்டரங்கம்   500 

விவசாயம் 

கால்நபடமறு உற்பத்தி / பயிர்பண்பணகள்  1000 

தயாாிப்பு: நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 2020 
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8.11 வநல் பயிர்ச்வசய்பக மற்றும் ஈரநிை விவசாய வையம் 

8.11.1 வநல் பயிர்ச்வசய்பக மற்றும் ஈரநிை விவசாய வையத்திற்காை 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

 

அட்டவபண 8.11.1. வநல் பயிர்ச்வசய்பக மற்றும் ஈரநிை விவசாய வையத்திற்காை 

விதிமுபறகள் 

A அபிவிருத்தி வையம்  வநல் பயிர்ச்வசய்பக மற்றும் ஈரநிை விவசாய வையம் 

 

B வையப்படுத்தல் சார் 

வபரவிைக்கணம்  

இந்த வையமாைது குருணாகல் திட்டமிடல் பகுதியில் 

அபமந்துள்ள வநல் காணிகளுக்கு மட்டுவம வசல்லுபடியாகும். 

C எல்பைகள் ( 

ஆயங்கள் ) 

பின்ைிபணப்பு 16.1 

D வைய காரணி  0 

E அனுமதிக்கப்பட்ட 

உயரம்  
 

F அனுமதிக்கப்பட்ட 

பயன்பாடுகள்   
1. வடைியா, ஒவிதா வபான்ற வதாடர்புபடய 

பிரவதசங்களில் தற்வபாது பயிாிடப்பட்ட வநல் நிைங்கள் 

பகவிடப்பட்ட காணிகளில் விவசாய அபிவிருத்தி 

ச்சட்டத்திற்கு உாிய அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் . 

2. ஈரநிைம் சார்ந்த விவசாயம் 

3. எபிபபடிக் பயிர்ச்வசய்பக 

4. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நீர்வாழ் உயிாிை வளர்ப்புக் 

குட்படகள் 

G வையத்திற்கு 

ஏற்புபடய விவசட 

விதிமுபற  

 

1. மாநகரசபப எல்பைக்குள் மீள்உாிபம வகாருவதற்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட காணிகளில் 8.11.3 ஆம் ஆண்டு 

டன்கள் உள்ளை. 2008 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 

இைங்பக காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி 

கூட்டுத்தாபைத்திைால் தயாாிக்கப்பட்ட வடிகாைபமப்பு 

த் திட்டத்தின் 39/DR – (138 -152) இதற்கிணங்க உாிய 

காணிகளில் உாியபவ இருக்க வவண்டும். 

2. குருநாகல் திட்டமிடல் பிரவதசத்தில் வதசிய அபிவிருத்தி 

கருத்திட்டங்களுக்காக இைங்காணப்பட்ட வநல் காணி, 

அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களுக்காக இைங்காணப்பட்ட 

வநல் நிைங்கள் அல்ைது வவறு ஏவதனும் 

வநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட வநல் காணி 

வதாடர்பாக பின்வரும் விதிமுபறகள் பின்பற்றப்பட 

வவண்டும். 

3. இைங்பக காணி மீட்பு மற்றும் கூட்டுத்தாபைம், மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகாரசபப, நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபப, குருநாகல் நகரசபப, குருநாகல் பிரவதச 
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சபப, வைசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திபணக்களம், 

விவசாய வசபவகள் திபணக்களம் ஆகிய வற்றிலிருந்து 

கீழ்மட்ட காணி/ பகவிடப்பட்ட வநல் மற்றும் 

பயிர்வசய்பக வநல் அபிவிருத்திக்கு முன்ைர் அனுமதி 

யிபைப் வபற்றுக்வகாள்ள வவண்டும். 

4. வடிகால் மற்றும் வவள்ளத் வதக்கத்தில் குறுக்கிடும் எந்த 

கட்டுமாைமும் ஈரநிைங்களிலும் நீர்வழிகளிலும் 

வமற்வகாள்ளப்படக் கூடாது. எவ்வாறாயினும், ஒரு 

முழுபமத் திட்டம் அல்ைது விவசட விதிமுபற 

திட்டத்தின் பிரகாரம், நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசபபயிைால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட விவசட 

கருத்திட்டங்களில் அல்ைது வவள்ள மற்றும் வவள்ள நீர் 

சுமந்து வசல்லும் இயலுபமவதாடர்பில் 

தபையிடாதிருக்க, உாிய அதிகாாிகளின் சிபார்சுமற்றும் 

அங்கீகாரத்திற்கு அபமய, அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

நிர்மாணம் வமற்வகாள்ளப்படல் வவண்டும். 

5. விவசட சூழலியல் அக்கபற வகாண்ட பிரவதசங்கள் 

பாதுகாக்கப்படவவண்டும். அத்தபகய பிரவதசங்களில், 

தாவர, விைங்குகளில் உள்ள தாவர, விைங்குதவிர்ந்த 

வவறு எந்த தாவரங்களும், விைங்குகளும் 

அகற்றப்படைாகாது. 

6. அனுமதிக்கப்பட்ட அபைத்து கட்டிடங்களும் பசுபம 

கட்டிடக் கருத்தத்தின் படி வடிவபமக்கப்பட வவண்டும். 

7. நீர் தக்கபவத்தல் திறன் குபறப்பு மற்றும் (பிற தாக்கம்) 

சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கபள ஈடுவசய்ய மாற்று 

இடங்களில் வபாருத்தப்பட வவண்டும், அங்கு நீர் 

தக்கபவத்தல் திறன் குறிப்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

அபைத்து ஈரநிைங்களிலும் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பயன்பாடு மீது சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள். 

8. வழக்கமாை மீன்பிடிப்பு தவிர மீன் அல்ைது பிற நீர்வாழ் 

உயிாிைங்கபளப் பிடிக்கும் வசயல்பாட்டில் இயந்திரப் 

படகுகள், மீன்பிடி உபகரணங்கள், எாிவபாருள் அல்ைது 

பிற கப்பல்கள் பயன்படுத்தப்படக் கூடாது. 

9. ஈரநிைங்களில் குப்பப அகற்ற அனுமதி இல்பை. 

(உள்நாட்டு, நிறுவை, வதாழில்துபற, வணிக, 

மின்ைணு, மற்றும் மருத்துவ கழிவுகள்) 

10. கழிவு நீர், ஈரநிைங்களில் வவளிவயற்றப்படுவதில்பை. 

11. இந்த திட்டத்தின் 8.1 முதல் 8.10 வபர உள்ள 

வையங்களில் ஏற்கைவவ உள்ள வநல் நிைங்கபள 

அபிவிருத்தி வசய்த பின்ைர், அந்தந்த வையத்தின் 

ஒழுங்குமுபறகள் வபாருந்தும். 
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12. திட்டக் குழுவிைால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டல்கள் 

மற்றும் விவரக்குறிப்புகளுக்கு இணங்காத எந்தவவாரு 

அபிவிருத்திப் பணிகபளயும் நிராகாிக்கும் அதிகாரம் 

அதிகாரசபபயின் திட்டமிடல் குழுவுக்கு உள்ளது 

H பிற உண்பமகள் நகர்ப்புற வளர்ச்சிபயப் வபாறுத்தவபரயில், 

ஆபணயத்தின் திட்டக் குழு, அந்தப் பகுதியின் 

வளர்ச்சிப் பணிகபள வநரடியாகப் பாதிக்கும் மற்றும் 

வளர்ச்சி உத்திகபளப் பயன்படுத்தி (தூண் கட்டுமாைம்) 

மற்றும் பிற வதாடர்புபடய அபைத்து நிறுவைங்களின் 

பாிந்துபரகளுடன் பாிந்துபரக்கப்படும் எந்தவவாரு 

வளர்ச்சிப் பணிகபளயும் அங்கீகாிக்க பாிசீலிக்கைாம். 

ஈரநிை விதிமுபறகளில் தபையிடாமல். 

தயாாிப்பு: நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபபயின் வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 2020 
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 அத்தியாயம் 

        09 
9 விவசட வர்த்தக வையத்திற்காை 

அபிவிருத்தி வழிகாட்டி மற்றும்  

விதிமுபற 
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அத்தியாயம் 09  

 விவசட வர்த்தக வையத்திற்காை அபிவிருத்தி வழிகாட்டி மற்றும்  

விதிமுபற 

 

இந்த அபிவிருத்தி வழிகாட்டித் திட்டம் குருணாகல் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் வையமாக்கலின் 

விவசட வர்த்தக வையம் வதாடர்பாைதாகும். 

 

9.1 விவசட வர்த்தக வையத்திற்காை திட்டமிடல் அணுகுமுபற 
குருணாகல் நகர பமயத்தில் அபமந்துள்ள விவசட வர்த்தக வையம் வரைாற்று ாீதியாக இருந்த 

ஒரு நகரமாகும். பிரதாை ஐந்து வீதிகளின் பமயபமயமாக்கப்பட்ட இந்த வையமாைது விவசட 

வியாபார வையமாக வதாிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த பகுதி அதிக அடர்த்தி அபிவிருத்தி நடவடிக்பககள் மிகவும் கவைம் வசலுத்துகிறது 

எங்வக வபறப்பட்ட. இந்த வையம் ஒரு சிறப்பு வழிகாட்டி திட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி 

வசய்யப்படும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, வமலும் நகரத்திற்கு வரும் திைசாி இடம்வபயர்ந்த 

மக்களுக்கு திறபமயாை வசபவகள் மற்றும் எழும் முக்கிய பிரச்சிபைகபள அபடயாளம் 

காண நடவடிக்பககள் எடுக்கப்படும். 

 

இைங்காணப்பட்ட பிரதாை பிரச்சிபைகள் பின்வருமாறு, 

 1 வபர்ச், 2 வபர்ச் வணிக இடங்கள் இருப்பதால் நகாின் வநாிசல் மற்றும் 

அழுத்தம். 

 வபரும்பாைாை கட்டிடத்தில் பின்புற இபடவவளிகள் மற்றும் கட்டிடம் 

அனுமதி சான்றிதழ்  இல்பை  

 பாதசாாிகளுக்காை பாபதகள் இல்பை 

 பை சந்துகளில் பாதசாாிகளுக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு இல்ைாபம. 

 

சிறப்பு வழிகாட்டி திட்டத்தின் அடிப்பபட கருத்து, நகரம் சுகாதார வசய்ய, பாதுகாப்பாை 

மற்றும் வசதியாை மற்றும் பாதசாாிகள் நட்பு நகரம் வசபவகபள வபற நகரம் வரும் அந்த 

இடத்தில்.  இதன்படி, முக்கிய விதிமுபறகளுக்கு சிறப்பு விதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

 

01. மக்களுக்கு வசதியாை நகரம் 

 வாகை வநாிசபைக் குபறக்க வாகைப் பூங்காக்கபள அபமத்தல்  

 நகரத்திற்குள் நபடப்பயிற்சி யிபை வமம்படுத்துதல் வபாழுதுவபாக்கு 

வபாழுதுவபாக்கு நடவடிக்பககபள வழங்குதல் மற்றும் நகர வநாிசல் காரணமாக 

ஏற்படும் வசார்வு மற்றும் வசார்பவக் குபறக்கும் வபாருட்டு சமூக வதாடர்புகபள 

வமம்படுத்துதல். 

 

02. ஒரு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மை ஆவராக்கியமாை நகரம் 

 நிழல் பகுதிகள், மை மற்றும் உடல் வசார்வு குபறக்க வமலும் பசுபம பகுதிகளில் 

உருவாக்குதல் 
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 சுற்றுச்சூழல் வவப்பத்பதக் குபறப்பதற்கும், நகரத்பத மிகவும் கவர்ச்சிகரமாை 

இடமாக மாற்றுவதற்கும் கால்வாய்களுக்கு அருகில் பச்பச நிற சந்துகபள 

அபமத்தல். 

 

01.  பாதசாாிகளுக்கு பாதுகாப்பாை நகரம் 

 பாதுகாப்பாை நபடபாபதகள் அபமத்தல். 

 ஒவ்வவாரு வீதிகளின் இரு புறங்களிலும் கட்டிட முகப்புகபளக் 

வகாண்டபாதசாாிகளுக்கு வீதிகபள பாதுகாப்பாைதாக மாற்றவவண்டும். 

 அவசர தீ விபத்து களில் வவளிவயறும் கட்டுமாை 

  

04.         ஒரு நடக்க உகந்த நகரம் 

      நடக்க பாபதகள் அபடயாளம் காணல் மற்றும் அவற்பற நிழல் மற்றும் 

கவர்ச்சிகரமாை வழியாக மாற்றல் 

 

9.2 வழிகாட்டித் திட்டத்தின் கருத்துரு வபரபடம் 

உரு இைக்கம். 9.1. அபிவிருத்தி வழிகாட்டி திட்டம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் பற்றிய கருத்துரு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்த விாிவாை வழிகாட்டி திட்டத்தில் பின்வரும் கூறுகள் அடங்கும். 

1. கட்டிட வழிகாட்டுதல்கள்   

2. அறிவிப்புபைபக வழிகாட்டுதல்கள். 

3. வபாக்குவரத்து முகாபமத்துவ வழிகாட்டுதல்கள். 
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9.3 கட்டிட வழிகாட்டுதல்கள்   

 

9.3.1 கட்டிட வகாடு 

 

1. அட்டவபண 9.1 இன் படி புதிதாக கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

வீதிகளின் கட்டிட வகாட்டிற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட வவண்டும் 

2.  

 

i. உத்வதச அபிவிருத்தி நடவடிக்பகக்காை வாகை நிறுத்துமிட வசதிகள் 

இந்த வையத்திற்குள் வவறு காணியில் காட்டப்படுமாயின், அனுமதிவழங்க 

முடியும். 

ii. 2.1ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, உத்வதச அபிவிருத்தி நடவடிக்பககளுக்காக வாகை 

நிறுத்துமிட வசதிகள் வவறு காணி ப்வபாதில் காட்டப்பட்டால், உத்வதச அபிவிருத்தி 

நடவடிக்பகக்காை தற்வபாதுள்ள வாகை நிறுத்துமிட வசதிகள் மற்றும் வாகை 

நிறுத்துமிட வசதிகள் ஆகிய இரண்டும் ஒவர தளத்தில் காட்டப்பட வவண்டும் 

iii. 2.1 மற்றும் II இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு, தளத்திற்குள் வதபவயாை வாகை 

நிறுத்துமிட வசதிகபளக் காட்ட முடியாவிட்டால், 2235/54 (2021.07.08) ஆம் இைக்க 

வர்த்தமாைி அறிவித்தலின் படி நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் வபாதுவாை 

கூட்டுக் கணக்கிற்கு வாகை நிறுத்துமிட வசதிகளுக்காை உாிய கட்டணங்கள் 

வழங்கப்பட வவண்டும். 

 

3. கட்டிடக் வகாடுகள் பின்வருமாறு அபடயாளம் காணப்பட்டுள்ளை 

 

 

 

அட்டவபண இைக்கம் 9.1.  விவசட வர்த்தக வையத்திற்காை கட்டிடக்வகாடுகள் 

         

 வீதியின் வபயர்  கட்டிடக்வகாடு (விதியின் 

பமயக்வகாட்டில் இருந்து)  

1.பிரதாை வீதி 2 m 

2. மாலியத்வதவர் வதரு  3m  

3.மாலியத்வதரு (பஸ் நிபையம் எதிாில்  9m  

4-வபரக்கும்ப வதரு  9m  

5.சர்ச் வராடு 3m  

6.டாக்டர் சில்வா வீதி  6m  

7.சத்ருஷ்ரா மாவத்பத  8m  

8-வபாதிராொ வீதி  9m 

9.வசயின்ட் ஆன்ஸ் வராடு 8m  
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10.நீர்வகாழும்பு வீதி 15m   

11.புத்தளம் வீதி  15m   

12.தம்புள்பள வீதி  15m   

13.எை வீதி 3m  

  

உரு இைக்கம். 9.2 புதிய கட்டிடங்களுக்கும் வதருவின் 

விளிம்பிற்கும் இபடயிைாை உறவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2 கட்டிடத்தின் முகப்பு 

I.    வையத்திற்குள் கட்டப்பட்ட கட்டிடத்தின் முகப்பு தட்படயாக இருக்கக்கூடாது. (கூபர 

முடிக்கப்பட வவண்டும்) 

II. ஒருங்கிபணக்கப்பட்ட காணித்திட்டத்தில் கட்டிடம் கட்டப்பட்டால், அதன் முகப்புகள் 

கட்டிடம் தட்படயாக இருக்கக்கூடாது (ஒரு கூபரயுடன் முடிக்கப்பட வவண்டும்) 
 

 

 

 

 

 

 

මහ වීදිය 

உரு   9.3: பிரதான வதீி  
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உரு  9.4     கட்டடங்களின் அனுமதிக்கத்தக்க மற்றும் அனுமதிக்க முடியாத முகடுகள் 

 

9.3.3 கட்டிட உயரம் 

9.2.3.1. விவசட வர்த்தக வையத்தில் உள்ள மபைகளுக்கு ஒப்புதல் கள் 

அட்டவபண 9.2 ல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள விவரக்குறிப்புகளின்படி 

அளிக்கப்படுகின்றை. 

9.2.3.2. கட்டிடங்களின் இடத்பத வடிவபமக்கும் வபாது, கூபரயிலிருந்து வீதியின் 

வடிகால் வபர மபழ நீர் வாி; கட்டிடத் திட்டத்தில் வதளிவாக காட்டப்பட 

வவண்டும்   

9.2.3.3. அட்டவபண 9.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ள நிபந்தபைகள் ஒரு சிறப்பு வணிக 

மண்டைத்தில் உள்ள 150 சதுர மீட்டருக்கும் குபறவாை தற்வபாபதய 

மபைகளுக்கு வபாருந்தும். குபறந்தபட்ச மபை அளவு வழக்கில் 6 வபர்ச் 

அல்ைது அதற்கு வமற்பட்ட; அனுமதிக்கப்பட்ட தபர பகுதி கைபவ 

வமம்பாட்டு மண்டைத்தின் வையகாரணியால் கணக்கிடப்படுகிறது. 

 அட்டவபண இைக்கம் 9.2.. – காணி வதாகுதிகளுக்காை தரநிபைகள்   

கட்டிடம் 

வபகப்பா

டு 

குபறந்தப

ட்ச மபை 

அளவு சதுர 

மீட்டர் 

மாடி 

அதிகபட்ச 

எண்ணிக்

பக 

அதிகபடியா

ை தூரம் 

(மீ) 

ம

பை 

அள

வு 

குபறந்தப

ட்ச 

கட்டிடம் 

முகப்பு(மீ) 

ஏபையபவ 

 

 

I 

 

 

0 -149 

 

 

G+3 

 

 

15 

 

 

- 

 

 

- 

தற்வபாதுள்ள 

மபைகளுக்கு 

மட்டுவம 

ஒப்புதல் 

வழங்கப்படுகி

றது. 

 

IV 

150 

ற்கு 

வமல் 

 

05 

 

17 

 

80% 

 

06 
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உரு இைக்கம்.9.2: கட்டிட உயரம் கட்டுப்பாடு வையங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.4 கட்டிடங்களின் நிறங்கள் 

 

வவளிப்புறம் மற்றும் கூபரகள் பயன்படுத்தப்படும் என்று நிறங்கள் ஒட்டுவமாத்த கட்டிடம் 

உணர்பவ வபரயறுக்கின்றை. இத்தபகய கட்டிடங்கள் இந்த மண்டைத்திற்குள் ஒளி மற்றும் 

இருண்ட வண்ணங்களின் வரம்பபப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகின்றை. 

 

நிறங்கள் விதிமுபறகள்   

I.புதிய கட்டிடத்தின் நிறங்கள் வவளிப்புற சுவர், வபாருட்கள் (எ.கா. கதவுகள் மற்றும் ென்ைல் 

சுவர்கள்) மற்றும் கூபர வபாருட்கள் (எ.கா. களிமண் ஓடு) மூைம் கட்டுப்படுத்தமுடியும். 

II.அவத வபால், புதிய கட்டிடங்களின் கூபரகள் சிவப்பு அல்ைது ஆரஞ்சு களிமண் ஓடுகளாக 

இருக்க வவண்டும்.  

உரு 9.6 : வவளிப்புற சுவர் மற்றும் கூபர ஆகிய இரண்டிற்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட 

துகள் 
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9.3.5 கட்டிடத்தின் பின்புற இபடவவளி மற்றும் திறந்த வவளிகள் 

சிறப்பு வணிக மண்டைத்தில் தற்வபாதுள்ள கட்டிடங்களின் பக்கவாட்டு இடம் மற்றும் பின்புற 

இடம் ஆகியபவ நகர்ப்புற வளர்ச்சி வழிகாட்டுதல்கபள வசயல்படுத்தசிக்கைாை மண்டைமாக 

அபடயாளம் காணப்பட்டுள்ளை. 

வபரப்படம் எண் 9.7இன் படி மகா வீதி, மாலியவதவ வீதி, வபராகும்பா வீதி, அனுப்பாை 

வீதி, மிஇந்து மாவத்பத, பள்ளிவாசல் வீதி, கதீவரஷன் வகாவிைா பாரா, வகாழும்பு வீதி, 

புத்தளம் வீதி மற்றும் நீர்வகாழும்பு வீதி ஆகிய பகுதிகள் இவ்வையத்தில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளை. இந்த வையக் கட்டிடத்தின் பின்பகுதி மற்றும் திறந்த வவளிகள் 

மூைம் பின்வரும் பிரச்சிபைகள் இைங்காணப்படுகின்றை. 

 

உரு இைக்கம். 9 .7 : கட்டடங்களில் பின்புற இபடவவளிகளுக்கு அபடயாளம் காணப்பட்ட 

பகுதிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. நிபையாை முக அகைத்பத விட குபறவாக வநடுவாிபசபய 

உருவாக்கியிருக்க வவண்டும். 

II. கட்டிடத்தின் முன் மற்றும் பின்புறத்தில் இரண்டு பாபதகபளத் திறத்தல். 

III. சிை இடங்களில் பின்புற இபடவவளிக்காை பற்றாக்குபற. 
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வமற்கண்ட இைங்கண்டு ள்ள பிரச்சிபைகபளத் தீர்ப்பதற்கு பின்வரும் நடவடிக்பககபள 

வமற்வகாள்ள உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. படம் 9.8 மற்றும் 9.9 வழிகாட்டி திட்டங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பிரதாை 

வீதி (பகுதி) வபரகும்பா வதரு, சர்ச் சாபை, மாலியவதவா வீதி, டாக்டர் சில்வா 

வீதி (பகுதி), வபாதிராொ மாவத்பத, புத்தளம் வீதி , ( பகுதி ) நீர்வகாழும்பு 

வீதி ( பகுதி ) ஆகிய இடங்களில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கு 

அபிவிருத்தி நடவடிக்பககளுக்காை அனுமதி பாிசீலிக்கப்படும். 
 

1.1 வழிகாட்டித் திட்டங்களின்படி பாதசாாிகளால் எளிதில் அணுகக்கூடிய 4 அடி 

நபடபாபதபய அபமக்க உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது, வமலும் இந்த 

தாழ்வாரங்கள் கட்டிடத்திற்கு வதபவயாை பின்புற இடம் மற்றும் பக்கவாட்டு 

இடத் வதபவகளின் அளபவ யும் உள்ளடக்கவும் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

நபடபாபத ஏற்பாடு வசய்தல் பின்வருமாறு இருக்க முடியும்; 

I. ஒரு மபைக்கு அபிவிருத்தி நடவடிக்பக முன்வமாழியப்பட்டால், 

நபடபாபதக்கு 4 அடி பக்க இடம் வழங்கப்பட வவண்டும். 

 

II. அடுத்தடுத்த நிைங்களில் இரண்டு வளர்ச்சிப் பணிகள் நடந்தால், 4 அடி 

நபடபாபத பய உருவாக்க ஒவ்வவாரு பக்கத்திலும் 2 அடி இடம் 

வழங்கப்பட வவண்டும். 

 

1.2 அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திட்டங்களில் இந்த இடம் எந்த 

திபசயில் ஒதுக்கப்பட வவண்டும் என்பபத அதிகாரசபப தீர்மாைிக்கும், 

 

உரு இைக்கம். 9.8 : அபிவிருத்தி மூவைாபாயத்தின் ஒரு ங்கமாவத திட்டம். கட்டிடத்தின் 

பின்புற இடம் இல்பை. 
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தயார்: வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 2020 

 

2. படம் 9.7 இன் துபணமண்டை த்தின் 01 ஆம் இைக்கத்தின் மூைம், ஒரு 

கட்டிடத்தின் முன்பகுதி ஒரு பாபதயிலிருந்து மற்ற பாபதகளுக்கு 

விாிவுபடுத்தப்படும் பட்சத்தில், வமவை 01 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

விவரக்குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப வளர்ச்சிப் பணிகள் வசய்யப்பட வவண்டும் 
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உரு இைக்கம். 9.9. கட்டிடத்தின் முன்மற்றும் பின்புற இடத்திற்காை ஒதுக்கப்பட்ட 

அணுகல் தன்பம யின் மூவைாபாயம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தயார்: வடவமற்கு மாகாண அலுவைகம், 2020 

 

3.        i. இந்த விவசட வர்த்தக வையத்தில் 6 வபர்ச்களுக்கு வமற்பட்ட 

காணிகளுக்கு, இந்த அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் வபாதுவாை 

வழிகாட்டல்களின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு பின்புற விண்வவளி அளவு 

மற்றும் பக்க இட அளவு ஒதுக்கப்பட வவண்டும். 
 

ii. இந்த மண்டைத்தின் துபண மண்டைம் 2 இன் எண்ணிக்பக 9.7 இல், 

குபறந்தபட்சம் 7.5 அடி பின்இபடவவளி 6 க்கும் குபறவாை மபைகளில் 

உத்வதச அபிவிருத்தி நடவடிக்பககளில் பாிசீலிக்கப்படும். 
 

iii. சிறப்பு வர்த்தக மண்டைத்தில் 06 க்கும் குபறவாை வபர்ச்களில் கட்டிட 

ஆழம் 66 அடிக்கு வமல் இருக்கும்வபாது 10 '* 10' முற்றம் இருக்க 

வவண்டும். 
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9.4 விவசட வர்த்தக வையத்திற்காை அறிவிப்புப் பைபக விதிமுபற 

 

இந்த குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி த் திட்டத்தில் (2019 - 2030) விவசட வர்த்தக வையத்தினுள் 

உள்ள அபைத்து கட்டிடங்களுக்குமாை அறிவிப்புப் பைபக விதிமுபற கட்டாயமாகும். 

 

9.4.1 அபடயாளபைபக வழிகாட்டுதல்களின் வநாக்கங்கள் 

 

I. தற்வபாக்காக பவக்கப்படும் அறிவிப்புப் பைபககள், மக்கள் தகவபைக் 

கண்டுபிடிப்பதில் சிரமம் இருக்கும் சூழ்நிபைபய உருவாக்குகிறது, வமலும் அபவ 

காட்சி இபடயூபற ஏற்படுத்தும் வபகயில்  மற்றும் அவர்கள் மாறாக அறிவிப்பு 

பைபககபள பார்ப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் 

II. எைவவ, வழிகாட்டி யாைது, பார்பவயாளர்களுக்கு தகவல்கபள திறம்பட வழங்க 

உதவும்.  இது வணிகர்களுக்கு மட்டுமின்றி, வதருக்களின் வமம்பாட்டிற்கும் 

பயைளிக்கும். 

III. வணிக வையம் வபான்ற மத்திய வணிக மாவட்டத்தில் வவளிப்புற அறிவிப்புப் 

பைபககளின் மூன்று அடிப்பபட இைக்குகள் கீவழ உள்ளை 

A. பாதசாாிகளுக்கு உடைடியாக கபடயின் தகவபை வழங்கவவண்டும். 

B. மக்களின் கண்கபள மகிழ்விக்கவவண்டும் 

C. நல்ை வதருக்களுக்கு பங்களிக்க 

IV. அபடயாளபைபக கண்டியின் கைாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பாியத்பத பிரதிபலிக்கும் 

வதருக்களின் ஒரு பகுதியாகும், வமலும் நல்ை வதருக்கவள உருவாக்க, அபவ 

கட்டிடங்களுக்கு கீழ்ப்படியதாக இருக்க வவண்டும் மற்றும் கட்டிடங்களுடன் அவற்றின் 

வடிவபமப்பு இணக்கமாை உறபவவகாண்டிருக்க வவண்டும். 

V. ஒரு நல்ை வதருக்காட்சி மக்கள் வவளிவய நடக்க ஊக்குவிக்கிறது, இது இறுதியில் 

வதருக்களில் வசர்த்து கபடகள் விற்பபை அதிகாிக்கும். இது நகருக்கு வவளிவய இருந்து 

மக்கபள சுற்றுைா வசாத்தாக ஈர்க்கிறது 

 

9.4.2 விதிமுபறகளின் வபரயபற 

I. சுய விளம்பரம்: தைது வசாந்த வணிகத்திற்காை விளம்பரம்  

II. வபாதுவாை வபயர்ப்பைபக: வணிகர்கள் எடுத்துச் வசல்லும் வபாருட்களின் விளம்பரதாரர் 

களால் பவக்கப்படும் வபயர்ப்பைபக  

III. அபடவு அபடயாளம்: பை குடியிருப்பாளர்களுக்காை பகவயாப்ப அபமப்பு 

IV. சுவர் அபடயாளம்: சுவாில் வநரடியாக இபணக்கப்பட்டுள்ள அறிகுறிகள் 

V. கணிப்பு அபடயாளம்: முகப்பில் இருந்து projecting என்று அபடயாளம் பைபககள்  

VI. சாளர அபடயாளம்: நிகழ்ச்சி சாளரத்தின் பின்பக்கத்தில் ஏற்றப்பட்ட அபடயாளம் 

VII. வமற்கவிபக அபடயாளம்: வமற்கவிபக எழுதப்பட்ட ஒரு அபடயாளம்   
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9.4.3   அபடயாளப் பைபக விதிமுபற 

அடிப்பபடயில் கட்டிடம் வபக ஒன்றுக்கு இரண்டு வவவ்வவறு அறிவிப்பு பைபக 

வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளை. 

9.3.3.1. சிறிய அளவிைாை கட்டிடங்களுக்காை பசன் வழிகாட்டுதல்கள். இந்த 

வழிகாட்டி சிறிய திறப்புகள் (வழக்கமாக அகைம் 6 மீட்டர் கீவழ) 

வகாண்டிருக்கும் கட்டிடங்கள் வபககளுக்கு வபாருந்தும் 

சுவர் 

அபடயாளபைபக 
I. ஒவ்வவாரு கபட முன் அல்ைது கட்டிடம் முகப்பில் ஒரு 

சுவர் அபடயாளம் (முதன்பம அபடயாளம்) அனுமதி. 

II. முதன்பம அபடயாளம் வடிவபமப்பு முகப்பில் 

மற்றும் வதரு ஸ்வகப் ஒட்டுவமாத்த வடிவபமப்பு 

மதிக்க வவண்டும்.  

III. முதன்பம அபடயாளம் இடம் கபட முன் வமவை 

மற்றும் இரண்டாவது மாடி ென்ைல்கள் கீவழ 

cantered வவண்டும்.  சுவர் அபடயாளம் கட்டிடத்தின் 

வரைாற்று பாத்திரம் (பத்திகள், வபடிவமன்ட், 

balustrades, பதக்கங்கள் வபான்ற அைங்கார 

அம்சங்கள்) மபறக்க கூடாது.  

IV. ஒரு சுவர் அபடயாளம் ஐந்து சதுர மீட்டர் தாண்ட 

கூடாது.  

V. ஒரு சுவர் அபடயாளம் உயரம் ஒரு மீட்டர் தாண்ட 

கூடாது. 

VI. ஒரு கட்டிடத்திற்கு சுவர் அபடயாளம்(கள்) வமாத்த 

பரப்பளவு 25% க்கு மிகாமல் இருக்க வவண்டும். 

VII. ஒரு தயாாிப்பு வபயர் வபான்ற வபாதுவாை 

அபடயாளம் அனுமதிக்கப்படவில்பை. 

VIII. வதபவப்படும் வபாது, ஒரு சுவர் அபடயாளம் 

வவளிப்புற விளக்கு வபாருத்துதல்கள் 

பயன்படுத்தவும். இன்-பாக்ஸ் வபக ஒளி 

வபாருத்தஅனுமதி இல்பை. ஒவ்வவாரு 

எழுத்துகளிலும் விளக்கு வகாண்ட தைிப்பட்ட 

முபறயில் ஏற்றப்பட்ட எழுத்துக்கள் 

அனுமதிக்கப்படுகின்றை. 

வமல் மாடியில் கூபர 

அபடயாளபைபக 

மூன்றாவது அல்ைது அதற்கு வமல் மாடியில் கூபர அல்ைது சுவர் 

அபடயாளம் அனுமதிக்கப்படவில்பை 

வதறிப்பு 

அபடயாளபைபக 
I. ஒரு கபட முன் வணிக ஒரு வதறிப்பு அபடயாளம் 

அனுமதி. 

II. ஒரு வதறிப்பு குறி 90 வச.மீ அகைம், 60 வச.மீ உயரம் 

மற்றும் 10 வச.மீ தடிமன் ஆகியவற்பற விட வபாிதாக 

இருக்க கூடாது. 

III. வதறிப்பு குறிகளின் அடிப்பகுதி நபடபாபதக்கு வமவை 

குபறந்தது 2.5 மீ வதாபைவில் இருக்க வவண்டும் மற்றும் 
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திடமாை ஆதரவு இருக்க வவண்டும். 

IV. உயர் மட்ட பகவிபைமற்றும் வணிக த்தின் சின்ைமாக 

காட்டும் பபடப்பு அறிகுறிகள் இந்த வபக 

ஊக்குவிக்கப்படுகின்றை. 

வமற்கவிபக 

அபடயாளபைபக 
I. ஒரு வமற்கவிபக அபடயாளம் அனுமதிப்படும் 

II. சுவர் அபடயாள பைபகக்காை நிபந்தபைகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றை. 

 

உரு இைக்கம். 9.10:  சிறு அளவிைாை கட்டிடங்களுக்காை விளக்க வழிகாட்டுதல்கள் 

 

 

1. . வபாிய அளவிைாை கட்டிடங்களுக்காை அறிவிப்புப் பைபக 

சுவர் 

அபடயாளபைபக 
I. தபரயில் சுவர் அபடயாளம் (முதல்) மற்றும் இரண்டாவது 

மாடியில் அனுமதி 

II. ஒவ்வவாரு கபட முன் அல்ைது வணிகத்திற்கும் ஒரு சுவர் 

அபடயாளம் (முதன்பம அபடயாளம்) 

அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

III. முதன்பம அபடயாளம் வடிவபமப்பு முகப்பில் மற்றும் 

பாபதயின் ஒட்டுவமாத்த வடிவபமப்பிற்கு இணங்கி 

வவண்டும் 

IV. முதன்பம அபடயாளம் இடம் கபடயின் முன் மற்றும் வமல் 

மாடி ென்ைல்கள் கீவழ பமயம் மற்றும் ென்ைல்கள், 

திறப்புகள் அல்ைது பால்கைியில் மூட கூடாது.    

V.  ஒரு சுவர் அபடயாளம் ஐந்து சதுர மீட்டர் தாண்ட கூடாது. 

ஒரு சுவர் அபடயாளம் உயரம் ஒரு மீட்டர் தாண்ட கூடாது. 
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VI. ஒரு கட்டிடத்திற்கு சுவர் அபடயாளம்(கள்) வமாத்த பரப்பளவு 

முகப்பில் பகுதியில் 10% மிகாமல் இருக்க வவண்டும். 

VII. ஒரு தயாாிப்பு வபயர் வபான்ற வபாதுவாை அபடயாளம் 

அனுமதிக்கப்படவில்பை. 

VIII. இது ஒரு சுவர் அபடயாளம் வவளிப்புறம் விளக்கு 

வபாருத்தபயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வவாரு 

எழுத்துகளிலும் ஒரு விளக்பகக் வகாண்டிருக்கும் 

தைித்தைியாக ஏற்றப்பட்ட எழுத்துக்கள் 

அனுமதிக்கப்படுகின்றை. 

கூபர வமல் 

அபடயாளபைபக 

மூன்றாவது அல்ைது அதற்கு வமல் மாடியில் கூபர அல்ைது சுவர் 

அபடயாளம் அனுமதிக்கப்படவில்பை. 

வதறிப்பு 

அபடயாளபைபக 
I. ஒரு கபட முன் வணிக ஒரு வதறிப்பு அபடயாளம் அனுமதி. 

II. ஒரு வதறிப்பு குறி 90 வச.மீ அகைம், 60 வச.மீ உயரம் மற்றும் 

10 வச.மீ தடிமன் ஆகியவற்பற விட வபாிதாக இருக்க 

கூடாது. 

III. வதறிப்பு குறிகளின் அடிப்பகுதி நபடபாபதக்கு வமவை 

குபறந்தது 2.5 மீ வதாபைவில் இருக்க வவண்டும் மற்றும் 

திடமாை ஆதரவு இருக்க வவண்டும். 

IV. உயர் மட்ட பகவிபைமற்றும் வணிக த்தின் சின்ைமாக 

காட்டும் பபடப்பு அறிகுறிகள் இந்த வபக 

ஊக்குவிக்கப்படுகின்றை. 

சாளர அபடயாள 

பைபக 

ஒரு சாளர அபடயாள பைபக அல்ைது சட்டமிடப்பட்ட சாளரத்திற்கு 

ஒரு சாளரக் குறியீடுகள் அனுமதிக்கப்படும். 

சாளர சாளர அபடயாள பைபக சாளரப் பரப்பில் 25% க்கு வமல் 

மபறக்கக்கூடாது. 

 

வமற்கவிபக 

அபடயாள பைபக 
I. ஒரு வமற்கவிபக அபடயாளம் அனுமதிப்படும் 

II. வமற்கவிபக அபடயாள பைபக வடிவபமப்பு முகப்பில் 

மற்றும் பாபதயின் ஒட்டுவமாத்த வடிவபமப்பிற்கு இணங்கி 

வவண்டும்.  

III. ஒரு தயாாிப்பு வபயர் வபான்ற வபாதுவாை அபடயாளம் 

அனுமதிக்கப்படவில்பை. 
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உரு  9.11. : வபாிய அளவிைாை கட்டிடத்திற்காை விளக்க வழிகாட்டுதல்கள்

 

 

 

 

9.4.4 அபடயாள ப் பைபககளுக்காை எழுத்து மற்றும் நிறங்கள் 

I. அறிவிப்பு வடிவபமப்பு ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்க வவண்டும்; வணிகத்பத 

வமம்படுத்தவும், வழங்கப்பட்ட வணிக அல்ைது வசபவபய வமம்படுத்தவும் படங்கள் 

மற்றும் கிராபிக்ஸ் பயன்படுத்தி கருத்தில். 

II. அறிவிப்பு பைபகயின் வசைங்கள் எளிபமயாை அச்சுக்கபையுடன் குறுகியதாக 

இருக்க வவண்டும், இதைால் மக்கள் எளிதாக இவற்பற படிக்க முடியும். 

III. வதளிவாை வசய்திபய அபடய சிை சின்ைங்களின் பயன்பாடு மற்றும் வசாற்கபள 

குபறத்தல். 

IV. அபடயாளம் நிறங்கள் எளிய இருக்க வவண்டும் (உதாரணமாக, மூன்று நிறங்கள் ஒரு 

வரம்பில்) மற்றும் கட்டிடம் நிறம் திட்டம் மற்றும் அருகில் கட்டிடங்கள் வபாருத்தமாை. 

பை நிறங்கள் பார்பவ ாீதியாக கவர்ச்சிகரமாைதாக இல்ைாமல் வபாகைாம். 

V. எழுத்துகளுக்கும் பின்ைணிக்கும் இபடவய உள்ள வவறுபாடு மற்றும் உபரபயச் 

சுற்றியுள்ள திறந்த வவளியின் அளவு ஆகியவற்றின் மூைம் பகவயாப்பமிடல் 

வமம்படுத்தப்படுகிறது. 
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9.5 வபாக்குவரத்து முகாபமத்துவம் 

 

விவசட வர்த்தக ப் பகுதிபய பாதசாாிகளுக்கு உகந்ததாக மாற்றவும் பயணிகளுக்கு வசதியாை 

மற்றும் பயனுள்ள வசபவபய வழங்குவவத இந்த வபாக்குவரத்து நிர்வாகத்தின் முக்கிய 

வநாக்கமாகும். பின்வரும் திட்டங்கள் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளை.   

 

  

9.5.1  முபறயாை வாகை நிறுத்தஇடங்கபள ஏற்படுத்தி, விவசட வர்த்தக வையத்தின் 

சாபைகளில் முபறயற்ற வாகைத்தாித்தபை நிறுத்துதல். 

 

 

உரு இைக்கம். 9.12:  வாகை நிறுத்தத்திற்கு பாிந்துபரக்கப்பட்ட இடங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
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Sub Zone 1  10  

Sub Zone 2   
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I.பை மாடி கார் நிறுத்துமிடமாக சதுராஷ்ரா மாவத்பதயில் வாகை நிறுத்துமிடத்பத 

அபிவிருத்தி வசய்தல் 

a. வாகை நிறுத்துமிடத்திற்கு வசல்லும் அணுகு சாபைபய 30 அடியாக 

அகைப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

II.மிஇந்து மாவத்பதயில் 7 ஏக்கர் அரச நிறுவைம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட காணியில் கைப்பு 

அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தில் பை மாடி வாகை நிறுத்துமிடத்பத அபிவிருத்தி வசய்தல் 

 

III.அதன்படி, இந்த இரு துபண வையங்களிலும், ஏற்கைவவ உள்ள வீதிகளின் இரு புறமும், 

வாகை நிறுத்தங்கபள குபறக்கவும், இரண்டு வையங்களில், இரு இடங்களில், வாகை 

நிறுத்தஇடங்கபள திருப்பவும், திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
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9.5.2 விவசட வர்த்தக  மண்டைத்தில் உள்ள அபைத்து சாபைகபளயும் வாகைப் 

பாபதயாகவும், பாதசாாிகள் வழித்தடமாகவும் தைித்தைியாக 

வபகப்படுத்துதல் மற்றும் மண்டைத்தின் வசயல்பாடுகபள வமலும் திறம்பட 

ச்வசய்தல். 

 

உரு இைக்கம் 9.13 : விவசட வர்த்தக வையத்தில் வீதிகளின் வபகப்பாடு            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைாதசாரிகளுக்காக ஒதுக்கப்ைட்ட 
வதீிகள் 

 

ஏலைய வதீிகள் (வாகைங்கள் 
மற்றும் ைாதசாரிகள்) 

 

உத்ததச சுற்றுவட்டங்கள் 
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விவசட வர்த்தக வைய வீதிகள் வமவை காட்டப்பட்டுள்ளவாறு பாதசாாிகள் பாபதகளுடன் 

குறிக்கப்பட்டுள்ளை, ஏபைய பாபதகள் வபரபடத்தில் நீை நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளை 

(புத்தளம் சந்தியில் ஒரு ரவுண்டாைா பாிந்துபரக்கப்பட்டுள்ளது). 

 

9.5.3 விவசட வர்த்தக வையத்தில் உள்ள அபைத்து வீதிகபளயும் எவ்வாறு 

அபிவிருத்தி வசய்வது என்பது குறித்த குறிப்பிட்ட குறுக்கு வவட்டுப் பகுதிபய 

வழங்குவதன் மூைம் எவ்வாறு அபிவிருத்தி வசய்வது என்பது பற்றிய 

விதிமுபறகபள வழங்குதல். 

 

  உரு  இைக்கம். 9.14: குறுக்கு வவட்டு மூைம் காட்டப்பட வவண்டிய வீதிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

316 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

 

உரு இைக்கம். 2.12: குறுக்கு வவட்டு அ – பிரதாை வீதி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  உரு இைக்கம். 2.36: குறுக்கு வவட்டு B – வபரகும்பா வீதி   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு இைக்கம் .2.37 : குறுக்கு வவட்டு C - மாலியத்வதரு (பஸ் நிபையம் எதிாில்) 
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        உரு இைக்கம். 2.38: குறுக்கு வவட்டு D - மாலியத்வதரு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   உரு இைக்கம். 9.19   : குறுக்கு வவட்டுபிாிவு E - சத்துராவதரு 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   உரு இைக்கம். 9.20: குறுக்கு வவட்டு F – வதவாைய வீதி 
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உரு இைக்கம். 9.21: குறுக்கு வவட்டு G - வான் எை வீதி   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு இைக்கம். 9.22:   குறுக்கு வவட்டு H - டாக்டர் சில்வா வீதி    

 

 

 

 

 

 

 

விவசட வர்த்தக வையம் நகரத்தில் மிகவும் பிரபைமாை பகுதியாக உள்ளது, நடவடிக்பககள் 

நிபறய. எைவவ, காற்று மாசு அதிகமாக உள்ளது. வமவை குறிப்பிட்ட சாபைகபள த் தடுக்காத 

வபகயில், அப்பகுதி மக்கள் தங்கள் பணிகபள எளிதாக ச் வசய்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிபைபய 

உருவாக்கவும், அந்த சாபைகள் எவ்வாறு வமம்படுத்தப்பட வவண்டும் என்பது குறித்த 

வழிகாட்டுதபை வழங்கவும், மரங்கள் நடப்பட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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9.6 விவசட வர்த்தக வையத்தின் வபாதுவாை விதிமுபறகள் 

 

1. சிறப்பு வணிக வையத்தில் 06 வபர்ச்களுக்கு குபறவாை காணிகபள உப பிாிபக வசய்தல் 

அனுமதிக்கப்படுவதில்பை. 

 

2. I.  நிை அளபவத் திட்ட ஒப்புதல் இல்ைாமல் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியுடன் 06 க்கும் 

குபறவாை வபர்ச் தற்வபாதுள்ள மபைகபள உருவாக்க பாிசீலிக்கப்படும். 
 

 

II. வமவை 02.1 இல் எழுத்துமூைம் அனுமதி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிைங்களுக்காை 

மபைகளுக்கு மட்டுவம நகர்ப்புற வளர்ச்சி ஆபணயத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி 

அதிகபட்சமாக 4 மாடிகள் (ெி + 3) வபர கட்டிட வமம்பாட்டு நடவடிக்பககள் 

பாிசீலிக்கப்படும். 
 

3. இந்த மண்டைத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களின் அடித்தளம் அனுமதிக்கப்படாது. 
 

4. இந்த பிராந்தியத்தில் அபைத்து அபிவிருத்தி நடவடிக்பககளிலிருந்தும் கழிவுநீர்; வதசிய 

நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாைபமப்பு ச் சபபயிைால் இயக்கப்படும் குருணாகல் கழிவுநீர் 

முபறபமயுடன் இபணக்கப்படல் வவண்டும். 

 

5. அபிவிருத்திப் பணிகளுக்குத் வதபவயாை வாகை நிறுத்துமிட வசதிகபள 

வளாகத்திற்குள் வழங்க முடியாத சந்தர்ப்பங்களில், வாகை நிறுத்துமிடக் கட்டணம் 

வசலுத்துதல் வதாடர்பாை வர்த்தமாைி அறிவித்தலின் 2ஆம் இைக்க வர்த்தமாைி 

அறிவித்தலின் அட்டவபண 2 இன் பிரகாரம் அங்கீகாரத்திற்காை வசபவக் 

கட்டணங்கள் அறவிடப்படும். இது நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபபயின் கூட்டுக் 

கணக்கில் வரவு பவக்கப்பட வவண்டும். 
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 அத்தியாயம் 

        10 
10 முன்வமாழியபட்டுள்ள கட்டிட வகாடு 
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ஆதாரம்: வட வமல் மாகாண அலுவைகம் – 2020 
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10.1 முன்வமாழியபட்டுள்ள கட்டிட வகாடு 

அட்டவபண  10.1 – வீதிப் பட்டியல் மற்றும்  முன்வமாழியபட்டுள்ள கட்டிட வகாடு  

இை RDA இைக்கம் வீதி  

உத்வதச 

வீதி 

அகைம் 

உத்வதச கட்டிட 

வாி (வீதி யின் 

பமயத்திலிருந்து) 

வபரபட 

சாபை 

எண்  

 
1 AA 006 

அம்பபுஸ்ஸ - 

திருவகாணமபை 27 15 
RDA - 

01  

2 B247 
நீர்வகாழும்பு - 

குருணாகல் 27 15 
RDA - 

02  

3 AA010 
கண்டி - புத்தளம் 

27 15 
RDA - 

03  

4 B087 
தம்வபாக்கா - 

கட்டுப்பிட்டி 
27 15 RDA -04 

 

5 B611 
தித்தவவல்ை - 

வகாைகம 
27 15 RDA -05 

 

6 B300 

முத்வதட்டுகை – 

ஹிாிப்பிட்டி (வவல்ைவ 

வீதி) 

27 15 RDA -06 
 

7 B264 
மல்ைவபிட்டிய - 

கப்பிட்டிகை 27 15 
RDA - 

07  

8 B082 
வபௌத்தாவைாக்க 

மாவத்பத 27 15 
RDA - 

08  

9 B082 
யு.B வான்ைின்யக 

மாவத்பத 
27 15 

RDA - 

09  

10 B082 

வவளி சிர்குவைர் 

சாபை வமற்கு – 

வில்வகாடா சாபை 

27 15 RDA -10 
 

11 B082 கட்டுவாைா வீதி 27 15 RDA -11 
 

12   வடக்கு ஏாி சாபை 27 15 RDA -12 
 

13 B051 பிரதாை வீதி - - RDA -13 
 

14   பபழய தம்புள்ள வீதி 27 15 RDA -14 
 

15 B051 சுரதிசா வீதி 27 15 RDA -15 
 

16 B478 
வாாியவபாை – 

கவைவத்த வீதி 
27 15 RDA -16 

 

17 - 
முன்வமாழியப்பட்ட 

ஊட்டர் சர்குைர் சாபை 
27 15 - 
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இை  

வீதி  
உத்வதச வீதி 

அகைம் 

உத்வதச கட்டிட வாி 

(வீதி யின் 

பமயத்திலிருந்து) 

வபரபட 

சாபை 

எண் 

18 வதாராய குட வகாவபை 17 10 PRDA -15 

19 மல்ைவபிட்டிய - கட்டுப்பிட்டி 17 10 PRDA -09 

20 மால்பிட்டி – பிதுருவவல்ை ஹால் 

வீதி 

17 10 PRDA -12 

21 ரங்கம- வகாைகம 17 10 PRDA -21 

22 படகமுவ – வவல்ைவ 17 10 PRDA -

22,6 

23 பிலிகட – ஹதுருக்கந்தா 17 10 PRDA -08 

24 மவதகம- வமாவகாட்டாவ 17 10 PRDA -16 

25 வகாஹிைவகதர – குடமுவ 17 10 PRDA -17 

26 வபல்ைந்வதைியா – திக்வவஹரா 17 10 PRDA -02 

27 மஸ்பாட்ட- திஸ்ைம்வவவ 17 10 PRDA -01 

28 வபாரவபாை- தல்விட்டா 17 10 PRDA -24 

29 வபாயகவை – மாத்தபவ 17 10 PRDA -10 

30 வாதுரகை – வில்பாவா 17 10 PRDA - 

18 

31 ரங்கம – பமுைவபாத 17 10 PRDA 

32 தைமிட்டிய – வகாஹிவைவகதர 17 10 PRDA 

33 வவல்ைவ – வததுரு ஓயா 17 10 PRDA 

34 ரணவை – புடைபிட்டிய 17 10 PRDA – 

19 

35 தியபவா – வடாரட்டியவ 17 10 PRDA -20 

36 யாகப்பிட்டி உயந்தை மாற்று 

வீதி 
17 10 PRDA -07 

37 படகமுவ – வவல்ைவ 17 10 PRDA -06 

38 வஹைமுல்ை - தல்வகாட்டா 17 10 PRDA -11 

39 வவவ வரௌம – குடா கல்கமுவ 17 10 PRDA -05 

40 மல்கடுவவ அைவகாைவதைிய 

ஊடாக களுதவத்த 
17 10 PRDA -03 

  ெயந்திபுர – வபாதைா 

பவத்தியசாபையிலிருந்து 

வகட்டுவை வுக்கு உத்வதச 

மாற்று வீதி. 

      

        

41 17 10 PRDA -26 

42 யந்தம்பைவ – வவவ வகத்ரா 

(சுந்தரவபாை வீதி) 

17 10 PRDA -13 

43 வபரகும்பா வதரு - - MC -002 

44 வபாதிராொ மாவத்பத - - MC -003 

45 மாலியவதவா வதரு - - MC -004 
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46 கான்வவன்ட் சாபை 21 12 MC -005 

47 ராெபிஹில்ைா வீதி 21 12 MC -006 

48 மிஹிந்து மாவத்பத 21 12 MC - 

49 கச்வசாிய வீதி 15 9 MC -007 

50 பாைதக்ஷ மாவத்பத 15 9 MC – 031 

51 வாத்திமி வீதி 15 9 MC -008 

52 குமாரதுங்க மாவத்பத 15 9 MC - 009 

53 புபுடு மாவத்பத 15 9 MC - 010 

54 சுமங்கை மாவத்பத 15 9 MC -015 

55 இளிபுவகத்ரா வீதி 15 9 MC -016 

56 நிஸ்ஸங்கா மாவத்பத 15 9 MC-022 

57 மல்கடுவவ சுற்றுவட்ட வீதி 15 9 MC -014 

58 எச்.பி.டி. சாபை 15 9 MC-028 

59 வவைங்வகாைா வீதி 15 9 MC-023 

60 ராெபிஹில்ைா வரஸ்டாவடன்ட் 

சாபை 
15 9 MC-161 

61 வவன்ைறு வவவ வீதி 13 8 MC -012 

62 ெயபதிரை வீதி 13 8 MC-001 

63 கடறகம வதவை வீதி 13 8 MC-029 

64 மில்ைைியம் நகர சாபை 13 8 MC-032 

65 வில்டரா உயாை 13 8 MC- 019 

66 ஏாிக்கபர சாபை 13 8 MC- 020 

67 சதுர்ஷ்ர வீதி 13 8 MC-021 

68 பாைதக்ஷ வீதி 13 8 MC-031 

69 திவாரா சன்ஸ்டா சாபை 13 8 MC-035 

70 கந்த உடவத்த வீதி 11 7 MC -180 

71 பண்டாரநாயக்க வீதி 11 7 MC -011 

72 வஹராலியவை வீதி 3 வது 

பாபத 

11 7 MC -013 

73 உடவல்வபாை – சர்வவாதய வீதி 11 7 MC -018 

74 சுமாைதாஸ மாவத்பத – ஹி- 

நுகல்ை வீதி 

11 7 MC-025 

75 அமுைவத்த வீதி 11 7 MC-

419,420 

76 டாக்டர் சில்வா வீதி - - MC -197 

77 முஸ்லீம் சர்ச் சாபை - - MC -057 

78 வசயின்ட் ஆன்ஸ் சாபை - - MC -186 

79 கைகாவா வவை வீதி 11 7 MC -181 

80 சமாெ சிங்கள வீதி 11 7 MC -203 
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81 மவைல் ஒலுவ _ வஹவவபாை 13 8 PS -0007 

82 ாிகில்ைகமுவ வீதி 13 8 PS -0002 

83 துருலியகம – ஹதிராவை- ை 13 8 PS -0003 

84 மகா கண்வடகம - துருலி- யாகம 13 8 PS -0004 

85 வதாராய – நரம்வபாை 13 8 PS -0005 

86 வைகவை – மவபாத 13 8 PS -0008 

87 வவவகால்ை - மரகம 13 8 PS -0009 

88 வதமாலுசா வீதி 13 8 PS -010 

89 வரக்ைாண்ட் வத்த – சின்ஹாபுரா 13 8 PS -011 

90 வஹன்யாயா , கல்கண்ட - சியம் 

- பைங்கமுவ 

13 8 PS -012 

91 துபண சாபை 13 8 PS -013 

92 வமல் ஏாி சாபை 13 8 PS -014 

93 துபண சாபை 13 8 PS -0015 

94 தைதுவ – வகபைவ 13 8 PS -0016 

95 துபண சாபை 13 8 PS -0017 

96 மிக்வகாை – கிாிவுை 13 8 PS -0019 

97 கடுறுகும்புர – மாகுரு ஓயா 13 8 PS -0020 

98 டான்கஸ்பிட்டிய - பகத்வதாழில் 

வையம் 
13 8 PS -0021 

99 துபண சாபை 13 8 PS-0022 

100 துபண சாபை 13 8 PS -0023 

101 வவவஹர் வபால்மண்டைா 

சாபை 
13 8 PS -0024 

102 வாதுராகபை – தர்மபாை வீதி 13 8 PS -0026 

103 வாதுரகை – வீரலுக்வகாை 

வசவமட்ாி வீதி 

13 8 PS -0027 

104 தல்வகாட்டா – வில்பாவா 13 8 PS -0028 

105 மல்பிட்டிய ெயமாவத்பத – 

ரத்கல்ை வீதி 

13 8 PS -0029 

106 துபண சாபை 13 8 PS -0030 

107 துபண சாபை 13 8 PS -0031 

108 துபண சாபை 13 8 PS- 0032 

109 வைக் வராட் 13 8 PS -0033 

110 துபண சாபை 13 8 PS -0034 

111 துபண சாபை 13 8 PS -0035 

112 சர்வவாதய வீதி 13 8 PS -0036 

113 துபண சாபை 13 8 PS -0037 

114  துபண சாபை 13 8 PS -0038 

115 துபண சாபை 13 8 PS -0039 
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116 துபண சாபை 13 8 PS -0040 

117 வகாைகம – வில்கம திவா- தவா 13 8 PS -0041 

118 மல்பிட்டிய – மதிதியவை 13 8 PS -0042 

119 மல்பிட்டிய – தைவ அசை வீதி 13 8 PS -0043 

120 பப்வபவை - மாவபகமுவ 13 8 PS -0044 

121 வைகுல்வபாை வீதி 13 8 PS -0045 

122 மாவபாத்தா – வைகவை பசுபம 

கிராம வீதி 

13 8 PS -0046 

123 வதசிய பாடசாபை வீதி 13 8 PS- 0077 

124 துபண சாபை 13 8 PS -0047 

125 பமுைவை - முதுன்பிட்டி ரத்கல்ை 

வீதி 
13 8 PS -0143 

126 ஆதரணிவீதி 13 8 PS- 0048 

127 ஹிஜ்ர மாவத்பத 13 8 PS- 0049 

128 துபண சாபை 13 8 PS- 0050 

129 துபண சாபை 13 8 PS-0051 

130 பநலியா கம வமடா வீதி 13 8 PS -0052 

131 ஹுலுகம, உதுபிட்டிய, மஹ்- 

கம, அத்தைப்பிட்டி வீதி, 

13 8 PS-0053 

132 துபண சாபை 13 8 PS- 0054 

133 துபண சாபை 13 8 PS-0055 

134 துபண சாபை 13 8 PS-0056 

135 ஏைாவத்பத திவாை வீதி 13 8 PS -0057 

136 வாதுரகை – இசுரு வபடஸ 13 8 PS - 0058 

137 வாதுராகபை – பிரதாை கிணறு 

வீதிக்கு அருகில் 

13 8 PS -0059 

138 வவலிப்பிட்டி வீதி 13 8 PS -0060 

139 தம்வபாக்கா – தீவதைிய கட்டம் 

1 

13 8 PS -0061 

140 வபரக்கும் மாவத்பத 13 8 PS -0062 

141 சுதர்சை மாவத்பத 13 8 PS -0063 

142 சமாகி மாவத்பத 13 8 PS -0064 

143 துபண சாபை 13 8 PS -0065 

144 துபண சாபை 13 8 PS -0066 

145 கைவகதர பவடகம மா- குரு ஓயா 

வீதி 
13 8 PS - 0067 

146 துபண சாபை 13 8 PS -0068 

147 பிம்புருவாைாகம – வஹைாவ 

வீதி 

13 8 PS -0069 

148 திவுல்கஹபிட்டிய வீதி 13 8 PS -0070 
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149 ெிைிகராவ – ஆைய வீதி 13 8 PS -0071 

150 துபண சாபை 13 8 PS -0072 

151 ஹைம்பிட்டிய – பவத்தியசாபை 

வீதி 

13 8 PS -0073 

152 சாந்தி விஹாபர வீதி 13 8 PS -0640 

153 வமாரவஹன்ைா வீதி 13 8 PS -0074 

154 துபண சாபை 13 8 PS -0075 

155 தம்வபாக்கா – தீவதைிய கட்டம் 

2 

13 8 PS -0076 

156 எல்வத்த கட்டம் 1 13 8 PS -0077 

157 ெிைிகராவ வீதி 13 8 PS -0078 

158 மகா வகாவாைா வீதி 13 8 PS -0083 

159 ெய மாவத்பத 13 8 PS -0079 

160 துபண சாபை 13 8 PS -0080 

161 துபண சாபை 13 8 PS -0081 

162 துபண சாபை 13 8 PS -0081 

163 சின்ஹா மாவத்பத 13 8 PS -0082 

164 விவகாடவத்த வீதி 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது 
11 7 PS -0001 

165 ஆைக்வகாைவதைிய வீதி ( 

கண்டி மற்றும் தம்புள்ள வீதி 
11 7 PS -0179 

 

 

குறிப்பு 

 

1. 6 மீ கட்டிட பாபத மற்றும் 9 மீ உத்வதச சாபை அகைம் அபைவருக்கும் 

வபாருந்தவவண்டும் 

மற்ற வபாதுவாை சாபைகள். 

2. ஒன்று அல்ைது அதற்கு வமற்பட்ட கட்டிடங்களுக்காை அணுகல் சாபையின் குபறந்தபட்ச 

அகைம் 

குடியிருப்பு அல்ைாத பயன்பாட்டிற்காக 9.0 மீ. 

3. 9.0 மீ அகைத்திற்கும் குபறவாை சாபைபய ஒட்டிய ஒரு அபிவிருத்தி த் தளம் அல்ைது 

மபைக்காை உத்வதச சாபை அகைம் (சாபையின் தற்வபாபதய மற்றும் வபௌதிக அகைம் 

குபறந்தபட்சம் 6.0 மீ என்றால்), இந்த அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் வதாடர்புபடய 

மண்டைத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குடியிருப்பு அல்ைாத நடவடிக்பககளுக்காை அனுமதி, 

முன்வமாழியப்பட்ட பயன்பாடு வபாிய அளவிைாை வதாழில்துபற மற்றும் கிடங்கு இல்ைாத 

சந்தர்ப்பங்களில் பாிசீலிக்கப்படும் உத்வதச வீதி அகைத்தின் கீழ் உள்ள காணிபய உாிய 

அதிகாரசபபக்கு மாற்றுதல் 
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பின்ைிபணப்பு 01: வபரபடம் பட்டியல் 

வபரபடம் இைக்கம் 1.2 வதசிய வபௌதீக திட்ட வகாள்பக 2050 

வபரபடம் இைக்கம் 1.3 குருநாகல் வையமாக்கல் திட்டம் 2012   

வபரபடம் இைக்கம் 2.1 குருநாகல் பிரவதச சபப உட்பட்ட பகுதிகளின் நிபைப்பாடு    

வபரபடம் இைக்கம் 2.2 திட்டமிடப்பட்ட பகுதிகளின் சைத்வதாபக அடர்த்தி 2017  

வபரபடம் இைக்கம் 2.3 நிைப்பிாிப்பு வட்டம் - குருநாகல் மா.ந.ச.பகுதிகள்  

வபரபடம் இைக்கம் 2.4 நிைப்பிாிப்பு வட்டம் குருநாகல் திட்டமிடப்பட்ட பகுதிகள் 

வபரபடம் இைக்கம் 2.5 அபிவிருத்தி வதாடர்பாை ஆய்வு 

வபரபடம் இைக்கம் 2.6 தற்வபாதய கழிவு நீர் சுத்திகாிப்பு திட்டம் மூைம் முழுபமயாக கவரப்படும் 

பகுதிகள்  

வபரபடம் இைக்கம் 2.7 திண்ம கழிவு முகாபமத்துவ வசயல்முபற 2017 

வபரபடம் இைக்கம் 6.1 வகாள்பக திட்டம் -2030 

வபரபடம் இைக்கம் 6.2 முன்வமாழியப்பட்ட நிைப்பிாிப்பு திட்டம் - 2030    

வபரபடம் இைக்கம் 6.3 முன்வமாழியப்பட்ட சைத்வதாபக திட்டம் -2030 

வபரபடம் இைக்கம் 6.4 முன்வமாழியப்பட்ட வீடபமப்பு திட்டம்  

வபரபடம் இைக்கம் 6.2 முன்வமாழியப்பட்ட வசபவ திட்டம் - கல்வி  

வபரபடம் இைக்கம் 6.6 முன்வமாழியப்பட்ட சுகாதார வசபவ  திட்டம்   

வபரபடம் இைக்கம் 6.7 வபாக்குவரத்து திட்டம்  

வபரபடம் இைக்கம் 6.8 தைியார் வாகை நிறுத்துமிடம் முன்வமாழியப்பட்ட பாபத  

வபரபடம் இைக்கம் 6.9 பாபத ஒழுங்குகளுக்காை  இடத் வதாடாியல் ஆய்வு  

வபரபடம் இைக்கம் 6.10முன்வமாழியப்பட்ட பாபத ஒழுங்குகளுக்காை space  syntax  ஆய்வு     

வபரபடம் இைக்கம் 6.11அதிவவக பாபத மற்றும் மாற்று பாபத வசயல்பாடு வருடத்துக்காை 

வபாக்குவரத்து   வசலுத்துபக 2020  

வபரபடம் இைக்கம் 6.12அதிவவக பாபத மற்றும் மாற்று பாபத வசயல்பாடு  வருடத்துக்காை 

வபாக்குவரத்து வசலுத்துபக 2030  

வபரபடம் இைக்கம் 6.13இயற்பகயாை நீர் வடிகாைபமப்பு வட்டம் 

வபரபடம் இைக்கம் 6.14பாாிய குருநாகல் சுகாதார திட்டம் மூைம் முழுபமயபடயும் பகுதிகள்  

வபரபடம் இைக்கம் 6.15வபாருளாதார அபிவிருத்தி திட்டம்  

வபரபடம் இைக்கம் 6.16முன்வமாழியப்பட்ட வபாது வவளி இட விவைாத  வபாழுதுவபாக்கு இடம்சார் 

திட்டம்  

வபரபடம் இைக்கம் 7.1 முன்வமாழியப்பட்ட வையமண்டை வபரபடம் 

வபரபடம் இைக்கம் 7.2 வைய மண்டை காரணி வபரபடம் 

வபரபடம் இைக்கம் 7.3 எத்துகைவின் காட்சிபய ஏதுவாக்கும் நிமித்தம் அனுமதிக்கக்கூடிய உயரம் 

திட்டம். 

வபரபடம் இைக்கம் 10.1 குருணாகல் நகருக்காை கட்டிட மற்றும் வீதிக் வகாடு 
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பின்ைிபணப்பு 02:  அட்டவபண பட்டியல்  

 

அட்டவபண இைக்கம் 1.1  குருநாகல் நகபர சுற்றிய பாபத  ஒழுங்கு 

அட்டவபண இைக்கம் 2.1  நகர பகுதிகளுக்கு  உட்பட்ட   பிரவதச வசயைகம்  

அட்டவபண இைக்கம் 2.2   துபறசார் வசபவ 2011 - 2016  

அட்டவபண இைக்கம் 2.3  வசபவ வதபவப்பாடுக்காை இடம்வபயரும்  சைத்வதாபக 

வருபக  

அட்டவபண இைக்கம் 2.4  நிைப்பிாிப்பு வட்டத்தின் மாற்றம் – 1982-2017  

அட்டவபண இைக்கம் 2.2  நீர்ப்பாசை திட்ட ஒழுங்பக  

அட்டவபண இைக்கம் 2.6  கழிவு நீர் வடிகாைபமப்பு மற்றும் சுகாதார திட்டம்  

அட்டவபண இைக்கம் 2.1   வவபை பரயபற (இைக்கு  1)  

அட்டவபண இைக்கம் 2.2  நாளாந்த இடம்வபயரும் சைத்வதாபக - 2017  

அட்டவபண இைக்கம் 2.3  மூை வபாருள் உற்பத்திக்காை மாகாண பங்களிப்பு  

அட்டவபண இைக்கம் 2.4   மாகாங்களுக்கு  அடிப்பபடயில் கணைி அறிவு விகிதம்   

அட்டவபண இைக்கம் 2.2   குருநாகல் நகர எல்பைக்குள் உட்பட்ட வர்த்தக நிை பாவபை  

அட்டவபண இைக்கம் 2.6   குருநாகல் நகரத்துனுள் வாகை வபாக்குவரத்து  

அட்டவபண இைக்கம் 2.7   பாபத இருமருங்கிலும் வாகைம் நிறுத்துகின்றபம  

அட்டவபண இைக்கம் 2.8   வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபப பாபத விஸ்தாிப்பு ஆவணம்  

அட்டவபண இைக்கம் 2.9  வவபை வபரயபற (இைக்கு  2 )  

அட்டவபண இைக்கம் 2.10  2030  வீடபமப்பு நிை வதபவ  

அட்டவபண இைக்கம் 2.11  சைத்வதாபக வளர்ச்சி வீதம் 2001 - 2017   

அட்டவபண இைக்கம் 2.12      குபறந்த வருமாை வீடுகள் எண்ணிக்பக - குருநாகல் மாநகர 

சபப பகுதி 

அட்டவபண இைக்கம் 2.13  முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம்  

அட்டவபண இைக்கம் 2.14  வவபை வபரயபற (இைக்கு  3 )  

அட்டவபண இைக்கம் 6.1     வைய அடிப்பபடயில் முன்வமாழியப்பட்ட சைத்வதாபக 

மற்றும் வீடு அடர்த்தி - 2030    

அட்டவபண இைக்கம் 6.2  வருடத்துக்காை சைத்வதாபக மற்றும் வீடு அனுமாைிப்பு- 

2030  

அட்டவபண இைக்கம் 6.3  வருடத்துக்காை வீடுகள் எண்ணிக்பக -2030 

அட்டவபண இைக்கம் 6.4  வருமாை அடிப்பபடயில் வீடு வபகப்படுத்தல்  

அட்டவபண இைக்கம் 6.2  அபடயாளப்படுத்தப்பட்ட வீடு அபிவிருத்தி திட்டம் 

அட்டவபண இைக்கம் 6.6   வருடத்துக்காை பாடசாபைகளுக்காை வகள்வி-2030 

அட்டவபண இைக்கம் 6.7  அபிவிருத்தி வசய்வதற்காக முன்வமாழியப்பட்ட 

பாடசாபைகள் - 2030   

அட்டவபண இைக்கம் 6.8   வவளிவட்டச் சாபைக்கு மாற்று வழிகள் 

அட்டவபண இைக்கம் 6.9   உள் வழிகள் அகைப்படுத்தப்பட வவண்டும். 

அட்டவபண இைக்கம் 6.10   ஆர்.டி.ஏ வழித்தடங்கள் அகைப்படுத்தப்பட வவண்டும். 

அட்டவபண இைக்கம் 6.11   திைசாி நீர் வதபவ - 2030 

அட்டவபண இைக்கம் 6.12   உத்வதச நீர் வழங்கல் கருத்திட்டங்கள் - 2030 

அட்டவபண இைக்கம் 6.13   கழிவு நீர் வதபவ -2030 

அட்டவபண இைக்கம் 6.14  வநரடி மற்றும் மபறமுக வபாழுதுவபாக்குதிட்டம். 2018 - 2030 

குருணாகல் நகர பகுதி 

அட்டவபண இைக்கம் 6.15   குருநாகல் வநரடி வபாழுதுவபாக்கு பகுதிகள் 

அட்டவபண இைக்கம் 6.16   உத்வதச வபாது திறந்த வவளிகள் மற்றும் வபாழுதுவபாக்கு 

அபிவிருத்தி திட்டம் - குருணாகல் நகர பகுதி 2020 – 2030 
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அட்டவபண இைக்கம் 6.17  கருத்திட்ட முன்னுாிபமப் பட்டியல் 

அட்டவபண இைக்கம் 6.18  வபாறுப்பாை நிறுவை கட்டபமப்புகள் 

அட்டவபண இைக்கம் 7.1  படிவம் A – வையங்களுக்காை அனுமதிக்கப்பட்ட தபரபரப்பு  

அட்டவபண இைக்கம் 7.2  படிவம் பி – 3 மீ மற்றும் 4.5 சாபைகளுக்காை மாடிகளின் 

எண்ணிக்பக  

அட்டவபண இைக்கம் 7.3  படிவம் சி – திறந்த வவளிகள் 

அட்டவபண இைக்கம் 7.4  மண்டை காரணி 

அட்டவபண இைக்கம் 8.1.1  விவசட வர்த்தக வையத்திற்காை விதிமுபற 

அட்டவபண இைக்கம் 8.1.2  அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் மற்றும் குபறந்தபட்ச மபை அளவுகள் - 

சிறப்பு வணிக மண்டைம்  

அட்டவபண இைக்கம் 8.2.1. ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு மண்டைத்திற்காை 

ஒழுங்குமுபற 

அட்டவபண இைக்கம் 8.2.2. அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் மற்றும் குபறந்தபட்ச மபை அளவுகள் 

ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு மண்டைம் 

அட்டவபண இைக்கம் 8.3.1  சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவப் பராமாிப்பு மண்டைத்திற்காை 

ஒழுங்குமுபற  

அட்டவபண இைக்கம் 8.3.2  உடல்நைம் மற்றும் மருத்துவப் பராமாிப்பு மண்டைத்திற்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அட்டவபண இைக்கம் 8.4.1  விவசட அபிவிருத்தி வையத்திற்காை விதிமுபற 

அட்டவபண இைக்கம் 8.4.2  சிறப்பு அபிவிருத்தி வையத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அட்டவபண இைக்கம் 8.5.1  கைப்பு அபிவிருத்தி வையத்திற்காை விதிமுபற 01 

அட்டவபண இைக்கம் 8.5.2  கைப்பு அபிவிருத்தி வையத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 01 

அட்டவபண இைக்கம் 8.6.1  கைப்பு அபிவிருத்தி வையத்திற்காை விதிமுபற 02 

அட்டவபண இைக்கம் 8.6.2  கைப்பு அபிவிருத்தி வையத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 02 

அட்டவபண இைக்கம் 8.7.1  கைப்பு அபிவிருத்தி உட்பகுதி வையத்திற்காை விதிமுபற  

அட்டவபண இைக்கம் 8.7.2  கைப்பு அபிவிருத்தி உட்பகுதி வையத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 

பயன்கள் 

அட்டவபண இைக்கம் 8.8.1  கைப்பு குடியிருப்பு வையத்திற்காை விதிமுபற 

அட்டவபண இைக்கம் 8.8.2  அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் கைப்பு குடியிருப்பு மண்டைம் 

அட்டவபண இைக்கம் 8.9.1  பகத்வதாழில் வையத்திற்காை விதிமுபற  

அட்டவபண இைக்கம் 8.9.2. கைப்பு குடியிருப்பு மண்டைத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

அட்டவபண இைக்கம் 8.10.1 குபறந்த அடர்த்தி குடியிருப்பு மண்டைத்திற்காை ஒழுங்குமுபற 

அட்டவபண இைக்கம் 8.10.2  குபறந்த அடர்த்தி குடியிருப்பு மண்டைத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 

பயன்கள் 

அட்டவபண இைக்கம் 8.11.1  ஈரநிை பாதுகாப்பு வையத்திற்காை விதிமுபற 

அட்டவபண இைக்கம் 9.1  விவசட வர்த்தக வையத்திற்காை கட்டிட க்வகாடுகள் 

அட்டவபண இைக்கம் 9.2  வீட்டுத்வதாகுதிளுக்காை தரநிபைகள்  

அட்டவபண இைக்கம் 10.1  வீதிகளின் பட்டியல் மற்றும் உத்வதச கட்டிட வாிகள் 
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பின்ைிபணப்பு 03:= படம் பட்டியல் 

 

படம் 1.1  தற்வபாபதய அரசின் வதர்தல் அறிக்பகயின் நகர அபமப்பு 

படம் 2.1  குருநாகல் நகரங்களின் புராதை இடங்கள்   

படம் 2.2  குருநாகபைச் சுற்றியுள்ள நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதி  

படம் 3.1  பாதசாாிகளுக்கு எளிதாக அணுக முடியாத நிபை 

படம் 3.2  குருநாகல் மாநகர சபப பிரவதசத்தில் தபர பரப்பு விகிதம்  

படம் 3.2 கட்டுவாைா மற்றும் தம்வபாகா பாிமாற்றம் 

படம் 2.1  குருநாகல் நீர்ப்பிடிப்புபகுதி 

படம் 2.2 இபணப்பு பகுப்பாய்வு - நகர பமயங்களுடன்   

படம் 2.3  சாபைகளின் வடிவபமப்பு திறன்கள் 

படம் 2.4  சாபைகளின் கிபடக்கக்கூடிய வடிவபமப்பு திறன்கள் - 2017 

படம் 2.2  புத்தளம் பிரதாை வீதியிலிருந்து இபணக்கும் குறுகிய வீதி 

படம் 2.6  குருணாகல் பிரவதசத்தில் உயரம் 

படம் 2.7  வதாழிைாளர் வீடுகள் - வில்வகாடா 

படம் 2.8  புத்தளம் வீதியுடன் இபணக்கும் வீதியின் வதாடக்க மற்றும் முடிவுப்புள்ளி 

படம் 2.9  எதுபாைாவின் இயற்பக க்காட்சிகளுக்கு இபடயூறு கள் என்று கட்டபமக்கப்பட்டுள்ள 

கிபடக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் மற்றும் விளம்பர கட்அவுட்கள் 

படம் 5.10  கிபடக்கும் ராெபிஹில்ைா வதாட்டம் மற்றும் கடிகார வகாபுரம் 

தைிபமப்படுத்தப்பட்டுள்ளை 

படம் 5.11 ராெபிஹில்ைாவின் இருப்பிடம் தைிபமப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

படம் 6.1  உத்வதச அர்பைிஸடிவயாம் – புத்தளம் வபர எத்துகைா 

படம் 6.2  உத்வதச நகரமயமாக்கல் – வகாழும்பு நகர நிபையம் மற்றும் தம்புள்ள நகர நிபையம் 

படம் 6.3  2021ஆம் ஆண்டிற்குள் சாபைகளின் வடிவபமப்பு திறன்கள் உத்வதச விபரவுச் 

சாபைகள் மற்றும் மாற்றுச் சாபைகளுடன் 

படம் 6.4  2030ஆம் ஆண்டிற்குள் சாபைகளின் வடிவபமப்பு திறன்கள் உத்வதச விபரவுச் 

சாபைகள் மற்றும் மாற்றுச் சாபைகளுடன் 

படம் 6.5  உத்வதச வடிகாைபமப்புத் திட்டங்கள்   

படம் 6.6  உத்வதச பல்வபக பமயத்திற்காை கருத்தியல் திட்டம் 

படம் 6.7  கருத்தியல் திட்டம் புதிய நகர வளர்ச்சி 

படம் 6.8  பநலியாவில் தளவாட பமயம் மற்றும் வதாழில் மண்டைத்தின் வமம்பாடு 

படம் 6.9  தகவல் வதாழில்நுட்ப பமயத்தின் வமம்பாடு 

படம் 6.10  அதுகைஅருகில் உத்வதச சாகச பூங்கா 

படம் 6.11  ராெபிஹில்ைா பூங்கா 

படம் 6.12  ராெபிஹில்ைா பூங்காஅருவக நபடவழி வமம்பாடு 

படம் 6.13  குருணாகல் ஏாி நிைப்பரப்பு நிபை 3 

படம் 6.14  சரகாமா ஏாிபயச் சுற்றியுள்ள நிைப்பரப்பு 

படம் 6.15  குருணாகபை பவத்தியசாபைபய ஒட்டிய சிறிசர வநல் காணிகளில் நபடப்பாபத 

அபிவிருத்திகள் 

படம் 6.16  வவல்ைவ மற்றும் முத்தத்துகை புபகயிரத நிபையத்தில் இயற்பக க்கருத்திட்டம் 

படம் 7.1. காட்சி ப் பாபதகளாக அபடயாளம் காணப்பட்ட இடங்கள்     

படம் 8.1.   கால்வாய் அபிவிருத்திக்கு பாிந்துபரக்கப்பட்ட படம் 

படம் 8.2  கூபர அடுக்கு தயாாிப்பதற்காை பாிந்துபரக்கப்பட்ட படம் 
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படம் 8.3  எல்பைச் சுவர்கபள அபமப்பதற்கு பாிந்துபரக்கப்பட்ட படம் 

படம் 8.4  விண்வடாஸ் மற்றும் தாழ்வாரங்கபள அபமப்பதற்கு பாிந்துபரக்கப்பட்ட படம் 

படம் 9.1 வளர்ச்சி வழிகாட்டி திட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுபற யின் கருத்து    

படம் 9.2  புதிய கட்டிடங்களுக்கும் வதருவின் விளிம்பிற்கும் இபடயிைாை உறவு 

படம் 9.3  பிரதாை வீதி 

படம் 9.4  கட்டிடங்களின் அனுமதிக்கப்பட்ட மற்றும் அனுமதிக்கப்படாத முகப்புகள்  

படம் 9.5.  உயரம் கட்டுப்பாடு கட்டிடம் மண்டைங்கள்  

படம் 9.6.  வவளிப்புற சுவர் மற்றும் கூபர இரண்டிற்கும் அனுமதிக்கக்கூடிய நிறங்கள் 

படம் 9.7.  கட்டிடங்களில் பின்புற இடங்களுக்காை அபடயாளம் காணப்பட்ட பகுதிகள் 

படம் 9.8.  சந்தர்ப்பங்களில் ஒருங்கிபணந்த திட்டத்தின் மூைம் வளர்ச்சிக்காை மூவைாபாயம் 

அங்கு கட்டிடங்களுக்கு பின்ைால் திறந்த வவளி இல்பை 

படம் 9.9. கட்டிடத்தின் முன்பக்கம் மற்றும் பின்புற இடத்திற்காை ஒதுக்கப்பட்ட அணுகல் 

தன்பமயின் மூவைாபாயம்  

படம் 9.10  சிறிய அளவிைாை கட்டிடங்களுக்காை விளக்க வழிகாட்டுதல்கள்   

படம் 9.11  வபாிய அளவிைாை கட்டிடங்களுக்காை விளக்க வழிகாட்டுதல்கள்   

படம் 9.12  வாகை நிறுத்துமிடத்திற்கு பாிந்துபரக்கப்பட்ட இடங்கள் 

படம் 9.13  சிறப்பு வணிக மண்டைத்தில் சாபைகபள வபகப்படுத்துதல் 

படம் 9.14  குறுக்கு வவட்டு மூைம் காட்ட வவண்டிய சாபைகள் 

படம் 9.12  குறுக்கு பிாிவு A – பிரதாை வீதி 

படம் 9.16.  குறுக்கு பிாிவு ஆ – வபரகும்பா வதரு  

படம் 9.17  குறுக்கு பிாிவு சி - மாலியவதவா வதரு (பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு முன்ைால்) 

படம் 9.18. குறுக்கு பிாிவு டி - மாலியவதவா வதரு 

படம் 9.19.  குறுக்கு வவட்டு மின் - சதுர்ஷ்ர வதரு 

படம் 9.20  குறுக்கு பிாிவு எஃப் - சர்ச் சாபை  

படம் 9.21  குறுக்கு பிாிவு ெி - வான் எைா சாபை 

படம் 9.22  குறுக்கு பிாிவு எச் - டாக்டர் சில்வா சாபை         

 

பின்ைிபணப்பு 04  = விளக்கப்படங்கள்  பட்டியல் 

 

விளக்கப்படம் 2.1  மாநகர  சபப பகுதிகளில் நாளாந்த சைத்வதாபக மூைம் வபறப்படும் திண்ம 

கழிவு திட்டம்  

விளக்கப்படம் 2.2 பிரவதச சபப பகுதிகளில் நாளாந்த சைத்வதாபக மூைம் வபறப்படும் திண்ம 

கழிவு திட்டம்  

விளக்கப்படம் 2.1 மாநகர சபபக்குள் வர்த்தக கட்டிட விண்ணப்ப எண்ணிக்பக  

விளக்கப்படம் 2.2 நிைப்பிாிப்பு விகிதாசாரம் 1990 – 2017 
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பின்ைிபணப்பு 02: சிறப்பு வர்த்தக வையத்தின் எல்பைகள் மற்றும் வபரபடம் 
குறிப்பு: இந்த ஆயத்வதாபைவுகள் குவளாபல் வபாசிஷைிங் சிஸ்டம் (ெிபிஎஸ்) பயன்படுத்தி 

வசய்யப்படவில்பை மற்றும் ஏஆர்சி ெிஐஎஸ் வமன்வபாருள் வழியாக மண்டை (கான்- 

டவாைா இைங்பக கிாிட் திட்டம்) மற்றும் ஒருங்கிபணப்புகள் (டபிள்யூெிஎஸ் 1984 திட்டம்) 

உடன் கூகிள் எர்த்-2020 வசயற்பகக்வகாள் படங்கள் குறிக்கப்பட்டை 

வையப்படுத்தல் ஆயத்வதாபைவுகள்     

0 80.3624 7.49061 

1 80.3627 7.49035 

2 80.3628 7.4904 

3 80.3631 7.49021 

4 80.3631 7.4902 

5 80.3631 7.4902 

6 80.3631 7.4887 

7 80.3634 7.48813 

8 80.3634 7.48786 

9 80.3629 7.48676 

10 80.3617 7.48744 

11 80.3612 7.48667 

12 80.3606 7.4877 

13 80.3599 7.48739 

14 80.3596 7.48755 

15 80.3593 7.48816 

16 80.3588 7.488 

17 80.3587 7.48846 

18 80.3592 7.48921 

19 80.36 7.48911 

20 80.3603 7.49031 

21 80.3598 7.49059 

22 80.36 7.49082 

23 80.36 7.49085 
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விவசட வர்த்தக வையத்தின் வபரபடம்  

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 
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பின்ைிபணப்பு 06: ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்திவயக குடியிருப்பு வையத்தின் 

எல்பைகள் மற்றும் வபரபடம் 
வையப்படுத்தல் ஆயத்வதாபைவுகள்    

1 80.3624 7.49061 

2 80.36 7.49085 

3 80.36 7.49082 

4 80.3598 7.49059 

5 80.3598 7.49061 

6 80.3593 7.4904 

7 80.3593 7.49033 

8 80.3583 7.49086 

9 80.3574 7.49104 

10 80.3552 7.49249 

11 80.3549 7.49237 

12 80.3516 7.49496 

13 80.352 7.4965 

14 80.3472 7.49996 

15 80.348 7.50036 

16 80.3486 7.5007 

17 80.3499 7.50031 

18 80.3507 7.50063 

19 80.3511 7.50045 

20 80.3523 7.50046 

21 80.3523 7.50022 

22 80.3534 7.50032 

23 80.3537 7.50068 

24 80.3557 7.50096 

25 80.356 7.50118 

26 80.3566 7.50061 

27 80.3575 7.50047 

28 80.3586 7.50085 

29 80.36 7.50162 

30 80.3603 7.50115 

31 80.3609 7.50191 

32 80.3638 7.50046 
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33 80.365 7.50294 

34 80.3707 7.50209 

35 80.3698 7.49745 

36 80.3693 7.49741 

37 80.3692 7.49683 

38 80.3681 7.49594 

39 80.3658 7.49685 

40 80.3648 7.49374 

41 80.3628 7.4904 

42 80.3627 7.49035 
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ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு வையத்தின் வபரபடம் 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 
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பின்ைிபணப்பு 7 – சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு வையத்தின் 

எல்பைகள் மற்றும் வபரபடம் 
வையப்படுத்தல் ஆயத்வதாபைவுகள்    

0 80.3589 7.48147 

1 80.3614 7.47952 

2 80.361 7.47898 

3 80.3618 7.47857 

4 80.3619 7.47797 

5 80.3606 7.4768 

6 80.3583 7.47514 

7 80.3571 7.47472 

8 80.3563 7.47418 

9 80.3562 7.47394 

10 80.3558 7.47286 

11 80.3558 7.4728 

12 80.3555 7.47295 

13 80.3553 7.47333 

14 80.3551 7.4733 

15 80.355 7.47309 

16 80.3543 7.47322 

17 80.3535 7.47312 

18 80.3532 7.47364 

19 80.3532 7.47401 

20 80.3526 7.47455 

21 80.3532 7.4753 

22 80.3524 7.47591 

23 80.3528 7.47655 

24 80.3535 7.47666 

25 80.354 7.47691 

26 80.3521 7.47878 

27 80.3526 7.47968 

28 80.3525 7.48086 

29 80.3529 7.48159 

30 80.354 7.48166 

31 80.3555 7.48124 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

32 80.3556 7.48175 

33 80.3576 7.48188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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சுகாதார மற்றும் மருத்துவப் பாதுகாப்பு வையத்தின் வபரபடம் 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

பின்ைிபணப்பு  8 – விவசட அபிவிருத்தி வையத்தின் எல்பைகளும் 

வபரபடமும் 
வையப்படுத்தல் ஆயத்வதாபைவுகள்    

FID x y 

7 80.3666 7.47861 

8 80.3676 7.4806 

9 80.3712 7.47848 

10 80.3716 7.47889 

11 80.3721 7.47927 

12 80.3729 7.47859 

13 80.3737 7.47842 

14 80.3746 7.47785 

15 80.3745 7.4775 

16 80.3759 7.47688 

17 80.3781 7.4763 

18 80.3783 7.47533 

19 80.3786 7.47538 

20 80.3787 7.47461 

21 80.3782 7.47401 

22 80.3775 7.47373 

23 80.3766 7.47372 

24 80.3765 7.47305 

25 80.376 7.47296 

26 80.3757 7.47256 

27 80.3743 7.47269 

28 80.3733 7.47246 

29 80.3733 7.47227 

30 80.3721 7.47237 

31 80.3715 7.47173 

32 80.3711 7.47187 

33 80.3708 7.47177 

34 80.3703 7.4722 

35 80.3698 7.47218 

36 80.3688 7.47207 

37 80.3677 7.47294 
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நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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38 80.3662 7.4736 

39 80.3659 7.47403 

40 80.3644 7.47421 

41 80.3636 7.47467 

42 80.3636 7.47499 

43 80.3629 7.47508 

44 80.3629 7.47537 

45 80.3622 7.47568 

46 80.3621 7.47597 

47 80.3606 7.4768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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விவசட அபிவிருத்தி வையத்தின் வபரபடம் 

 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  349 

 

 

பின்ைிபணப்பு 09  :கைப்பு அபிவிருத்தி வையத்தின் எல்பைகளும் 

வபரபடமும் 

 

வையப்படுத்தல் ஆயத்வதாபைவுகள்    

FID x y 

0 80.3772 7.50218 

1 80.3777 7.49434 

2 80.3816 7.49266 

3 80.3806 7.49019 

4 80.383 7.48831 

5 80.3848 7.48646 

6 80.3871 7.48651 

7 80.3871 7.48512 

8 80.3868 7.48434 

9 80.3869 7.48357 

10 80.3875 7.48342 

11 80.3875 7.48238 

12 80.3879 7.48124 

13 80.389 7.48119 

14 80.3912 7.4801 

15 80.391 7.47872 

16 80.3918 7.47833 

17 80.3914 7.47752 

18 80.3918 7.47688 

19 80.392 7.47574 

20 80.3925 7.47573 

21 80.3926 7.47493 

22 80.3936 7.47399 

23 80.3938 7.47348 

24 80.3931 7.47316 

25 80.3929 7.47313 

26 80.3922 7.47229 

27 80.392 7.47214 

28 80.3906 7.4717 

29 80.3894 7.47176 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

30 80.3873 7.47217 

31 80.387 7.47165 

32 80.3865 7.47175 

33 80.386 7.47074 

34 80.3857 7.47113 

35 80.3843 7.47099 

36 80.3838 7.47221 

37 80.3817 7.47294 

38 80.3816 7.47189 

39 80.3807 7.46989 

40 80.3788 7.46816 

41 80.377 7.46762 

42 80.3749 7.4682 

43 80.3745 7.46813 

44 80.3724 7.4688 

45 80.372 7.46898 

46 80.3716 7.46876 

47 80.371 7.46854 

48 80.3706 7.46872 

49 80.37 7.46865 

50 80.3688 7.46842 

51 80.3688 7.46731 

52 80.3686 7.46714 

53 80.3673 7.46798 

54 80.3666 7.468 

55 80.3667 7.46884 

56 80.3661 7.46898 

57 80.366 7.46951 

58 80.365 7.47059 

59 80.365 7.47156 

60 80.364 7.47189 

61 80.3633 7.47192 

62 80.3631 7.47214 

63 80.3619 7.47191 

64 80.362 7.47169 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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65 80.362 7.47157 

66 80.3614 7.47135 

67 80.3595 7.47236 

68 80.3597 7.47275 

69 80.3592 7.47308 

70 80.3591 7.47297 

71 80.3582 7.47312 

72 80.3569 7.47261 

73 80.3567 7.47262 

74 80.3558 7.47286 

75 80.3562 7.47394 

76 80.3563 7.47418 

77 80.3571 7.47472 

78 80.3606 7.4768 

79 80.3621 7.47597 

80 80.3622 7.47568 

81 80.3629 7.47537 

82 80.3629 7.47508 

83 80.3636 7.47499 

84 80.3636 7.47467 

85 80.3644 7.47421 

86 80.3659 7.47403 

87 80.3662 7.4736 

88 80.3677 7.47294 

89 80.3688 7.47207 

90 80.3698 7.47218 

91 80.3703 7.4722 

92 80.3708 7.47177 

93 80.3711 7.47187 

94 80.3715 7.47173 

95 80.3721 7.47237 

96 80.3733 7.47227 

97 80.3733 7.47246 

98 80.3743 7.47269 

99 80.3757 7.47256 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

100 80.376 7.47296 

101 80.3765 7.47305 

102 80.3766 7.47372 

103 80.3775 7.47373 

104 80.3782 7.47401 

105 80.3787 7.47461 

106 80.3786 7.47538 

107 80.3783 7.47533 

108 80.3781 7.4763 

109 80.3759 7.47688 

110 80.3745 7.4775 

111 80.3746 7.47785 

112 80.3737 7.47842 

113 80.3729 7.47859 

114 80.3721 7.47927 

115 80.3716 7.47889 

116 80.3712 7.47848 

117 80.3676 7.4806 

118 80.3666 7.47861 

119 80.367 7.47805 

120 80.366 7.47729 

121 80.3655 7.47717 

122 80.3627 7.47874 

123 80.3623 7.47815 

124 80.3618 7.47857 

125 80.361 7.47898 

126 80.3614 7.47952 

127 80.3589 7.48147 

128 80.3576 7.48188 

129 80.3556 7.48175 

130 80.3555 7.48124 

131 80.354 7.48166 

132 80.3529 7.48159 

133 80.3525 7.48086 

134 80.3526 7.47968 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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135 80.3521 7.47878 

136 80.354 7.47691 

137 80.3535 7.47666 

138 80.3528 7.47655 

139 80.3524 7.47591 

140 80.3532 7.4753 

141 80.3526 7.47455 

142 80.3532 7.47401 

143 80.3532 7.47364 

144 80.3535 7.47312 

145 80.3528 7.47276 

146 80.3515 7.47279 

147 80.3509 7.47253 

148 80.3507 7.47233 

149 80.35 7.47217 

150 80.3496 7.47279 

151 80.3498 7.47283 

152 80.35 7.4729 

153 80.3436 7.47644 

154 80.3436 7.47751 

155 80.3426 7.47827 

156 80.3429 7.47868 

157 80.3435 7.4787 

158 80.3449 7.47988 

159 80.3453 7.48017 

160 80.3456 7.48032 

161 80.345 7.4808 

162 80.3453 7.48247 

163 80.346 7.48297 

164 80.3463 7.48386 

165 80.3463 7.484 

166 80.3465 7.4845 

167 80.3468 7.48414 

168 80.3472 7.48473 

169 80.3472 7.48487 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

170 80.3483 7.48514 

171 80.348 7.48629 

172 80.3475 7.48648 

173 80.3477 7.48685 

174 80.3473 7.48769 

175 80.3478 7.48822 

176 80.3477 7.48862 

177 80.3479 7.48876 

178 80.3471 7.49014 

179 80.345 7.49733 

180 80.3468 7.50003 

181 80.3472 7.49996 

182 80.352 7.4965 

183 80.3516 7.49496 

184 80.3549 7.49237 

185 80.3552 7.49249 

186 80.3574 7.49104 

187 80.3583 7.49086 

188 80.3593 7.49033 

189 80.3593 7.4904 

190 80.3598 7.49061 

191 80.3603 7.49031 

192 80.36 7.48911 

193 80.3592 7.48921 

194 80.3587 7.48846 

195 80.3588 7.488 

196 80.3593 7.48816 

197 80.3596 7.48755 

198 80.3599 7.48739 

199 80.3606 7.4877 

200 80.3612 7.48667 

201 80.3617 7.48744 

202 80.3629 7.48676 

203 80.3634 7.48786 

204 80.3634 7.48813 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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205 80.3631 7.4887 

206 80.3631 7.4902 

207 80.3631 7.4902 

208 80.3631 7.49021 

209 80.3648 7.49374 

210 80.3658 7.49685 

211 80.3681 7.49594 

212 80.3692 7.49683 

213 80.3693 7.49741 

214 80.3698 7.49745 

215 80.3707 7.50209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையத்தின் வபரபடம் 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  357 

 

 

பின்ைிபணப்பு 10 : கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் 2 இன் எல்பைகள் மற்றும் 

வபரபடம்  

 

FID x y 

0 80.3358 7.5261 

1 80.3366 7.5252 

2 80.3368 7.52403 

3 80.3381 7.52269 

4 80.3382 7.52194 

5 80.3393 7.52071 

6 80.3408 7.51952 

7 80.3421 7.51987 

8 80.3475 7.52019 

9 80.3474 7.51813 

10 80.3507 7.51808 

11 80.3524 7.51909 

12 80.3524 7.52015 

13 80.3517 7.5207 

14 80.3516 7.52179 

15 80.3624 7.52998 

16 80.3643 7.52317 

17 80.3683 7.51627 

18 80.3771 7.51851 

19 80.3774 7.51812 

20 80.3772 7.51783 

21 80.3772 7.51683 

22 80.3775 7.51657 

23 80.3782 7.51705 

24 80.3783 7.51704 

25 80.3787 7.51666 

26 80.3789 7.5169 

27 80.3795 7.51679 

28 80.38 7.51756 

29 80.3816 7.51711 

30 80.3845 7.51761 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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31 80.3855 7.51526 

32 80.3902 7.51283 

33 80.3916 7.51524 

34 80.3942 7.51584 

35 80.3973 7.51574 

36 80.3984 7.51379 

37 80.3992 7.5122 

38 80.4011 7.51169 

39 80.402 7.51136 

40 80.4023 7.51213 

41 80.4008 7.50892 

42 80.4046 7.50343 

43 80.4064 7.50393 

44 80.4105 7.50303 

45 80.4108 7.50264 

46 80.4116 7.49509 

47 80.4112 7.49153 

48 80.4106 7.49025 

49 80.4105 7.48904 

50 80.4094 7.4868 

51 80.4098 7.48649 

52 80.4098 7.48639 

53 80.4097 7.48606 

54 80.4097 7.48568 

55 80.4099 7.48521 

56 80.4103 7.48467 

57 80.4105 7.48437 

58 80.4105 7.48441 

59 80.4106 7.48432 

60 80.4086 7.48319 

61 80.4086 7.48315 

62 80.4058 7.48171 

63 80.406 7.4816 

64 80.406 7.48135 

65 80.4054 7.48085 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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66 80.4051 7.48059 

67 80.4051 7.48002 

68 80.4056 7.47943 

69 80.4056 7.47766 

70 80.4053 7.4778 

71 80.4049 7.47785 

72 80.4044 7.47719 

73 80.4041 7.47685 

74 80.404 7.47592 

75 80.4042 7.47559 

76 80.4036 7.47478 

77 80.4036 7.47432 

78 80.4043 7.47372 

79 80.4049 7.47283 

80 80.4049 7.47175 

81 80.4054 7.47187 

82 80.4063 7.47082 

83 80.4066 7.47087 

84 80.4075 7.46974 

85 80.4075 7.46762 

86 80.4065 7.46755 

87 80.4067 7.46701 

88 80.4059 7.46669 

89 80.4045 7.46604 

90 80.4033 7.46566 

91 80.4018 7.46504 

92 80.4007 7.46529 

93 80.4 7.46518 

94 80.3997 7.46494 

95 80.4002 7.46473 

96 80.4001 7.46448 

97 80.4006 7.46421 

98 80.4015 7.46437 

99 80.4024 7.46467 

100 80.4036 7.46426 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

101 80.4048 7.46442 

102 80.4057 7.46435 

103 80.4066 7.46428 

104 80.4071 7.46364 

105 80.4068 7.46311 

106 80.4071 7.46277 

107 80.4068 7.46247 

108 80.4077 7.4628 

109 80.4084 7.46336 

110 80.4084 7.46336 

111 80.4083 7.46264 

112 80.4079 7.46131 

113 80.4071 7.46032 

114 80.4054 7.45979 

115 80.4046 7.46024 

116 80.4032 7.46044 

117 80.4019 7.46046 

118 80.4011 7.46061 

119 80.4003 7.46103 

120 80.3992 7.46067 

121 80.3981 7.46004 

122 80.3976 7.45938 

123 80.3977 7.45875 

124 80.3974 7.45871 

125 80.3971 7.45715 

126 80.3971 7.45676 

127 80.3964 7.45678 

128 80.3963 7.45652 

129 80.3958 7.45663 

130 80.3956 7.45641 

131 80.3952 7.4564 

132 80.395 7.45651 

133 80.3944 7.45604 

134 80.3926 7.45621 

135 80.391 7.4562 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 
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அதிகாரசபப 
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136 80.3908 7.45609 

137 80.3908 7.45615 

138 80.3895 7.45618 

139 80.3888 7.45589 

140 80.3882 7.45564 

141 80.3873 7.45592 

142 80.386 7.45616 

143 80.3842 7.45545 

144 80.3837 7.45522 

145 80.3823 7.45575 

146 80.3798 7.45586 

147 80.3775 7.45583 

148 80.3753 7.45488 

149 80.3738 7.45479 

150 80.3736 7.45406 

151 80.373 7.45427 

152 80.3727 7.45399 

153 80.372 7.45414 

154 80.3716 7.45436 

155 80.3711 7.45412 

156 80.3704 7.45417 

157 80.3701 7.4535 

158 80.3695 7.45275 

159 80.3688 7.45239 

160 80.369 7.45196 

161 80.369 7.45138 

162 80.3677 7.45095 

163 80.3634 7.45009 

164 80.3615 7.44964 

165 80.3603 7.44954 

166 80.3595 7.44904 

167 80.3589 7.44865 

168 80.3588 7.44737 

169 80.3583 7.4457 

170 80.3583 7.44469 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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171 80.3578 7.4435 

172 80.358 7.44279 

173 80.3576 7.44239 

174 80.3563 7.44291 

175 80.3549 7.44333 

176 80.3541 7.44227 

177 80.3531 7.44204 

178 80.3523 7.44281 

179 80.3506 7.44377 

180 80.3492 7.44335 

181 80.3488 7.44242 

182 80.3479 7.44256 

183 80.3475 7.44231 

184 80.3475 7.44184 

185 80.3477 7.441 

186 80.3466 7.44072 

187 80.3458 7.44066 

188 80.3461 7.43999 

189 80.3463 7.43922 

190 80.3469 7.43712 

191 80.3469 7.43634 

192 80.3464 7.43582 

193 80.3461 7.43472 

194 80.3461 7.43336 

195 80.3449 7.43329 

196 80.3439 7.43247 

197 80.3434 7.43208 

198 80.3428 7.43184 

199 80.3422 7.43155 

200 80.3418 7.43142 

201 80.3418 7.43103 

202 80.3415 7.43092 

203 80.3413 7.4312 

204 80.341 7.43146 

205 80.3408 7.43114 
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அதிகாரசபப 
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206 80.3404 7.43107 

207 80.3402 7.43087 

208 80.3396 7.43101 

209 80.3391 7.43075 

210 80.3387 7.43081 

211 80.3383 7.4297 

212 80.338 7.42915 

213 80.3379 7.4286 

214 80.3373 7.42812 

215 80.3368 7.42812 

216 80.3363 7.42823 

217 80.3358 7.42827 

218 80.3354 7.42838 

219 80.335 7.42808 

220 80.3341 7.42743 

221 80.3334 7.42708 

222 80.3331 7.4271 

223 80.3328 7.42753 

224 80.3324 7.42782 

225 80.3322 7.42864 

226 80.3311 7.43009 

227 80.3306 7.43079 

228 80.3308 7.43144 

229 80.3304 7.43185 

230 80.3304 7.43223 

231 80.33 7.43231 

232 80.3299 7.43322 

233 80.3289 7.43377 

234 80.3285 7.43351 

235 80.3285 7.43483 

236 80.3281 7.43561 

237 80.3278 7.43617 

238 80.328 7.43678 

239 80.3285 7.43784 

240 80.3287 7.43839 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

241 80.3281 7.43904 

242 80.3278 7.44024 

243 80.3282 7.44096 

244 80.328 7.44176 

245 80.3269 7.44302 

246 80.3265 7.44394 

247 80.3261 7.44487 

248 80.3261 7.44488 

249 80.3261 7.44592 

250 80.3256 7.4464 

251 80.3251 7.4471 

252 80.3244 7.44782 

253 80.3247 7.44863 

254 80.3245 7.4499 

255 80.323 7.45151 

256 80.3221 7.45188 

257 80.3223 7.45219 

258 80.3233 7.45243 

259 80.3244 7.45346 

260 80.325 7.45451 

261 80.325 7.45593 

262 80.3256 7.45797 

263 80.326 7.45908 

264 80.3263 7.45972 

265 80.3256 7.46032 

266 80.3253 7.46151 

267 80.3255 7.46214 

268 80.3249 7.46314 

269 80.3245 7.46377 

270 80.3248 7.46473 

271 80.324 7.46465 

272 80.3231 7.46461 

273 80.3226 7.46491 

274 80.3222 7.46542 

275 80.3228 7.46598 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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276 80.3225 7.46667 

277 80.3225 7.46747 

278 80.3215 7.46739 

279 80.321 7.46777 

280 80.321 7.46889 

281 80.3199 7.46888 

282 80.3196 7.47111 

283 80.3174 7.47261 

284 80.3167 7.47684 

285 80.3195 7.47929 

286 80.3215 7.47941 

287 80.3219 7.47791 

288 80.3244 7.4789 

289 80.325 7.47989 

290 80.3265 7.48052 

291 80.3279 7.48358 

292 80.328 7.48565 

293 80.3291 7.48746 

294 80.3315 7.48688 

295 80.3327 7.4914 

296 80.3317 7.49319 

297 80.3321 7.49527 

298 80.3306 7.49499 

299 80.3276 7.4942 

300 80.3249 7.49164 

301 80.3242 7.49115 

302 80.3237 7.49152 

303 80.322 7.4931 

304 80.3212 7.49522 

305 80.32 7.49625 

306 80.3214 7.49732 

307 80.323 7.49799 

308 80.3247 7.49892 

309 80.3294 7.49877 

310 80.3302 7.49934 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

311 80.331 7.50056 

312 80.3312 7.50238 

313 80.3312 7.5029 

314 80.3306 7.50402 

315 80.3308 7.50411 

316 80.3303 7.50554 

317 80.33 7.50555 

318 80.3297 7.50606 

319 80.3292 7.50752 

320 80.3286 7.51121 

321 80.3276 7.51227 

322 80.3269 7.51234 

323 80.3267 7.51279 

324 80.3269 7.5132 

325 80.3257 7.51385 

326 80.3249 7.51502 

327 80.3259 7.51589 

328 80.325 7.51698 

329 80.3235 7.5181 

330 80.3276 7.52231 

331 80.3251 7.52511 

332 80.3271 7.52653 

333 80.3266 7.52801 

334 80.3292 7.52851 

335 80.3297 7.52847 

336 80.3312 7.52922 

337 80.3319 7.52935 

338 80.3327 7.53035 

339 80.3336 7.53098 

340 80.3638 7.50046 

341 80.3609 7.50191 

342 80.3603 7.50115 

343 80.36 7.50162 

344 80.3586 7.50085 

345 80.3575 7.50047 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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346 80.3566 7.50061 

347 80.356 7.50118 

348 80.3557 7.50096 

349 80.3537 7.50068 

350 80.3534 7.50032 

351 80.3523 7.50022 

352 80.3523 7.50046 

353 80.3511 7.50045 

354 80.3507 7.50063 

355 80.3499 7.50031 

356 80.3486 7.5007 

357 80.348 7.50036 

358 80.3472 7.49996 

359 80.3468 7.50003 

360 80.345 7.49733 

361 80.3471 7.49014 

362 80.3479 7.48876 

363 80.3477 7.48862 

364 80.3478 7.48822 

365 80.3473 7.48769 

366 80.3477 7.48685 

367 80.3475 7.48648 

368 80.348 7.48629 

369 80.3483 7.48514 

370 80.3472 7.48487 

371 80.3472 7.48473 

372 80.3468 7.48414 

373 80.3465 7.4845 

374 80.3463 7.484 

375 80.3463 7.48386 

376 80.346 7.48297 

377 80.3453 7.48247 

378 80.345 7.4808 

379 80.3456 7.48032 

380 80.3453 7.48017 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

368 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

381 80.3449 7.47988 

382 80.3435 7.4787 

383 80.3429 7.47868 

384 80.3426 7.47827 

385 80.3436 7.47751 

386 80.3436 7.47644 

387 80.35 7.4729 

388 80.3496 7.47279 

389 80.35 7.47217 

390 80.3507 7.47233 

391 80.3509 7.47253 

392 80.3515 7.47279 

393 80.3528 7.47276 

394 80.3543 7.47322 

395 80.355 7.47309 

396 80.3551 7.4733 

397 80.3553 7.47333 

398 80.3555 7.47295 

399 80.3558 7.4728 

400 80.3558 7.47286 

401 80.3569 7.47261 

402 80.3582 7.47312 

403 80.3591 7.47297 

404 80.3592 7.47308 

405 80.3597 7.47275 

406 80.3595 7.47236 

407 80.3614 7.47135 

408 80.362 7.47157 

409 80.362 7.47169 

410 80.3619 7.47191 

411 80.3631 7.47214 

412 80.3633 7.47192 

413 80.364 7.47189 

414 80.365 7.47156 

415 80.365 7.47059 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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416 80.366 7.46951 

417 80.3661 7.46898 

418 80.3667 7.46884 

419 80.3666 7.468 

420 80.3673 7.46798 

421 80.3686 7.46714 

422 80.3688 7.46731 

423 80.3688 7.46842 

424 80.37 7.46865 

425 80.3706 7.46872 

426 80.371 7.46854 

427 80.3716 7.46876 

428 80.372 7.46898 

429 80.3745 7.46813 

430 80.3749 7.4682 

431 80.377 7.46762 

432 80.3788 7.46816 

433 80.3807 7.46989 

434 80.3816 7.47189 

435 80.3817 7.47294 

436 80.3838 7.47221 

437 80.3843 7.47099 

438 80.3857 7.47113 

439 80.386 7.47074 

440 80.3865 7.47175 

441 80.387 7.47165 

442 80.3873 7.47217 

443 80.3894 7.47176 

444 80.3906 7.4717 

445 80.392 7.47214 

446 80.3929 7.47313 

447 80.3938 7.47348 

448 80.3936 7.47399 

449 80.3926 7.47493 

450 80.3925 7.47573 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

451 80.392 7.47574 

452 80.3918 7.47688 

453 80.3914 7.47752 

454 80.3918 7.47833 

455 80.391 7.47872 

456 80.3912 7.4801 

457 80.389 7.48119 

458 80.3879 7.48124 

459 80.3875 7.48238 

460 80.3875 7.48342 

461 80.3869 7.48357 

462 80.3868 7.48434 

463 80.3871 7.48512 

464 80.3871 7.48651 

465 80.3848 7.48646 

466 80.383 7.48831 

467 80.3806 7.49019 

468 80.3816 7.49266 

469 80.3777 7.49434 

470 80.3772 7.50218 

471 80.365 7.50294 

472 80.3675 7.46501 

473 80.3673 7.46483 

474 80.367 7.4648 

475 80.3666 7.46481 

476 80.3664 7.46475 

477 80.3663 7.46398 

478 80.3662 7.46323 

479 80.3662 7.46223 

480 80.3661 7.46205 

481 80.3659 7.46207 

482 80.3655 7.46217 

483 80.3652 7.46224 

484 80.3649 7.46222 

485 80.3644 7.46212 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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486 80.3643 7.46194 

487 80.3642 7.46174 

488 80.3641 7.46161 

489 80.3639 7.4613 

490 80.3637 7.46117 

491 80.3638 7.4607 

492 80.3638 7.46027 

493 80.3639 7.45964 

494 80.3638 7.45939 

495 80.3637 7.45898 

496 80.3633 7.45838 

497 80.3626 7.45874 

498 80.3618 7.45808 

499 80.3616 7.45828 

500 80.3612 7.45841 

501 80.3606 7.45813 

502 80.3604 7.45793 

503 80.3604 7.45765 

504 80.3606 7.45738 

505 80.3609 7.4572 

506 80.3611 7.45689 

507 80.3612 7.45648 

508 80.3613 7.45622 

509 80.3615 7.45614 

510 80.3619 7.45609 

511 80.3623 7.45619 

512 80.3623 7.45553 

513 80.3623 7.4549 

514 80.3624 7.45418 

515 80.363 7.45467 

516 80.3639 7.45541 

517 80.3645 7.45592 

518 80.3647 7.45611 

519 80.3653 7.45677 

520 80.366 7.45754 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

521 80.3665 7.45828 

522 80.3668 7.4586 

523 80.3671 7.4591 

524 80.3674 7.4597 

525 80.368 7.46065 

526 80.3681 7.46106 

527 80.3683 7.46131 

528 80.3683 7.46146 

529 80.3687 7.46281 

530 80.3689 7.46342 

531 80.3691 7.46405 

532 80.3691 7.46427 

533 80.3688 7.46424 

534 80.3684 7.46432 

535 80.3684 7.46473 

536 80.3683 7.46496 

537 80.3681 7.46507 

538 80.3675 7.46501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  373 

 

 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம் 2 இன் வபரபடம் 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

374 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

பின்ைிபணப்பு 11  : கடல்கபர நிைப்பகுதி சார் கைப்பு அபிவிருத்தி 

வையத்தின் எல்பைகள் மற்றும் வபரப்படம் 

 

வையப்படுத்தல் ஆயத்வதாபைவுகள்    

0 80.3358 7.5261 

1 80.3366 7.5252 

2 80.3368 7.52403 

3 80.3381 7.52269 

4 80.3382 7.52194 

5 80.3393 7.52071 

6 80.3408 7.51952 

7 80.3421 7.51987 

8 80.3475 7.52019 

9 80.3474 7.51813 

10 80.3507 7.51808 

11 80.3524 7.51909 

12 80.3524 7.52015 

13 80.3517 7.5207 

14 80.3516 7.52179 

15 80.3624 7.52998 

16 80.3643 7.52317 

17 80.3683 7.51627 

18 80.3771 7.51851 

19 80.3774 7.51812 

20 80.3772 7.51783 

21 80.3772 7.51683 

22 80.3775 7.51657 

23 80.3782 7.51705 

24 80.3783 7.51704 

25 80.3787 7.51666 

26 80.3789 7.5169 

27 80.3795 7.51679 

28 80.38 7.51756 

29 80.3816 7.51711 

30 80.3845 7.51761 
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அதிகாரசபப 
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31 80.3855 7.51526 

32 80.3902 7.51283 

33 80.3916 7.51524 

34 80.3942 7.51584 

35 80.3973 7.51574 

36 80.3984 7.51379 

37 80.3992 7.5122 

38 80.4011 7.51169 

39 80.402 7.51136 

40 80.4023 7.51213 

41 80.4008 7.50892 

42 80.4046 7.50343 

43 80.4064 7.50393 

44 80.4105 7.50303 

45 80.4108 7.50264 

46 80.4116 7.49509 

47 80.4112 7.49153 

48 80.4106 7.49025 

49 80.4105 7.48904 

50 80.4094 7.4868 

51 80.4098 7.48649 

52 80.4098 7.48639 

53 80.4097 7.48606 

54 80.4097 7.48568 

55 80.4099 7.48521 

56 80.4103 7.48467 

57 80.4105 7.48437 

58 80.4105 7.48441 

59 80.4106 7.48432 

60 80.4086 7.48319 

61 80.4086 7.48315 

62 80.4058 7.48171 

63 80.406 7.4816 

64 80.406 7.48135 

65 80.4054 7.48085 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

66 80.4051 7.48059 

67 80.4051 7.48002 

68 80.4056 7.47943 

69 80.4056 7.47766 

70 80.4053 7.4778 

71 80.4049 7.47785 

72 80.4044 7.47719 

73 80.4041 7.47685 

74 80.404 7.47592 

75 80.4042 7.47559 

76 80.4036 7.47478 

77 80.4036 7.47432 

78 80.4043 7.47372 

79 80.4049 7.47283 

80 80.4049 7.47175 

81 80.4054 7.47187 

82 80.4063 7.47082 

83 80.4066 7.47087 

84 80.4075 7.46974 

85 80.4075 7.46762 

86 80.4065 7.46755 

87 80.4067 7.46701 

88 80.4059 7.46669 

89 80.4045 7.46604 

90 80.4033 7.46566 

91 80.4018 7.46504 

92 80.4007 7.46529 

93 80.4 7.46518 

94 80.3997 7.46494 

95 80.4002 7.46473 

96 80.4001 7.46448 

97 80.4006 7.46421 

98 80.4015 7.46437 

99 80.4024 7.46467 

100 80.4036 7.46426 
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101 80.4048 7.46442 

102 80.4057 7.46435 

103 80.4066 7.46428 

104 80.4071 7.46364 

105 80.4068 7.46311 

106 80.4071 7.46277 

107 80.4068 7.46247 

108 80.4077 7.4628 

109 80.4084 7.46336 

110 80.4084 7.46336 

111 80.4083 7.46264 

112 80.4079 7.46131 

113 80.4071 7.46032 

114 80.4054 7.45979 

115 80.4046 7.46024 

116 80.4032 7.46044 

117 80.4019 7.46046 

118 80.4011 7.46061 

119 80.4003 7.46103 

120 80.3992 7.46067 

121 80.3981 7.46004 

122 80.3976 7.45938 

123 80.3977 7.45875 

124 80.3974 7.45871 

125 80.3971 7.45715 

126 80.3971 7.45676 

127 80.3964 7.45678 

128 80.3963 7.45652 

129 80.3958 7.45663 

130 80.3956 7.45641 

131 80.3952 7.4564 

132 80.395 7.45651 

133 80.3944 7.45604 

134 80.3926 7.45621 

135 80.391 7.4562 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

378 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

136 80.3908 7.45609 

137 80.3908 7.45615 

138 80.3895 7.45618 

139 80.3888 7.45589 

140 80.3882 7.45564 

141 80.3873 7.45592 

142 80.386 7.45616 

143 80.3842 7.45545 

144 80.3837 7.45522 

145 80.3823 7.45575 

146 80.3798 7.45586 

147 80.3775 7.45583 

148 80.3753 7.45488 

149 80.3738 7.45479 

150 80.3736 7.45406 

151 80.373 7.45427 

152 80.3727 7.45399 

153 80.372 7.45414 

154 80.3716 7.45436 

155 80.3711 7.45412 

156 80.3704 7.45417 

157 80.3701 7.4535 

158 80.3695 7.45275 

159 80.3688 7.45239 

160 80.369 7.45196 

161 80.369 7.45138 

162 80.3677 7.45095 

163 80.3634 7.45009 

164 80.3615 7.44964 

165 80.3603 7.44954 

166 80.3595 7.44904 

167 80.3589 7.44865 

168 80.3588 7.44737 

169 80.3583 7.4457 

170 80.3583 7.44469 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  379 

 

 

171 80.3578 7.4435 

172 80.358 7.44279 

173 80.3576 7.44239 

174 80.3563 7.44291 

175 80.3549 7.44333 

176 80.3541 7.44227 

177 80.3531 7.44204 

178 80.3523 7.44281 

179 80.3506 7.44377 

180 80.3492 7.44335 

181 80.3488 7.44242 

182 80.3479 7.44256 

183 80.3475 7.44231 

184 80.3475 7.44184 

185 80.3477 7.441 

186 80.3466 7.44072 

187 80.3458 7.44066 

188 80.3461 7.43999 

189 80.3463 7.43922 

190 80.3469 7.43712 

191 80.3469 7.43634 

192 80.3464 7.43582 

193 80.3461 7.43472 

194 80.3461 7.43336 

195 80.3449 7.43329 

196 80.3439 7.43247 

197 80.3434 7.43208 

198 80.3428 7.43184 

199 80.3422 7.43155 

200 80.3418 7.43142 

201 80.3418 7.43103 

202 80.3415 7.43092 

203 80.3413 7.4312 

204 80.341 7.43146 

205 80.3408 7.43114 
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206 80.3404 7.43107 

207 80.3402 7.43087 

208 80.3396 7.43101 

209 80.3391 7.43075 

210 80.3387 7.43081 

211 80.3383 7.4297 

212 80.338 7.42915 

213 80.3379 7.4286 

214 80.3373 7.42812 

215 80.3368 7.42812 

216 80.3363 7.42823 

217 80.3358 7.42827 

218 80.3354 7.42838 

219 80.335 7.42808 

220 80.3341 7.42743 

221 80.3334 7.42708 

222 80.3331 7.4271 

223 80.3328 7.42753 

224 80.3324 7.42782 

225 80.3322 7.42864 

226 80.3311 7.43009 

227 80.3306 7.43079 

228 80.3308 7.43144 

229 80.3304 7.43185 

230 80.3304 7.43223 

231 80.33 7.43231 

232 80.3299 7.43322 

233 80.3289 7.43377 

234 80.3285 7.43351 

235 80.3285 7.43483 

236 80.3281 7.43561 

237 80.3278 7.43617 

238 80.328 7.43678 

239 80.3285 7.43784 

240 80.3287 7.43839 
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241 80.3281 7.43904 

242 80.3278 7.44024 

243 80.3282 7.44096 

244 80.328 7.44176 

245 80.3269 7.44302 

246 80.3265 7.44394 

247 80.3261 7.44487 

248 80.3261 7.44488 

249 80.3261 7.44592 

250 80.3256 7.4464 

251 80.3251 7.4471 

252 80.3244 7.44782 

253 80.3247 7.44863 

254 80.3245 7.4499 

255 80.323 7.45151 

256 80.3221 7.45188 

257 80.3223 7.45219 

258 80.3233 7.45243 

259 80.3244 7.45346 

260 80.325 7.45451 

261 80.325 7.45593 

262 80.3256 7.45797 

263 80.326 7.45908 

264 80.3263 7.45972 

265 80.3256 7.46032 

266 80.3253 7.46151 

267 80.3255 7.46214 

268 80.3249 7.46314 

269 80.3245 7.46377 

270 80.3248 7.46473 

271 80.324 7.46465 

272 80.3231 7.46461 

273 80.3226 7.46491 

274 80.3222 7.46542 

275 80.3228 7.46598 
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276 80.3225 7.46667 

277 80.3225 7.46747 

278 80.3215 7.46739 

279 80.321 7.46777 

280 80.321 7.46889 

281 80.3199 7.46888 

282 80.3196 7.47111 

283 80.3174 7.47261 

284 80.3167 7.47684 

285 80.3195 7.47929 

286 80.3215 7.47941 

287 80.3219 7.47791 

288 80.3244 7.4789 

289 80.325 7.47989 

290 80.3265 7.48052 

291 80.3279 7.48358 

292 80.328 7.48565 

293 80.3291 7.48746 

294 80.3315 7.48688 

295 80.3327 7.4914 

296 80.3317 7.49319 

297 80.3321 7.49527 

298 80.3306 7.49499 

299 80.3276 7.4942 

300 80.3249 7.49164 

301 80.3242 7.49115 

302 80.3237 7.49152 

303 80.322 7.4931 

304 80.3212 7.49522 

305 80.32 7.49625 

306 80.3214 7.49732 

307 80.323 7.49799 

308 80.3247 7.49892 

309 80.3294 7.49877 

310 80.3302 7.49934 
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311 80.331 7.50056 

312 80.3312 7.50238 

313 80.3312 7.5029 

314 80.3306 7.50402 

315 80.3308 7.50411 

316 80.3303 7.50554 

317 80.33 7.50555 

318 80.3297 7.50606 

319 80.3292 7.50752 

320 80.3286 7.51121 

321 80.3276 7.51227 

322 80.3269 7.51234 

323 80.3267 7.51279 

324 80.3269 7.5132 

325 80.3257 7.51385 

326 80.3249 7.51502 

327 80.3259 7.51589 

328 80.325 7.51698 

329 80.3235 7.5181 

330 80.3276 7.52231 

331 80.3251 7.52511 

332 80.3271 7.52653 

333 80.3266 7.52801 

334 80.3292 7.52851 

335 80.3297 7.52847 

336 80.3312 7.52922 

337 80.3319 7.52935 

338 80.3327 7.53035 

339 80.3336 7.53098 

340 80.3638 7.50046 

341 80.3609 7.50191 

342 80.3603 7.50115 

343 80.36 7.50162 

344 80.3586 7.50085 

345 80.3575 7.50047 
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346 80.3566 7.50061 

347 80.356 7.50118 

348 80.3557 7.50096 

349 80.3537 7.50068 

350 80.3534 7.50032 

351 80.3523 7.50022 

352 80.3523 7.50046 

353 80.3511 7.50045 

354 80.3507 7.50063 

355 80.3499 7.50031 

356 80.3486 7.5007 

357 80.348 7.50036 

358 80.3472 7.49996 

359 80.3468 7.50003 

360 80.345 7.49733 

361 80.3471 7.49014 

362 80.3479 7.48876 

363 80.3477 7.48862 

364 80.3478 7.48822 

365 80.3473 7.48769 

366 80.3477 7.48685 

367 80.3475 7.48648 

368 80.348 7.48629 

369 80.3483 7.48514 

370 80.3472 7.48487 

371 80.3472 7.48473 

372 80.3468 7.48414 

373 80.3465 7.4845 

374 80.3463 7.484 

375 80.3463 7.48386 

376 80.346 7.48297 

377 80.3453 7.48247 

378 80.345 7.4808 

379 80.3456 7.48032 

380 80.3453 7.48017 
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381 80.3449 7.47988 

382 80.3435 7.4787 

383 80.3429 7.47868 

384 80.3426 7.47827 

385 80.3436 7.47751 

386 80.3436 7.47644 

387 80.35 7.4729 

388 80.3496 7.47279 

389 80.35 7.47217 

390 80.3507 7.47233 

391 80.3509 7.47253 

392 80.3515 7.47279 

393 80.3528 7.47276 

394 80.3543 7.47322 

395 80.355 7.47309 

396 80.3551 7.4733 

397 80.3553 7.47333 

398 80.3555 7.47295 

399 80.3558 7.4728 

400 80.3558 7.47286 

401 80.3569 7.47261 

402 80.3582 7.47312 

403 80.3591 7.47297 

404 80.3592 7.47308 

405 80.3597 7.47275 

406 80.3595 7.47236 

407 80.3614 7.47135 

408 80.362 7.47157 

409 80.362 7.47169 

410 80.3619 7.47191 

411 80.3631 7.47214 

412 80.3633 7.47192 

413 80.364 7.47189 

414 80.365 7.47156 

415 80.365 7.47059 



நகர அபிவிருத்தி 
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416 80.366 7.46951 

417 80.3661 7.46898 

418 80.3667 7.46884 

419 80.3666 7.468 

420 80.3673 7.46798 

421 80.3686 7.46714 

422 80.3688 7.46731 

423 80.3688 7.46842 

424 80.37 7.46865 

425 80.3706 7.46872 

426 80.371 7.46854 

427 80.3716 7.46876 

428 80.372 7.46898 

429 80.3745 7.46813 

430 80.3749 7.4682 

431 80.377 7.46762 

432 80.3788 7.46816 

433 80.3807 7.46989 

434 80.3816 7.47189 

435 80.3817 7.47294 

436 80.3838 7.47221 

437 80.3843 7.47099 

438 80.3857 7.47113 

439 80.386 7.47074 

440 80.3865 7.47175 

441 80.387 7.47165 

442 80.3873 7.47217 

443 80.3894 7.47176 

444 80.3906 7.4717 

445 80.392 7.47214 

446 80.3929 7.47313 

447 80.3938 7.47348 

448 80.3936 7.47399 

449 80.3926 7.47493 

450 80.3925 7.47573 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  387 

 

 

451 80.392 7.47574 

452 80.3918 7.47688 

453 80.3914 7.47752 

454 80.3918 7.47833 

455 80.391 7.47872 

456 80.3912 7.4801 

457 80.389 7.48119 

458 80.3879 7.48124 

459 80.3875 7.48238 

460 80.3875 7.48342 

461 80.3869 7.48357 

462 80.3868 7.48434 

463 80.3871 7.48512 

464 80.3871 7.48651 

465 80.3848 7.48646 

466 80.383 7.48831 

467 80.3806 7.49019 

468 80.3816 7.49266 

469 80.3777 7.49434 

470 80.3772 7.50218 

471 80.365 7.50294 

472 80.3675 7.46501 

473 80.3673 7.46483 

474 80.367 7.4648 

475 80.3666 7.46481 

476 80.3664 7.46475 

477 80.3663 7.46398 

478 80.3662 7.46323 

479 80.3662 7.46223 

480 80.3661 7.46205 

481 80.3659 7.46207 

482 80.3655 7.46217 

483 80.3652 7.46224 

484 80.3649 7.46222 

485 80.3644 7.46212 



நகர அபிவிருத்தி 
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486 80.3643 7.46194 

487 80.3642 7.46174 

488 80.3641 7.46161 

489 80.3639 7.4613 

490 80.3637 7.46117 

491 80.3638 7.4607 

492 80.3638 7.46027 

493 80.3639 7.45964 

494 80.3638 7.45939 

495 80.3637 7.45898 

496 80.3633 7.45838 

497 80.3626 7.45874 

498 80.3618 7.45808 

499 80.3616 7.45828 

500 80.3612 7.45841 

501 80.3606 7.45813 

502 80.3604 7.45793 

503 80.3604 7.45765 

504 80.3606 7.45738 

505 80.3609 7.4572 

506 80.3611 7.45689 

507 80.3612 7.45648 

508 80.3613 7.45622 

509 80.3615 7.45614 

510 80.3619 7.45609 

511 80.3623 7.45619 

512 80.3623 7.45553 

513 80.3623 7.4549 

514 80.3624 7.45418 

515 80.363 7.45467 

516 80.3639 7.45541 

517 80.3645 7.45592 

518 80.3647 7.45611 

519 80.3653 7.45677 

520 80.366 7.45754 
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521 80.3665 7.45828 

522 80.3668 7.4586 

523 80.3671 7.4591 

524 80.3674 7.4597 

525 80.368 7.46065 

526 80.3681 7.46106 

527 80.3683 7.46131 

528 80.3683 7.46146 

529 80.3687 7.46281 

530 80.3689 7.46342 

531 80.3691 7.46405 

532 80.3691 7.46427 

533 80.3688 7.46424 

534 80.3684 7.46432 

535 80.3684 7.46473 

536 80.3683 7.46496 

537 80.3681 7.46507 

538 80.3675 7.46501 
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கடற்கபர நிைப்பகுதி சார் கைப்பு அபிவிருத்தி வையத்தின் வபரபடம் 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 
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பின்ைிபணப்பு 12: கைப்பு குடியிருப்பு வையத்தின் எல்பைகள் மற்றும் 

வபரப்படம் 

 

வையப்படுத்தல் ஆயத்வதாபைவுகள்    

FID x y 

0 80.3634 7.57275 

1 80.3666 7.57247 

2 80.3676 7.57375 

3 80.368 7.57372 

4 80.3682 7.57297 

5 80.3697 7.57298 

6 80.3699 7.57265 

7 80.371 7.57229 

8 80.3723 7.5706 

9 80.3724 7.56827 

10 80.3747 7.56731 

11 80.374 7.56513 

12 80.3773 7.56187 

13 80.379 7.56346 

14 80.382 7.56697 

15 80.3824 7.56762 

16 80.3845 7.56814 

17 80.3864 7.5669 

18 80.3875 7.56589 

19 80.3886 7.566 

20 80.389 7.56699 

21 80.3907 7.56452 

22 80.3922 7.56457 

23 80.3928 7.56582 

24 80.3972 7.56635 

25 80.3972 7.56634 

26 80.3951 7.56459 

27 80.3951 7.56318 

28 80.3963 7.56188 

29 80.398 7.56025 
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30 80.3993 7.55787 

31 80.4021 7.55303 

32 80.4049 7.54827 

33 80.4074 7.54649 

34 80.409 7.54502 

35 80.4088 7.54043 

36 80.4143 7.53427 

37 80.4181 7.5341 

38 80.4217 7.53041 

39 80.4235 7.52912 

40 80.422 7.52392 

41 80.422 7.52319 

42 80.4198 7.52275 

43 80.4181 7.52147 

44 80.418 7.52173 

45 80.4171 7.52138 

46 80.4171 7.52114 

47 80.4148 7.52222 

48 80.4126 7.52096 

49 80.4116 7.52079 

50 80.4089 7.51662 

51 80.4067 7.5142 

52 80.4028 7.51287 

53 80.4023 7.51214 

54 80.4023 7.51213 

55 80.402 7.51136 

56 80.4011 7.51169 

57 80.3992 7.5122 

58 80.3984 7.51379 

59 80.3973 7.51574 

60 80.3942 7.51584 

61 80.3916 7.51524 

62 80.3902 7.51283 

63 80.3855 7.51526 

64 80.3845 7.51761 
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65 80.3816 7.51711 

66 80.38 7.51756 

67 80.3795 7.51679 

68 80.3789 7.5169 

69 80.3787 7.51666 

70 80.3783 7.51704 

71 80.3782 7.51705 

72 80.3775 7.51657 

73 80.3772 7.51683 

74 80.3772 7.51783 

75 80.3774 7.51812 

76 80.3771 7.51851 

77 80.3683 7.51627 

78 80.3643 7.52317 

79 80.3624 7.52998 

80 80.3516 7.52179 

81 80.3517 7.5207 

82 80.3524 7.52015 

83 80.3524 7.51909 

84 80.3507 7.51808 

85 80.3474 7.51813 

86 80.3475 7.52019 

87 80.3421 7.51987 

88 80.3408 7.51952 

89 80.3393 7.52071 

90 80.3382 7.52194 

91 80.3381 7.52269 

92 80.3368 7.52403 

93 80.3366 7.5252 

94 80.3358 7.5261 

95 80.3336 7.53098 

96 80.3327 7.53035 

97 80.3319 7.52935 

98 80.3312 7.52922 

99 80.3297 7.52847 



நகர அபிவிருத்தி 
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100 80.3292 7.52851 

101 80.3291 7.53127 

102 80.3292 7.53151 

103 80.328 7.53249 

104 80.3286 7.53323 

105 80.3268 7.53444 

106 80.3264 7.53546 

107 80.3267 7.53566 

108 80.3257 7.53693 

109 80.3253 7.53678 

110 80.3247 7.53737 

111 80.3225 7.53753 

112 80.3223 7.5391 

113 80.3208 7.53988 

114 80.3203 7.54136 

115 80.3184 7.54109 

116 80.3176 7.54279 

117 80.3175 7.54311 

118 80.317 7.54437 

119 80.3154 7.5439 

120 80.3146 7.54583 

121 80.314 7.54591 

122 80.3138 7.54666 

123 80.3125 7.54821 

124 80.3095 7.54988 

125 80.3106 7.55074 

126 80.3101 7.55091 

127 80.3073 7.55345 

128 80.3075 7.55376 

129 80.3067 7.5538 

130 80.3061 7.55373 

131 80.306 7.55425 

132 80.3055 7.55433 

133 80.3049 7.55373 

134 80.3046 7.5543 
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135 80.3027 7.55382 

136 80.303 7.55442 

137 80.3028 7.55496 

138 80.3022 7.55573 

139 80.3023 7.55713 

140 80.3027 7.55777 

141 80.3028 7.55801 

142 80.3021 7.55857 

143 80.3021 7.55955 

144 80.3009 7.56048 

145 80.3018 7.5612 

146 80.3018 7.56185 

147 80.3011 7.5619 

148 80.3013 7.56271 

149 80.3008 7.56325 

150 80.3012 7.56423 

151 80.3026 7.56556 

152 80.3027 7.5671 

153 80.3012 7.56832 

154 80.3 7.56794 

155 80.3005 7.56984 

156 80.3 7.57105 

157 80.3016 7.57117 

158 80.3007 7.57244 

159 80.3008 7.57326 

160 80.3029 7.57226 

161 80.3055 7.5717 

162 80.3075 7.57159 

163 80.3084 7.57096 

164 80.3097 7.57061 

165 80.31 7.5702 

166 80.3121 7.5702 

167 80.3131 7.57087 

168 80.3137 7.56992 

169 80.3141 7.56944 
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170 80.3148 7.56852 

171 80.3151 7.56788 

172 80.3161 7.56734 

173 80.3186 7.56739 

174 80.3202 7.56624 

175 80.3201 7.56537 

176 80.322 7.56477 

177 80.3224 7.56442 

178 80.3227 7.56335 

179 80.3235 7.56328 

180 80.3242 7.56254 

181 80.3249 7.56308 

182 80.3269 7.56394 

183 80.3273 7.56355 

184 80.3287 7.56502 

185 80.3287 7.56582 

186 80.3298 7.56702 

187 80.3306 7.56801 

188 80.3314 7.56804 

189 80.3343 7.56658 

190 80.3358 7.56791 

191 80.3397 7.56418 

192 80.3401 7.56506 

193 80.3414 7.5662 

194 80.3423 7.56938 

195 80.3461 7.56943 

196 80.3468 7.5703 

197 80.3492 7.57032 

198 80.3503 7.57119 

199 80.3514 7.57286 

200 80.3534 7.57266 

201 80.354 7.57211 

202 80.355 7.57193 

203 80.3556 7.5712 

204 80.3565 7.57182 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  397 

 

 

205 80.3559 7.57295 

206 80.3543 7.57568 

207 80.3581 7.57592 

208 80.3583 7.57547 

209 80.3598 7.57555 

210 80.3599 7.57548 

211 80.3629 7.57803 

212 80.364 7.57829 

213 80.362 7.56898 

214 80.3586 7.56695 

215 80.3577 7.56413 

216 80.3569 7.56133 

217 80.356 7.55702 

218 80.3562 7.55591 

219 80.358 7.55372 

220 80.3598 7.55344 

221 80.3618 7.55118 

222 80.3632 7.54931 

223 80.3653 7.54904 

224 80.3673 7.54691 

225 80.3686 7.54678 

226 80.3706 7.54829 

227 80.3723 7.55189 

228 80.3712 7.55577 

229 80.3713 7.55863 

230 80.3692 7.55986 

231 80.3694 7.56133 

232 80.3679 7.56625 

233 80.366 7.56837 

234 80.3633 7.56901 

235 80.31 7.53418 

236 80.3116 7.53184 

237 80.3143 7.52697 

238 80.3164 7.52711 

239 80.3166 7.52584 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

398 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

240 80.3207 7.52517 

241 80.3235 7.5181 

242 80.325 7.51698 

243 80.3259 7.51589 

244 80.3249 7.51502 

245 80.3257 7.51385 

246 80.3269 7.5132 

247 80.3267 7.51279 

248 80.3269 7.51234 

249 80.3276 7.51227 

250 80.3286 7.51121 

251 80.3292 7.50752 

252 80.3297 7.50606 

253 80.33 7.50555 

254 80.3303 7.50554 

255 80.3308 7.50411 

256 80.3306 7.50402 

257 80.3312 7.5029 

258 80.3312 7.50238 

259 80.331 7.50056 

260 80.3302 7.49934 

261 80.3294 7.49877 

262 80.3247 7.49892 

263 80.323 7.49799 

264 80.3214 7.49732 

265 80.32 7.49625 

266 80.3212 7.49522 

267 80.322 7.4931 

268 80.3237 7.49152 

269 80.3245 7.49085 

270 80.3239 7.49038 

271 80.3216 7.48936 

272 80.3195 7.4876 

273 80.3178 7.48588 

274 80.317 7.48649 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  399 

 

 

275 80.316 7.48913 

276 80.3157 7.49172 

277 80.3148 7.49162 

278 80.3135 7.49541 

279 80.3107 7.4947 

280 80.3088 7.49611 

281 80.3096 7.4973 

282 80.3091 7.49915 

283 80.3084 7.49895 

284 80.3077 7.50022 

285 80.3073 7.50011 

286 80.3067 7.49901 

287 80.3056 7.49998 

288 80.3052 7.50242 

289 80.3022 7.50253 

290 80.3034 7.50625 

291 80.3036 7.50943 

292 80.3056 7.50916 

293 80.3054 7.51089 

294 80.307 7.51193 

295 80.3068 7.51443 

296 80.3086 7.5163 

297 80.3092 7.51783 

298 80.3087 7.52037 

299 80.3091 7.52123 

300 80.307 7.52331 

301 80.3057 7.52451 

302 80.306 7.52702 

303 80.3075 7.52812 

304 80.3086 7.52822 

305 80.3081 7.53086 

306 80.3074 7.53379 

307 80.3081 7.53433 

308 80.4019 7.46046 

309 80.4032 7.46044 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

400 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

310 80.4046 7.46024 

311 80.4054 7.45979 

312 80.4055 7.45959 

313 80.4048 7.45936 

314 80.4041 7.45903 

315 80.4033 7.45811 

316 80.403 7.45746 

317 80.4026 7.45673 

318 80.4025 7.45663 

319 80.4014 7.456 

320 80.4007 7.45526 

321 80.401 7.45477 

322 80.4012 7.45393 

323 80.4009 7.45348 

324 80.4 7.4525 

325 80.3998 7.45076 

326 80.3998 7.45003 

327 80.401 7.45115 

328 80.4021 7.45098 

329 80.4021 7.45007 

330 80.4018 7.44929 

331 80.4023 7.44859 

332 80.403 7.44807 

333 80.4025 7.44714 

334 80.4026 7.44645 

335 80.4021 7.44552 

336 80.401 7.44447 

337 80.3993 7.4441 

338 80.3913 7.44351 

339 80.3905 7.44129 

340 80.3893 7.43955 

341 80.3885 7.43942 

342 80.3877 7.43687 

343 80.387 7.43645 

344 80.3871 7.43602 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  401 

 

 

345 80.3867 7.43537 

346 80.3866 7.43533 

347 80.3862 7.43546 

348 80.3852 7.43431 

349 80.3848 7.43289 

350 80.3839 7.43254 

351 80.3837 7.43256 

352 80.3831 7.43193 

353 80.3826 7.43143 

354 80.3819 7.43082 

355 80.3813 7.43022 

356 80.3807 7.43069 

357 80.3801 7.431 

358 80.3794 7.43145 

359 80.3788 7.43249 

360 80.3782 7.43299 

361 80.3776 7.43382 

362 80.3769 7.43463 

363 80.3762 7.43448 

364 80.3764 7.43406 

365 80.3761 7.43328 

366 80.3754 7.43273 

367 80.375 7.43228 

368 80.3749 7.43147 

369 80.3748 7.43151 

370 80.374 7.43083 

371 80.374 7.42981 

372 80.3738 7.4291 

373 80.3736 7.42868 

374 80.3734 7.42794 

375 80.3731 7.42774 

376 80.3728 7.42757 

377 80.373 7.42694 

378 80.3731 7.42644 

379 80.3733 7.42564 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

402 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

380 80.3738 7.4242 

381 80.3741 7.42332 

382 80.3745 7.42265 

383 80.3753 7.42105 

384 80.3758 7.41989 

385 80.3762 7.41832 

386 80.3767 7.41627 

387 80.377 7.41466 

388 80.377 7.41399 

389 80.3774 7.4137 

390 80.377 7.4133 

391 80.3768 7.41252 

392 80.3754 7.41233 

393 80.3742 7.41234 

394 80.3731 7.41244 

395 80.372 7.41084 

396 80.373 7.41018 

397 80.3726 7.40985 

398 80.373 7.40892 

399 80.3732 7.40762 

400 80.3724 7.40738 

401 80.3716 7.4073 

402 80.3724 7.40587 

403 80.3726 7.40499 

404 80.3727 7.40421 

405 80.3729 7.40334 

406 80.373 7.40285 

407 80.3734 7.40187 

408 80.3726 7.40132 

409 80.3721 7.40097 

410 80.3718 7.40066 

411 80.3704 7.40043 

412 80.3695 7.4003 

413 80.3688 7.4003 

414 80.3679 7.4003 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  403 

 

 

415 80.3671 7.40106 

416 80.3667 7.40166 

417 80.3659 7.40267 

418 80.3651 7.40309 

419 80.3636 7.403 

420 80.3634 7.40407 

421 80.3632 7.40397 

422 80.3628 7.40423 

423 80.362 7.40441 

424 80.3614 7.4049 

425 80.3597 7.40505 

426 80.3588 7.40479 

427 80.3582 7.40498 

428 80.3572 7.40525 

429 80.3565 7.40559 

430 80.3564 7.40482 

431 80.3559 7.40468 

432 80.3554 7.40484 

433 80.3542 7.40449 

434 80.3534 7.40445 

435 80.3527 7.40479 

436 80.3523 7.40508 

437 80.3524 7.40376 

438 80.3517 7.40323 

439 80.3505 7.40274 

440 80.3495 7.40232 

441 80.3483 7.40175 

442 80.3475 7.40226 

443 80.3469 7.40365 

444 80.346 7.40433 

445 80.3446 7.40467 

446 80.3436 7.4051 

447 80.3427 7.40533 

448 80.3421 7.40587 

449 80.3421 7.40587 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

404 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

450 80.3415 7.40588 

451 80.3414 7.40641 

452 80.341 7.40677 

453 80.3409 7.40752 

454 80.3401 7.40744 

455 80.3396 7.40751 

456 80.3389 7.40752 

457 80.3386 7.40851 

458 80.3394 7.40932 

459 80.3387 7.41 

460 80.3387 7.41 

461 80.3391 7.41007 

462 80.3394 7.41067 

463 80.3395 7.41156 

464 80.3398 7.41244 

465 80.34 7.41327 

466 80.3407 7.41424 

467 80.3403 7.41482 

468 80.3401 7.41545 

469 80.3399 7.4161 

470 80.3403 7.41674 

471 80.3406 7.41716 

472 80.3403 7.41734 

473 80.3396 7.41751 

474 80.3397 7.41829 

475 80.339 7.41858 

476 80.3388 7.41915 

477 80.3388 7.41973 

478 80.3382 7.42003 

479 80.3377 7.42042 

480 80.3372 7.42072 

481 80.3368 7.42048 

482 80.3366 7.42082 

483 80.3363 7.42117 

484 80.336 7.42145 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  405 

 

 

485 80.3359 7.42224 

486 80.3366 7.42253 

487 80.3364 7.4231 

488 80.336 7.42339 

489 80.3358 7.42417 

490 80.3353 7.42473 

491 80.3344 7.42457 

492 80.3338 7.42431 

493 80.3333 7.4249 

494 80.333 7.42586 

495 80.3333 7.42628 

496 80.3336 7.42662 

497 80.3334 7.42708 

498 80.3341 7.42743 

499 80.335 7.42808 

500 80.3354 7.42838 

501 80.3358 7.42827 

502 80.3363 7.42823 

503 80.3368 7.42812 

504 80.3373 7.42812 

505 80.3379 7.4286 

506 80.338 7.42915 

507 80.3383 7.4297 

508 80.3387 7.43081 

509 80.3391 7.43075 

510 80.3396 7.43101 

511 80.3402 7.43087 

512 80.3404 7.43107 

513 80.3408 7.43114 

514 80.341 7.43146 

515 80.3413 7.4312 

516 80.3415 7.43092 

517 80.3418 7.43103 

518 80.3418 7.43142 

519 80.3422 7.43155 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

406 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

520 80.3428 7.43184 

521 80.3434 7.43208 

522 80.3439 7.43247 

523 80.3449 7.43329 

524 80.3461 7.43336 

525 80.3461 7.43472 

526 80.3464 7.43582 

527 80.3469 7.43634 

528 80.3469 7.43712 

529 80.3463 7.43922 

530 80.3461 7.43999 

531 80.3458 7.44066 

532 80.3466 7.44072 

533 80.3477 7.441 

534 80.3475 7.44184 

535 80.3475 7.44231 

536 80.3479 7.44256 

537 80.3488 7.44242 

538 80.3492 7.44335 

539 80.3506 7.44377 

540 80.3523 7.44281 

541 80.3531 7.44204 

542 80.3541 7.44227 

543 80.3549 7.44333 

544 80.3563 7.44291 

545 80.3576 7.44239 

546 80.358 7.44279 

547 80.3578 7.4435 

548 80.3583 7.44469 

549 80.3583 7.4457 

550 80.3588 7.44737 

551 80.3589 7.44865 

552 80.3595 7.44904 

553 80.3603 7.44954 

554 80.3615 7.44964 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  407 

 

 

555 80.3634 7.45009 

556 80.3656 7.45072 

557 80.3677 7.45095 

558 80.369 7.45138 

559 80.369 7.45196 

560 80.3688 7.45239 

561 80.3695 7.45275 

562 80.3701 7.4535 

563 80.3704 7.45417 

564 80.3711 7.45412 

565 80.3716 7.45436 

566 80.372 7.45414 

567 80.3727 7.45399 

568 80.373 7.45427 

569 80.3736 7.45406 

570 80.3738 7.45479 

571 80.3753 7.45488 

572 80.3755 7.4549 

573 80.3775 7.45583 

574 80.3798 7.45586 

575 80.3823 7.45575 

576 80.3834 7.4553 

577 80.3837 7.45522 

578 80.3842 7.45545 

579 80.386 7.45616 

580 80.3873 7.45592 

581 80.3882 7.45564 

582 80.3888 7.45589 

583 80.3895 7.45618 

584 80.3908 7.45615 

585 80.3908 7.45609 

586 80.391 7.4562 

587 80.3926 7.45621 

588 80.3944 7.45604 

589 80.395 7.45651 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

408 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

590 80.3952 7.4564 

591 80.3956 7.45641 

592 80.3958 7.45663 

593 80.3963 7.45652 

594 80.3964 7.45678 

595 80.3971 7.45676 

596 80.3971 7.45715 

597 80.3974 7.45871 

598 80.3977 7.45875 

599 80.3976 7.45938 

600 80.3981 7.46004 

601 80.3992 7.46067 

602 80.4003 7.46103 

603 80.4011 7.46061 

604 80.3586 7.42108 

605 80.3582 7.42118 

606 80.3576 7.42091 

607 80.3574 7.42064 

608 80.3572 7.41976 

609 80.3574 7.419 

610 80.3577 7.41835 

611 80.3578 7.41733 

612 80.3575 7.41653 

613 80.3576 7.41555 

614 80.3578 7.41488 

615 80.3582 7.41435 

616 80.3583 7.41368 

617 80.3587 7.41312 

618 80.3588 7.41278 

619 80.359 7.4126 

620 80.3592 7.41237 

621 80.3594 7.4121 

622 80.3597 7.41214 

623 80.36 7.41215 

624 80.3601 7.41206 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  409 

 

 

625 80.3601 7.41172 

626 80.3602 7.41139 

627 80.3605 7.41129 

628 80.3608 7.41137 

629 80.361 7.41149 

630 80.3613 7.41131 

631 80.3616 7.41089 

632 80.3618 7.41041 

633 80.3621 7.40987 

634 80.3623 7.40988 

635 80.3628 7.41026 

636 80.3634 7.41066 

637 80.3638 7.41081 

638 80.3644 7.4102 

639 80.3648 7.40977 

640 80.365 7.41015 

641 80.3653 7.41056 

642 80.3658 7.41079 

643 80.3662 7.41048 

644 80.3669 7.41057 

645 80.3677 7.41068 

646 80.3681 7.41081 

647 80.3685 7.41052 

648 80.369 7.41057 

649 80.3695 7.41088 

650 80.3699 7.41118 

651 80.3701 7.41232 

652 80.3699 7.41292 

653 80.3703 7.41303 

654 80.3717 7.41312 

655 80.3717 7.41374 

656 80.3719 7.41414 

657 80.3714 7.41453 

658 80.3707 7.41462 

659 80.3699 7.41474 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

410 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

660 80.3691 7.41496 

661 80.3681 7.41522 

662 80.3677 7.41545 

663 80.3672 7.41595 

664 80.3671 7.41629 

665 80.3665 7.4166 

666 80.3661 7.41669 

667 80.3657 7.41681 

668 80.3651 7.417 

669 80.3646 7.41725 

670 80.3644 7.41749 

671 80.3638 7.41785 

672 80.3633 7.41827 

673 80.3631 7.41859 

674 80.3629 7.41943 

675 80.3624 7.41986 

676 80.3621 7.42009 

677 80.3618 7.42044 

678 80.3613 7.42078 

679 80.3607 7.42099 

680 80.3602 7.42117 

681 80.3592 7.42099 

682 80.3586 7.42108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  411 

 

 

கைப்பு குடியிருப்பு வையத்தின் வபரபடம் 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

412 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

பின்ைிபணப்பு 13: பகத்வதாழில் வைய எல்பைகளும் வையவபரப்படமும் 

 

வையப்படுத்தல் ஆயத்வதாபைவுகள்    

FID x y 

0 80.3683 7.46496 

1 80.3684 7.46473 

2 80.3684 7.46432 

3 80.3688 7.46424 

4 80.3691 7.46427 

5 80.3691 7.46405 

6 80.3689 7.46342 

7 80.3687 7.46281 

8 80.3683 7.46146 

9 80.3683 7.46131 

10 80.3681 7.46106 

11 80.368 7.46065 

12 80.3674 7.4597 

13 80.3671 7.4591 

14 80.3668 7.4586 

15 80.3665 7.45828 

16 80.366 7.45754 

17 80.3653 7.45677 

18 80.3647 7.45611 

19 80.3645 7.45592 

20 80.3639 7.45541 

21 80.363 7.45467 

22 80.3624 7.45418 

23 80.3623 7.4549 

24 80.3623 7.45553 

25 80.3623 7.45619 

26 80.3619 7.45609 

27 80.3615 7.45614 

28 80.3613 7.45622 

29 80.3612 7.45648 

30 80.3611 7.45689 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  413 

 

 

31 80.3609 7.4572 

32 80.3606 7.45738 

33 80.3604 7.45765 

34 80.3604 7.45793 

35 80.3606 7.45813 

36 80.3612 7.45841 

37 80.3616 7.45828 

38 80.3618 7.45808 

39 80.3626 7.45874 

40 80.3633 7.45838 

41 80.3637 7.45898 

42 80.3638 7.45939 

43 80.3639 7.45964 

44 80.3638 7.46027 

45 80.3638 7.4607 

46 80.3637 7.46117 

47 80.3639 7.4613 

48 80.3641 7.46161 

49 80.3642 7.46174 

50 80.3643 7.46194 

51 80.3644 7.46212 

52 80.3649 7.46222 

53 80.3652 7.46224 

54 80.3655 7.46217 

55 80.3659 7.46207 

56 80.3661 7.46205 

57 80.3662 7.46223 

58 80.3662 7.46323 

59 80.3663 7.46398 

60 80.3664 7.46475 

61 80.3666 7.46481 

62 80.367 7.4648 

63 80.3673 7.46483 

64 80.3675 7.46501 

65 80.3681 7.46507 
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66 80.3683 7.46496 

67 80.3142 7.48177 

68 80.3139 7.48371 

69 80.3146 7.48554 

70 80.3142 7.48767 

71 80.3142 7.48776 

72 80.317 7.48649 

73 80.3178 7.48588 

74 80.3195 7.4876 

75 80.3216 7.48936 

76 80.3239 7.49038 

77 80.3245 7.49085 

78 80.3242 7.49115 

79 80.3249 7.49164 

80 80.3317 7.49319 

81 80.3327 7.4914 

82 80.3315 7.48688 

83 80.3291 7.48746 

84 80.328 7.48565 

85 80.3279 7.48358 

86 80.3265 7.48052 

87 80.325 7.47989 

88 80.3244 7.4789 

89 80.3219 7.47791 

90 80.3215 7.47941 

91 80.3195 7.47929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030 

நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 

  415 

 

 

பகத்வதாழில் வையத்தின் வபரபடம் 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 
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பின்ைிபணப்பு 14: குபறந்த அடர்த்தி குடியிருப்பு வையத்தின் வைய 

எல்பைகளும் வபரப்படமும் 

 

வையப்படுத்தல் ஆயத்வதாபைவுகள்    

FID x y 

0 80.4048 7.45564 

1 80.4049 7.45465 

2 80.4055 7.45372 

3 80.4054 7.45337 

4 80.4057 7.45335 

5 80.4067 7.45105 

6 80.4089 7.446 

7 80.4096 7.44278 

8 80.4103 7.44082 

9 80.4105 7.43944 

10 80.411 7.43829 

11 80.412 7.43336 

12 80.412 7.43335 

13 80.4124 7.4302 

14 80.4121 7.42548 

15 80.4129 7.42405 

16 80.4134 7.42313 

17 80.4124 7.42249 

18 80.4109 7.42139 

19 80.4093 7.42028 

20 80.4078 7.41992 

21 80.4069 7.41979 

22 80.4042 7.41927 

23 80.4023 7.41918 

24 80.4003 7.41874 

25 80.3992 7.41842 

26 80.3987 7.41793 

27 80.3978 7.41749 

28 80.3969 7.41698 

29 80.3965 7.41654 
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  417 

 

 

30 80.3959 7.4161 

31 80.395 7.41522 

32 80.3943 7.41462 

33 80.3964 7.41507 

34 80.398 7.41564 

35 80.3999 7.41532 

36 80.4001 7.41445 

37 80.3998 7.41458 

38 80.3999 7.41415 

39 80.3998 7.4141 

40 80.3996 7.41411 

41 80.3999 7.41391 

42 80.3999 7.41382 

43 80.3994 7.41398 

44 80.3992 7.41379 

45 80.3997 7.41338 

46 80.4021 7.41258 

47 80.4019 7.41138 

48 80.4027 7.41102 

49 80.4022 7.41009 

50 80.4019 7.40992 

51 80.4039 7.40757 

52 80.4039 7.40755 

53 80.4056 7.40499 

54 80.4051 7.40412 

55 80.4048 7.40276 

56 80.4053 7.40192 

57 80.4053 7.40006 

58 80.4054 7.40006 

59 80.4055 7.39939 

60 80.4055 7.39902 

61 80.4055 7.39877 

62 80.4055 7.39709 

63 80.4055 7.39547 

64 80.4055 7.39444 
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65 80.4056 7.39383 

66 80.4056 7.3932 

67 80.4057 7.39135 

68 80.4058 7.38978 

69 80.4054 7.38771 

70 80.4052 7.38617 

71 80.4046 7.38673 

72 80.4032 7.38676 

73 80.4022 7.38697 

74 80.4012 7.38732 

75 80.3999 7.38851 

76 80.3983 7.38874 

77 80.397 7.38989 

78 80.3958 7.3907 

79 80.3944 7.39162 

80 80.3937 7.39207 

81 80.3928 7.39293 

82 80.3922 7.39392 

83 80.3915 7.39533 

84 80.391 7.39595 

85 80.3901 7.39629 

86 80.3887 7.39613 

87 80.3855 7.39525 

88 80.3832 7.39446 

89 80.3809 7.3942 

90 80.3786 7.39391 

91 80.3779 7.3934 

92 80.3754 7.3917 

93 80.3732 7.39101 

94 80.3687 7.38995 

95 80.3671 7.38954 

96 80.3649 7.38894 

97 80.3623 7.38817 

98 80.3589 7.38722 

99 80.357 7.38662 
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  419 

 

 

100 80.3556 7.38601 

101 80.3526 7.38627 

102 80.3486 7.38661 

103 80.3461 7.38678 

104 80.3465 7.38873 

105 80.3477 7.39005 

106 80.3473 7.39249 

107 80.3458 7.3943 

108 80.3451 7.39648 

109 80.3451 7.39649 

110 80.3448 7.39809 

111 80.3425 7.39922 

112 80.3425 7.4006 

113 80.3422 7.40208 

114 80.3422 7.40209 

115 80.3423 7.40256 

116 80.3422 7.40281 

117 80.342 7.40311 

118 80.3417 7.40335 

119 80.3418 7.4036 

120 80.3424 7.40401 

121 80.3425 7.40446 

122 80.3425 7.40446 

123 80.3423 7.4048 

124 80.3427 7.40533 

125 80.3436 7.4051 

126 80.3446 7.40467 

127 80.346 7.40433 

128 80.3469 7.40365 

129 80.3475 7.40226 

130 80.3483 7.40175 

131 80.3495 7.40232 

132 80.3505 7.40274 

133 80.3517 7.40323 

134 80.3524 7.40376 
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அதிகாரசபப 
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135 80.3523 7.40508 

136 80.3527 7.40479 

137 80.3534 7.40445 

138 80.3542 7.40449 

139 80.3554 7.40484 

140 80.3559 7.40468 

141 80.3564 7.40482 

142 80.3565 7.40559 

143 80.3572 7.40525 

144 80.3582 7.40498 

145 80.3588 7.40479 

146 80.3597 7.40505 

147 80.3614 7.4049 

148 80.362 7.40441 

149 80.3628 7.40423 

150 80.3632 7.40397 

151 80.3634 7.40407 

152 80.3636 7.403 

153 80.3651 7.40309 

154 80.3659 7.40267 

155 80.3667 7.40166 

156 80.3671 7.40106 

157 80.3679 7.4003 

158 80.3688 7.4003 

159 80.3695 7.4003 

160 80.3704 7.40043 

161 80.3718 7.40066 

162 80.3721 7.40097 

163 80.3726 7.40132 

164 80.3734 7.40187 

165 80.373 7.40285 

166 80.3729 7.40334 

167 80.3727 7.40421 

168 80.3726 7.40499 

169 80.3724 7.40587 
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170 80.3716 7.4073 

171 80.3724 7.40738 

172 80.3732 7.40762 

173 80.373 7.40892 

174 80.3726 7.40985 

175 80.373 7.41018 

176 80.372 7.41084 

177 80.3731 7.41244 

178 80.3742 7.41234 

179 80.3754 7.41233 

180 80.3768 7.41252 

181 80.377 7.4133 

182 80.3774 7.4137 

183 80.377 7.41399 

184 80.377 7.41466 

185 80.3767 7.41627 

186 80.3762 7.41832 

187 80.3758 7.41989 

188 80.3753 7.42105 

189 80.3745 7.42265 

190 80.3741 7.42332 

191 80.3738 7.4242 

192 80.3733 7.42564 

193 80.3731 7.42644 

194 80.373 7.42694 

195 80.3728 7.42757 

196 80.3731 7.42774 

197 80.3734 7.42794 

198 80.3736 7.42868 

199 80.3738 7.4291 

200 80.374 7.42981 

201 80.374 7.43083 

202 80.3748 7.43151 

203 80.3749 7.43147 

204 80.375 7.43228 
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205 80.3754 7.43273 

206 80.3761 7.43328 

207 80.3764 7.43406 

208 80.3762 7.43448 

209 80.3769 7.43463 

210 80.3776 7.43382 

211 80.3782 7.43299 

212 80.3788 7.43249 

213 80.3794 7.43145 

214 80.3801 7.431 

215 80.3807 7.43069 

216 80.3813 7.43022 

217 80.3819 7.43082 

218 80.3826 7.43143 

219 80.3831 7.43193 

220 80.3837 7.43256 

221 80.3839 7.43254 

222 80.3848 7.43289 

223 80.3852 7.43431 

224 80.3862 7.43546 

225 80.3866 7.43533 

226 80.3867 7.43537 

227 80.387 7.43645 

228 80.3877 7.43687 

229 80.3885 7.43942 

230 80.3893 7.43955 

231 80.3905 7.44129 

232 80.3913 7.44351 

233 80.3993 7.4441 

234 80.401 7.44447 

235 80.4021 7.44552 

236 80.4026 7.44645 

237 80.4025 7.44714 

238 80.403 7.44807 

239 80.4023 7.44859 
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240 80.4018 7.44929 

241 80.4021 7.45007 

242 80.4021 7.45098 

243 80.401 7.45115 

244 80.3998 7.45003 

245 80.3998 7.45076 

246 80.4 7.4525 

247 80.4009 7.45348 

248 80.4012 7.45393 

249 80.401 7.45477 

250 80.4019 7.45494 

251 80.4033 7.45554 

252 80.4033 7.45553 

253 80.4047 7.45619 

254 80.3227 7.56335 

255 80.3224 7.56442 

256 80.322 7.56477 

257 80.3201 7.56537 

258 80.3202 7.56624 

259 80.3186 7.56739 

260 80.3161 7.56734 

261 80.3151 7.56788 

262 80.3148 7.56852 

263 80.3141 7.56944 

264 80.3137 7.56992 

265 80.3131 7.57087 

266 80.3121 7.5702 

267 80.31 7.5702 

268 80.3097 7.57061 

269 80.3084 7.57096 

270 80.3075 7.57159 

271 80.3055 7.5717 

272 80.3029 7.57226 

273 80.2994 7.57624 

274 80.2974 7.57777 
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275 80.2971 7.57847 

276 80.2967 7.57928 

277 80.2962 7.5809 

278 80.2961 7.5814 

279 80.2963 7.58195 

280 80.2962 7.5822 

281 80.2958 7.58251 

282 80.2957 7.58269 

283 80.2953 7.58308 

284 80.2953 7.58354 

285 80.2956 7.58396 

286 80.2952 7.58446 

287 80.2953 7.585 

288 80.2956 7.58566 

289 80.2953 7.58667 

290 80.2953 7.58731 

291 80.2948 7.58788 

292 80.2945 7.58822 

293 80.2941 7.58839 

294 80.2943 7.5898 

295 80.2937 7.59275 

296 80.2923 7.5953 

297 80.2925 7.59833 

298 80.292 7.6078 

299 80.292 7.60945 

300 80.2914 7.60947 

301 80.2912 7.60998 

302 80.2924 7.61092 

303 80.2911 7.61194 

304 80.2921 7.61243 

305 80.293 7.61324 

306 80.2924 7.61456 

307 80.2912 7.61818 

308 80.2909 7.61808 

309 80.2906 7.6183 
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310 80.2908 7.6195 

311 80.2911 7.62022 

312 80.292 7.62013 

313 80.2915 7.62097 

314 80.2914 7.62186 

315 80.2928 7.62288 

316 80.2922 7.62404 

317 80.2913 7.6241 

318 80.2912 7.62536 

319 80.2909 7.62687 

320 80.29 7.62879 

321 80.2912 7.629 

322 80.2913 7.62965 

323 80.2906 7.62998 

324 80.289 7.62956 

325 80.2874 7.63369 

326 80.2889 7.63501 

327 80.289 7.63632 

328 80.2924 7.63935 

329 80.291 7.64078 

330 80.2899 7.64204 

331 80.2913 7.64481 

332 80.2902 7.64639 

333 80.2895 7.64914 

334 80.2898 7.65265 

335 80.2892 7.65492 

336 80.2894 7.65695 

337 80.2887 7.65771 

338 80.2879 7.65879 

339 80.2886 7.661 

340 80.2873 7.66293 

341 80.2862 7.66643 

342 80.2868 7.66734 

343 80.2869 7.66755 

344 80.2874 7.66824 
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345 80.2882 7.66886 

346 80.2906 7.66956 

347 80.2909 7.66934 

348 80.2911 7.66923 

349 80.2915 7.66872 

350 80.2919 7.66829 

351 80.2919 7.66807 

352 80.2922 7.66668 

353 80.2928 7.66449 

354 80.2948 7.65971 

355 80.2957 7.6575 

356 80.2968 7.65624 

357 80.2979 7.65548 

358 80.3013 7.65462 

359 80.302 7.65458 

360 80.3037 7.6494 

361 80.3056 7.64466 

362 80.3052 7.64455 

363 80.305 7.6445 

364 80.305 7.64449 

365 80.3048 7.64444 

366 80.3047 7.64438 

367 80.3047 7.64435 

368 80.3047 7.64429 

369 80.3048 7.64293 

370 80.3049 7.64269 

371 80.3051 7.64227 

372 80.305 7.64227 

373 80.3052 7.6419 

374 80.3059 7.64099 

375 80.3073 7.63976 

376 80.308 7.63827 

377 80.3087 7.63533 

378 80.3087 7.63525 

379 80.3096 7.63301 
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380 80.31 7.63255 

381 80.3112 7.63154 

382 80.3112 7.6311 

383 80.3112 7.63028 

384 80.3112 7.63007 

385 80.3112 7.62982 

386 80.3111 7.62915 

387 80.3111 7.62905 

388 80.3111 7.62865 

389 80.3111 7.6286 

390 80.3109 7.62603 

391 80.3109 7.6255 

392 80.3109 7.62469 

393 80.3106 7.62282 

394 80.3105 7.62283 

395 80.3108 7.62197 

396 80.3109 7.61918 

397 80.3108 7.61161 

398 80.3104 7.61148 

399 80.3097 7.60933 

400 80.3105 7.60814 

401 80.3105 7.60679 

402 80.3097 7.60626 

403 80.3139 7.60268 

404 80.3148 7.60231 

405 80.3152 7.60271 

406 80.3177 7.60213 

407 80.3189 7.60161 

408 80.3202 7.60249 

409 80.3205 7.60301 

410 80.3209 7.6031 

411 80.3212 7.60401 

412 80.3216 7.60436 

413 80.3218 7.60503 

414 80.3225 7.60537 
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415 80.3225 7.60537 

416 80.3226 7.6052 

417 80.3231 7.60515 

418 80.3231 7.60515 

419 80.3236 7.60449 

420 80.3242 7.60532 

421 80.325 7.6056 

422 80.3252 7.60666 

423 80.3252 7.60778 

424 80.3251 7.609 

425 80.3252 7.60932 

426 80.3259 7.61029 

427 80.3267 7.61113 

428 80.3271 7.61112 

429 80.3281 7.61061 

430 80.3283 7.61311 

431 80.3287 7.61471 

432 80.3295 7.61642 

433 80.3285 7.61778 

434 80.3285 7.61779 

435 80.3298 7.62119 

436 80.3304 7.62282 

437 80.3306 7.62393 

438 80.3313 7.62391 

439 80.3317 7.62376 

440 80.3347 7.62336 

441 80.3355 7.62411 

442 80.3359 7.62378 

443 80.3367 7.62295 

444 80.3367 7.62236 

445 80.3371 7.62216 

446 80.337 7.62164 

447 80.3358 7.6209 

448 80.3363 7.62019 

449 80.3367 7.62007 
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450 80.337 7.62016 

451 80.3373 7.61978 

452 80.3378 7.61977 

453 80.3378 7.61941 

454 80.3383 7.61889 

455 80.3376 7.6184 

456 80.3387 7.61731 

457 80.3386 7.61657 

458 80.3391 7.61611 

459 80.3395 7.61632 

460 80.3398 7.61586 

461 80.3397 7.61515 

462 80.3407 7.61513 

463 80.341 7.6142 

464 80.3416 7.61387 

465 80.3415 7.61347 

466 80.3426 7.61353 

467 80.343 7.61319 

468 80.3432 7.61329 

469 80.3436 7.61561 

470 80.3492 7.60888 

471 80.3562 7.60229 

472 80.3562 7.60226 

473 80.3568 7.60125 

474 80.3595 7.59865 

475 80.3583 7.59516 

476 80.3654 7.58918 

477 80.37 7.58559 

478 80.3731 7.58478 

479 80.3722 7.58342 

480 80.3755 7.5777 

481 80.3777 7.57642 

482 80.3812 7.57561 

483 80.3825 7.57426 

484 80.3855 7.5744 
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485 80.392 7.57062 

486 80.3972 7.56635 

487 80.3928 7.56582 

488 80.3922 7.56457 

489 80.3907 7.56452 

490 80.389 7.56699 

491 80.3886 7.566 

492 80.3875 7.56589 

493 80.3864 7.5669 

494 80.3845 7.56814 

495 80.3824 7.56762 

496 80.382 7.56697 

497 80.379 7.56346 

498 80.3773 7.56187 

499 80.374 7.56513 

500 80.3747 7.56731 

501 80.3724 7.56827 

502 80.3723 7.5706 

503 80.371 7.57229 

504 80.3699 7.57265 

505 80.3697 7.57298 

506 80.3682 7.57297 

507 80.368 7.57372 

508 80.3676 7.57375 

509 80.3666 7.57247 

510 80.3634 7.57275 

511 80.364 7.57829 

512 80.3629 7.57803 

513 80.3599 7.57548 

514 80.3598 7.57555 

515 80.3583 7.57547 

516 80.3581 7.57592 

517 80.3543 7.57568 

518 80.3559 7.57295 

519 80.3565 7.57182 
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520 80.3556 7.5712 

521 80.355 7.57193 

522 80.354 7.57211 

523 80.3534 7.57266 

524 80.3514 7.57286 

525 80.3503 7.57119 

526 80.3492 7.57032 

527 80.3468 7.5703 

528 80.3461 7.56943 

529 80.3423 7.56938 

530 80.3414 7.5662 

531 80.3401 7.56506 

532 80.3397 7.56418 

533 80.3358 7.56791 

534 80.3343 7.56658 

535 80.3314 7.56804 

536 80.3306 7.56801 

537 80.3298 7.56702 

538 80.3287 7.56582 

539 80.3287 7.56502 

540 80.3273 7.56355 

541 80.3269 7.56394 

542 80.3249 7.56308 

543 80.3242 7.56254 

544 80.3235 7.56328 

545 80.3227 7.56335 
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குபறந்த அடர்த்தி குடியிருப்பு வையத்தின் வபரபடம் 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 
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பின்ைிபணப்பு 15 -  உயர கட்டுப்பாடு திட்டம் 

  வையப்படுத்தல் எல்பைகள்  

 

Number Lat Lon 48 7° 29' 34.098" N 80° 22' 8.239" E 

1 7° 29' 32.300" N 80° 22' 8.757" E 49 7° 29' 19.583" N 80° 22' 4.796" E 

2 7° 29' 20.975" N 80° 22' 1.015" E 50 7° 29' 21.700" N 80° 22' 5.621" E 

3 7° 29' 26.503" N 80° 22' 4.129" E 51 7° 29' 20.300" N 80° 22' 7.145" E 

4 7° 29' 29.627" N 80° 22' 5.891" E 52 7° 29' 18.788" N 80° 22' 6.160" E 

5 7° 29' 32.366" N 80° 22' 7.611" E 53 7° 29' 16.833" N 80° 22' 4.205" E 

6 7° 29' 31.487" N 80° 22' 8.758" E 54 7° 28' 59.066" N 80° 21' 55.252" E 

7 7° 29' 30.022" N 80° 22' 9.412" E 55 7° 29' 0.550" N 80° 21' 57.707" E 

8 7° 29' 19.273" N 80° 22' 2.409" E 56 7° 29' 4.782" N 80° 21' 57.203" E 

9 7° 29' 21.410" N 80° 22' 3.049" E 57 7° 29' 1.939" N 80° 21' 59.650" E 

10 7° 29' 25.211" N 80° 22' 5.426" E 58 7° 29' 5.598" N 80° 21' 59.486" E 

11 7° 29' 28.805" N 80° 22' 6.879" E 59 7° 28' 58.569" N 80° 21' 49.467" E 

12 7° 29' 30.928" N 80° 22' 8.187" E 60 7° 28' 59.528" N 80° 21' 51.177" E 

13 7° 29' 31.442" N 80° 21' 59.604" E 61 7° 29' 2.476" N 80° 21' 51.003" E 

14 7° 29' 27.751" N 80° 21' 55.704" E 62 7° 29' 1.674" N 80° 21' 53.129" E 

15 7° 29' 29.885" N 80° 21' 56.864" E 63 7° 29' 3.277" N 80° 21' 53.127" E 

16 7° 29' 32.209" N 80° 21' 58.382" E 64 7° 28' 56.803" N 80° 21' 41.412" E 

17 7° 29' 34.212" N 80° 22' 0.491" E 65 7° 28' 56.882" N 80° 21' 45.313" E 

18 7° 29' 37.006" N 80° 22' 2.878" E 66 7° 29' 0.559" N 80° 22' 7.645" E 

19 7° 29' 34.823" N 80° 22' 2.307" E 67 7° 28' 58.516" N 80° 22' 8.741" E 

20 7° 29' 36.853" N 80° 22' 3.371" E 68 7° 28' 56.570" N 80° 22' 10.987" E 

21 7° 29' 26.224" N 80° 21' 56.883" E 69 7° 29' 2.369" N 80° 22' 6.173" E 

22 7° 29' 27.809" N 80° 21' 58.248" E 70 7° 29' 3.001" N 80° 22' 7.153" E 
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23 7° 29' 29.232" N 80° 21' 59.939" E 71 7° 28' 55.843" N 80° 22' 12.053" E 

24 7° 29' 31.152" N 80° 22' 1.028" E 72 7° 29' 1.499" N 80° 22' 6.098" E 

25 7° 29' 33.255" N 80° 22' 2.518" E 73 7° 28' 58.677" N 80° 22' 6.904" E 

26 7° 29' 36.203" N 80° 22' 4.187" E 74 7° 28' 57.621" N 80° 22' 8.515" E 

27 7° 29' 35.812" N 80° 22' 5.099" E 75 7° 29' 0.043" N 80° 22' 5.730" E 

28 7° 29' 29.114" N 80° 22' 1.509" E 76 7° 28' 56.343" N 80° 22' 8.392" E 

29 7° 29' 32.474" N 80° 22' 3.257" E 77 7° 28' 56.562" N 80° 22' 6.906" E 

30 7° 29' 35.355" N 80° 22' 6.064" E 78 7° 28' 58.613" N 80° 22' 4.956" E 

31 7° 29' 28.418" N 80° 22' 2.263" E 79 7° 28' 55.260" N 80° 22' 6.907" E 

32 7° 29' 26.266" N 80° 22' 0.152" E 80 7° 29' 1.174" N 80° 22' 3.856" E 

33 7° 29' 23.749" N 80° 22' 6.544" E 81 7° 28' 59.324" N 80° 22' 4.195" E 

34 7° 29' 27.097" N 80° 22' 8.028" E 82 7° 28' 55.862" N 80° 22' 5.573" E 

35 7° 29' 29.070" N 80° 22' 8.879" E 83 7° 28' 54.299" N 80° 22' 6.870" E 

36 7° 29' 28.720" N 80° 22' 9.576" E 84 7° 28' 54.537" N 80° 22' 8.140" E 

37 7° 29' 26.767" N 80° 22' 9.741" E 85 7° 28' 54.809" N 80° 22' 9.336" E 

38 7° 29' 26.235" N 80° 22' 9.245" E 86 7° 28' 57.132" N 80° 21' 57.700" E 

39 7° 29' 24.568" N 80° 22' 9.064" E 87 7° 28' 57.134" N 80° 21' 59.983" E 

40 7° 29' 24.325" N 80° 22' 9.417" E 88 7° 28' 57.215" N 80° 22' 3.278" E 

41 7° 29' 22.858" N 80° 22' 7.135" E 89 7° 28' 58.514" N 80° 22' 2.993" E 

42 7° 29' 34.002" N 80° 22' 7.383" E 90 7° 29' 3.572" N 80° 22' 2.185" E 

43 7° 29' 29.291" N 80° 22' 4.269" E 91 7° 29' 6.359" N 80° 22' 1.660" E 

44 7° 29' 25.207" N 80° 22' 1.186" E 92 7° 29' 6.958" N 80° 22' 3.181" E 

45 7° 29' 22.597" N 80° 21' 59.704" E 93 7° 29' 4.465" N 80° 22' 6.500" E 

46 7° 29' 24.315" N 80° 21' 58.490" E 94 7° 29' 3.651" N 80° 22' 6.011" E 

47 7° 29' 31.720" N 80° 22' 4.116" E 95 7° 29' 2.348" N 80° 22' 5.034" E 
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96 7° 29' 1.859" N 80° 22' 4.708" E 146 7° 28' 37.081" N 80° 22' 7.787" E 

97 7° 29' 1.533" N 80° 22' 4.219" E 147 7° 28' 36.796" N 80° 22' 8.809" E 

98 7° 28' 57.131" N 80° 21' 56.069" E 148 7° 28' 34.275" N 80° 22' 7.585" E 

99 7° 28' 54.289" N 80° 21' 56.975" E 149 7° 28' 38.134" N 80° 22' 1.216" E 

100 7° 28' 50.759" N 80° 21' 58.379" E 150 7° 28' 45.414" N 80° 21' 58.852" E 

101 7° 28' 54.865" N 80° 22' 9.934" E 151 7° 28' 43.551" N 80° 22' 4.550" E 

102 7° 28' 55.191" N 80° 22' 10.422" E 152 7° 28' 45.492" N 80° 22' 5.164" E 

103 7° 28' 55.288" N 80° 22' 11.468" E 153 7° 28' 35.173" N 80° 21' 53.757" E 

104 7° 28' 55.355" N 80° 22' 12.053" E 154 7° 28' 41.878" N 80° 21' 56.991" E 

105 7° 28' 53.404" N 80° 22' 14.501" E 155 7° 28' 35.125" N 80° 22' 3.868" E 

106 7° 28' 52.808" N 80° 22' 14.557" E 156 7° 28' 32.124" N 80° 22' 6.643" E 

107 7° 28' 52.753" N 80° 22' 15.154" E 157 7° 28' 31.660" N 80° 22' 0.844" E 

108 7° 28' 51.199" N 80° 22' 18.563" E 158 7° 28' 30.120" N 80° 22' 5.553" E 

109 7° 28' 55.911" N 80° 22' 3.861" E 159 7° 28' 23.969" N 80° 22' 2.750" E 

110 7° 28' 52.425" N 80° 22' 6.784" E 160 7° 28' 28.553" N 80° 21' 50.564" E 

111 7° 28' 47.705" N 80° 22' 13.041" E 161 7° 28' 23.050" N 80° 21' 47.910" E 

112 7° 28' 50.795" N 80° 22' 9.448" E 162 7° 28' 25.306" N 80° 21' 57.317" E 

113 7° 28' 50.634" N 80° 22' 11.409" E 163 7° 27' 57.666" N 80° 21' 35.704" E 

114 7° 28' 50.024" N 80° 22' 14.127" E 164 7° 28' 0.291" N 80° 21' 36.934" E 

115 7° 28' 49.915" N 80° 22' 16.389" E 165 7° 28' 4.317" N 80° 21' 38.902" E 

116 7° 28' 49.686" N 80° 22' 17.751" E 166 7° 28' 9.473" N 80° 21' 41.416" E 

117 7° 28' 51.765" N 80° 22' 1.782" E 167 7° 28' 17.861" N 80° 21' 45.408" E 

118 7° 28' 53.230" N 80° 22' 2.596" E 168 7° 28' 18.566" N 80° 21' 51.083" E 

119 7° 28' 50.389" N 80° 22' 5.457" E 169 7° 28' 18.150" N 80° 21' 54.872" E 

120 7° 28' 48.190" N 80° 22' 9.124" E 170 7° 28' 19.697" N 80° 22' 0.181" E 
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121 7° 28' 47.387" N 80° 22' 16.507" E 171 7° 28' 15.222" N 80° 21' 57.328" E 

122 7° 28' 45.497" N 80° 22' 12.133" E 172 7° 28' 12.253" N 80° 21' 55.085" E 

123 7° 28' 45.089" N 80° 22' 15.263" E 173 7° 28' 9.194" N 80° 21' 51.300" E 

124 7° 28' 50.625" N 80° 22' 1.457" E 174 7° 28' 5.765" N 80° 21' 46.580" E 

125 7° 28' 47.163" N 80° 22' 7.001" E 175 7° 28' 3.887" N 80° 21' 43.789" E 

126 7° 28' 45.423" N 80° 22' 8.801" E 176 7° 28' 1.640" N 80° 21' 40.459" E 

127 7° 28' 44.338" N 80° 22' 8.747" E 177 7° 27' 59.090" N 80° 21' 37.852" E 

128 7° 28' 43.548" N 80° 22' 11.487" E 178 7° 27' 56.408" N 80° 21' 36.019" E 

129 7° 28' 43.074" N 80° 22' 14.109" E 179 7° 27' 54.767" N 80° 21' 34.730" E 

130 7° 28' 41.636" N 80° 22' 10.608" E 180 7° 27' 53.536" N 80° 21' 33.677" E 

131 7° 28' 41.054" N 80° 22' 13.079" E 181 7° 28' 52.349" N 80° 21' 49.824" E 

132 7° 28' 48.345" N 80° 22' 0.317" E 182 7° 28' 55.951" N 80° 21' 48.631" E 

133 7° 28' 47.382" N 80° 22' 2.398" E 183 7° 28' 56.964" N 80° 21' 51.992" E 

134 7° 28' 46.569" N 80° 22' 5.638" E 184 7° 28' 52.779" N 80° 21' 53.369" E 

135 7° 28' 42.656" N 80° 22' 8.477" E 185 7° 28' 48.579" N 80° 21' 51.250" E 

136 7° 28' 41.191" N 80° 22' 8.315" E 186 7° 28' 40.884" N 80° 21' 26.098" E 

137 7° 28' 39.986" N 80° 22' 10.881" E 187 7° 28' 42.717" N 80° 21' 27.559" E 

138 7° 28' 39.757" N 80° 22' 12.378" E 188 7° 28' 41.787" N 80° 21' 29.052" E 

139 7° 28' 38.819" N 80° 22' 10.180" E 189 7° 28' 43.256" N 80° 21' 28.411" E 

140 7° 28' 38.267" N 80° 22' 11.571" E 190 7° 28' 42.564" N 80° 21' 31.590" E 

141 7° 28' 36.279" N 80° 22' 10.504" E 191 7° 28' 44.523" N 80° 21' 30.427" E 

142 7° 28' 36.979" N 80° 22' 10.868" E 192 7° 28' 43.441" N 80° 21' 34.457" E 

143 7° 28' 40.702" N 80° 22' 7.765" E 193 7° 28' 46.192" N 80° 21' 33.087" E 

144 7° 28' 38.526" N 80° 22' 7.658" E 194 7° 28' 44.373" N 80° 21' 37.502" E 

145 7° 28' 37.935" N 80° 22' 7.992" E 195 7° 28' 45.630" N 80° 21' 37.142" E 
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196 7° 28' 48.336" N 80° 21' 36.501" E 246 7° 29' 16.139" N 80° 22' 4.572" E 

197 7° 28' 50.786" N 80° 21' 40.403" E 247 7° 29' 14.845" N 80° 22' 5.485" E 

198 7° 28' 45.659" N 80° 21' 41.727" E 248 7° 29' 11.778" N 80° 22' 6.657" E 

199 7° 28' 47.303" N 80° 21' 41.661" E 249 7° 29' 7.815" N 80° 22' 6.209" E 

200 7° 28' 53.832" N 80° 21' 45.255" E 250 7° 29' 7.734" N 80° 22' 5.546" E 

201 7° 28' 50.440" N 80° 21' 45.983" E 251 7° 29' 9.008" N 80° 22' 5.217" E 

202 7° 28' 46.960" N 80° 21' 45.958" E 252 7° 29' 10.721" N 80° 22' 6.118" E 

203 7° 28' 56.960" N 80° 21' 47.752" E 253 7° 29' 10.803" N 80° 22' 6.776" E 

204 7° 28' 59.064" N 80° 21' 47.497" E 254 7° 29' 32.579" N 80° 22' 6.033" E 

205 7° 29' 0.977" N 80° 21' 47.028" E 255 7° 28' 59.626" N 80° 21' 45.394" E 

206 7° 29' 0.741" N 80° 21' 49.104" E 256 7° 28' 59.350" N 80° 21' 43.752" E 

207 7° 28' 56.962" N 80° 21' 49.709" E 257 7° 29' 0.113" N 80° 21' 44.737" E 

208 7° 29' 12.638" N 80° 21' 53.552" E 258 7° 28' 49.769" N 80° 21' 55.140" E 

209 7° 29' 14.663" N 80° 21' 54.434" E 259 7° 29' 4.071" N 80° 21' 55.246" E 

210 7° 29' 16.836" N 80° 21' 55.381" E 260 7° 29' 34.508" N 80° 22' 5.830" E 

211 7° 29' 11.579" N 80° 21' 55.394" E 261 7° 29' 34.574" N 80° 22' 7.345" E 

212 7° 29' 13.924" N 80° 21' 57.128" E 

213 7° 29' 15.928" N 80° 21' 58.278" E 

214 7° 29' 16.033" N 80° 22' 0.297" E 

215 7° 29' 16.835" N 80° 22' 0.297" E 

216 7° 29' 8.678" N 80° 22' 0.440" E 

217 7° 29' 11.699" N 80° 21' 59.138" E 

218 7° 29' 14.627" N 80° 21' 59.308" E 

219 7° 29' 16.834" N 80° 22' 1.454" E 

220 7° 29' 7.599" N 80° 22' 2.317" E 
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221 7° 29' 10.064" N 80° 22' 1.276" E 

222 7° 29' 11.678" N 80° 22' 0.260" E 

223 7° 29' 12.453" N 80° 21' 59.612" E 

224 7° 29' 10.861" N 80° 22' 1.340" E 

225 7° 29' 13.554" N 80° 22' 0.633" E 

226 7° 29' 11.464" N 80° 22' 1.685" E 

227 7° 29' 10.065" N 80° 22' 2.009" E 

228 7° 29' 14.380" N 80° 22' 2.520" E 

229 7° 29' 11.521" N 80° 22' 3.040" E 

230 7° 29' 13.036" N 80° 22' 1.877" E 

231 7° 29' 14.069" N 80° 22' 0.982" E 

232 7° 29' 15.512" N 80° 22' 1.875" E 

233 7° 29' 16.834" N 80° 22' 2.696" E 

234 7° 29' 9.032" N 80° 22' 2.917" E 

235 7° 29' 9.979" N 80° 22' 2.808" E 

236 7° 29' 6.416" N 80° 22' 4.215" E 

237 7° 29' 6.904" N 80° 22' 3.888" E 

238 7° 29' 7.818" N 80° 22' 3.561" E 

239 7° 29' 5.441" N 80° 22' 6.336" E 

240 7° 29' 5.935" N 80° 22' 5.479" E 

241 7° 29' 8.129" N 80° 22' 4.821" E 

242 7° 29' 12.042" N 80° 22' 5.593" E 

243 7° 29' 10.486" N 80° 22' 4.863" E 

244 7° 29' 10.489" N 80° 22' 4.025" E 
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உயர கட்டுப்பாடு திட்ட வபரபடம் 

 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 
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பின்ைிபணப்பு 16 1- : வநல் பயிர்ச்வசய்பக மற்றும் ஈரநிை விவசாய  மண்டைம் 

 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 
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பின்ைிபணப்பு 16.2 வநல் பயிர்ச்வசய்பக மற்றும் ஈரநிை விவசாய வையத்தின் 

வபரபடம் 

 

 

ஆதாரம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபப வடவமல் மாகாண அலுவைகம், 2020 
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மூைம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப - வடவமல் மாகாண காாியாையம்- 2020 
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பின்ைிபணப்பு 18     -   வபரவிைக்கணங்கள் 

பயன்பாடுகள் வபரவிைக்கணம் 

கு
டி
ய
ிரு
ப்
பு
 ச
ா
ர்
 ப
ா
வ
ப
ண

 

குடியிருப்பு சார் 

அைகுகள் 

சுயாதீை குடியிருப்புக்காை பகுதிகளாை 

உறங்குதல், சபமத்தல் மற்றும் சுகாதார 

வசதிகபள வகாண்ட முழுபமயாை பிாிவு, ஒரு 

அபற அல்ைது அபற பகுதிபயக் வகாண்ட ஒரு 

கட்டிடம் அல்ைது ஒரு கட்டிடத்தின் பகுதி 

அடுக்குமாடி கட்டிட 

வதாகுதிகள் 

நிரந்தரமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் 

ஒரு அைகு அல்ைது குடியிருப்பின் ஒரு பகுதி 

அல்ைது வசங்குத்து விாிவாக்கம் வகாண்ட 

கட்டிடங்கள் 

 

தங்குமிட விடுதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வநரத்திற்கு குடியிருப்பு 

வசதிகபள வழங்கும் வசங்குத்து அல்ைது 

கிபடமட்ட விாிவாக்க கட்டிடங்கள் 

குடியிருப்பு 

இல்ைங்கள் 

(quarters) 

ஒரு குறிப்பிட்ட பணியிடத்திற்கு குடியிருப்பு 

வசதிபய வழங்கும் வசங்குத்து அல்ைது 

கிபடமட்ட விாிவாக்க கட்டிடங்கள் 

 

வவயாதிபர் 

இல்ைங்கள்    /

ஊைமுற்வறார் 

இல்ைங்கள் 

வயது முதிர்ந்வதார் மற்றும் ஊைமுற்வறார் 

கவைிப்புக்கு அடிப்பபட வசதிகளுடன் கூடிய 

கிபடமட்ட அல்ைது வசங்குத்து விாிவாக்கம் 

கட்டிடங்கள் . 

சிறுவர் இல்ைங்கள் 18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்பதகளுக்காை 

அடிப்பபட வசதிகளுடன் கூடிய கிபடமட்ட 

அல்ைது வசங்குத்து விாிவாக்கம் 

சிறுவர் நை 

காப்பகங்கள் 

குழந்பதகளுக்காை தற்காலிக வதிவிட 

பராமாிப்பு (24 மணித்தியாைங்களுக்கு 

குபறவாக) 
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பவத்தியசாபைகள் ஆய்வகங்கள், மருந்தகங்கள், வசவிலியர் 

பராமாிப்பு, மறுவாழ்வு, அறுபவ சிகிச்பச 

வசபவகள், புறவநாயாளி மற்றும் உள் வநாயாளி 

கவைிப்பு, பயிற்சி பமயங்கள், நிர்வாக மற்றும் 

பணியாளர் வசதிகள், அபைத்து அல்ைது பை 

கட்டிடங்கள், வநாயாளி மற்றும் உள்வநாயாளி 

சிகிச்பச வழங்கும் 

 

மருத்துவ சிகிச்பச 

பமயங்கள் 

ஒரு மருந்தாளர் மற்றும் வவளிவநாயாளர் 

பமயத்தில் பணியாற்றும் ஒரு மருத்துவராவது 

 

மருத்துவ 

ஆவைாசபை சார் 

வசபவ பமயங்கள் 

சிறப்பு ஆவைாசபை வசபவகபள 

வழங்குவதற்காை கட்டிடங்கள் 

குழந்பதகள் மற்றும் 

மகப்வபறு சிகிச்பச 

பமயங்கள் 

குழந்பதகள் மற்றும் கர்ப்பிணித் 

தாய்மார்களுக்கு அடிப்பபட சுகாதார மற்றும் 

ஆவைாசபை வசபவகபள வழங்கும் பமயங்கள் 

Animal Hospital புறவநாயாளி மற்றும் உள்வநாயாளி சிகிச்பச  /

கிளிைிக்குகள் கால்நபட வசபவ பமயங்கள் 

ஆகியவற்பற நடத்தும் கால்நபட வசபவ 
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பமயங்கள் 

கால்நபட சார் 

மருந்தகங்கள் 

மற்றும் சிகிச்பச 

பமயங்கள் 

கால்நபட சிகிச்பச பமயங்கள் 

ஆயுர்வவத  பாரம்பாிய உள்நாட்டு மருத்துவத்திற்கு 

சிகிச்பசயளிக்கும் அரசு ஆயுர்வவத மருத்துவ 

கவுன்சிலில் பதிவுவசய்யப்பட்ட மருத்துவர் 

அல்ைது ஒரு சிை மருத்துவர்கள் பணியாற்றும் 

பமயங்கள் 
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ஆரம்ப காை 

குழந்பதப் பருவ 

அபிவிருத்தி 

பமயங்கள் 

குழந்பதகபள முதைாம் வகுப்பில் வசர்ப்பதற்கு 

முன் குழந்பத பருவ அபிவிருத்தி 

நடவடிக்பககள் உட்பட முபறயாை கல்விபய 

வழங்குவதற்காை கட்டிடங்கள் 

ஆரம்பக் கல்வி சார் 

பமயங்கள் 

தரம் ஒன்று முதல் தரம் ஐந்து வபர முபறயாை 

கல்விபய வழங்கும் வசதிகளுடன் கூடிய 

பாடசாபைக் கட்டிடங்கள் 

இபடநிபைக் கல்வி 

பமயங்கள் 

முதைாம் வகுப்பு முதல் பதின்மூன்றாம் வகுப்பு 

வபரயிலும், ஆறாம் முதல் பதின்மூன்றாம் 

வகுப்பு வபரயிலும் முபறயாை கல்விபய 

வழங்க வசதிகளுடன் கூடிய பள்ளி கட்டிடங்கள் 

மூன்றாம் நிபை 

கல்வி பமயங்கள் 
அரசு, அபர அரசு, தைியார் அல்ைது 

சர்வவதசத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட உயர் கல்வி 

வசதிகள், ஏவதனும் பல்கபைக்கழகங்கள், 

திறந்த பல்கபைக்கழகங்கள் மற்றும் உயர் கல்வி 

பமயங்கள் 

வதாழில்நுட்ப 

கல்லூாிகள்    /

வதாழிற்பயிற்சிப் 

பயிற்சி நிபையங்கள் 

வவபைவாய்ப்பு அடிப்பபடயில் வதாழில்    /

வதாழில்நுட்ப பயிற்சி அளிக்கும் பமயங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி சார் 

பமயங்கள் 

நவீை உத்திகபளப் பயன்படுத்தி பல்வவறு 

துபறகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திப் 

பணிகபள வமற்வகாள்ளும் பமயங்கள் 

தைியார் கல்வி 

நிபைய வகுப்புகள் 

ஒரு ஆசிாியர் அல்ைது ஆசிாியர்கள் குழுவால் 

தைிநபர் அல்ைது குழந்பதகளின் குழு 

கற்பித்தல் வசதிகளுடன் கூடிய கட்டிடங்கள் 

கல்வி நிறுவைங்கள் படிப்பு வநாக்கங்களுக்காக கட்டிடங்கள் 
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அலுவைகங்கள் வசபவகள் மற்றும் நிர்வாகப் பணிகளுடைாை 

பமயங்கள் 

அலுவைகம் சார் 

கட்டிடத் வதாகுதி 

 பயன்பாடு மற்றும் நிர்வாக வசபவ 

வசதிகளுடன் கூடிய இரண்டு கட்டிடங்கள் 

அல்ைது அதனுடன் வதாடர்புபடய 

வசதிகளுடன் கூடிய கட்டிடங்கள் 

வதாழில்முபற சார் 

அலுவைகங்கள் 

வதாழில் சார்ந்த வசபவ பமயங்கள் 

வங்கிகள், காப்புறுதி 

நிறுவைங்கள் 

மற்றும் நிதி சார் 

நிறுவைங்கள் 

காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவைங்கள் 

தாைியங்கி பணப் 

பாிமாற்ற பமயங்கள் 

ஒரு நபர் இல்ைாமல் இயந்திர வர்த்தகத்திற்காை 

பமயங்கள் 
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சமூக அபிவிருத்தி 

நிபையங்கள் 
வபாதுவாக சமூகக் கூட்டங்கள், சமூகம் மற்றும் 

அபிவிருத்தி நடவடிக்பககபள எளிதாக்கும் 

பமயங்கள் 

சமூக மற்றும் 

கைாச்சார 

நிபையங்கள் 

வபாது மற்றும் கைாச்சார 

நடவடிக்பககளுக்காை பமயங்கள் 

மதம் சார் பமயங்கள் மத வநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் 

இடங்கள் 

வகட்வபார் கூடங்கள் 

மற்றும் மாநாட்டு 

அபறகள் 

நிகழ்வுகள், கருத்தரங்குகள் அல்ைது 

கூட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

கட்டிடங்கள் 

நூைகம்  வாசிப்பு மற்றும் வதாடர்புபடய படிப்புகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் கட்டிடங்கள் 

புைர்வாழ்வு 

நிபையங்கள் 

சமூக விவராத வசயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கபள 

மீண்டும் ஒன்றிபணப்பதற்காக பமயங்கள் 

தகைவமபடகள் 

(Crematoriums) 

உள்ளூர் அதிகார சபபயிைால் நடத்தப்படும் 

இறந்த வபௌதீககபள எாிக்க எாிவாயு அல்ைது 

மின்சார நீரூற்று வகாண்ட ஒரு கல்ைபற 

கட்டிடங்கள் 

கல்ைபறகள் அடக்கம் மற்றும் தகைம் வசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள் 
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கபட சில்ைபற அல்ைது வமாத்த வபாருட்கள் 

விற்கப்படும் இடங்கள் 

வபரங்காடிகள் 

(Supermarkets) 

நுகர்வவார் வபாருட்கபள விற்கும் ஒரு 

கூபரயுடன் கூடிய தன்ைிபறவு வகாண்ட 

வபாிய அளவிைாை கட்டிடம் 

வணிக வளாகங்கள் 

(Shopping malls) 

பைதரப்பட்ட வபாருட்கள் மற்றும் 

வசபவகளுடன் கூடிய வபாிய விற்பபை 

நிபையங்கள் 

உணவகங்கள் குபறந்த வசதிகளுடன் உணவு வாங்க மற்றும் 

உட்வகாள்ளும் இடங்கள் 

திறந்த 

களஞ்சியசாபைகள் 

வபாதுவாக நுகர்வவார் வபாருட்கள் விற்பபை 

அல்ைது மூடப்படாமல் விற்கப்படும் இடங்கள் 

மருந்தகங்கள் மருந்தகங்கள் அரசு மருந்துக் கழகத்தின் கீழ் 

பதிவு அரசு மருந்துக் கழகம் 

ஆய்வக வசபவகள் 

மற்றும் வசகாிப்பு 

பமயங்கள் 

ஒரு மருத்துவமபைக்குச் இபணக்கப்பட்டுள்ள 

இரசாயை வசபவ வசதிகபள நடத்தும் 

பமயங்கள் 

வமாத்த விற்பபை 

நிபையங்கள் 

வியாபார அல்ைது வணிகம் வமாத்த வசமிப்பில் 

இருக்கும் இடங்கள் 

Warehousing இது ஒரு கட்டிடம் அல்ைது ஒரு கட்டிடத்தின் 

ஒரு பகுதியாகும், இது முக்கியமாக 

மூைப்வபாருட்கள், வபாருட்கள் அல்ைது 

வபாருட்கபள உள்நாட்டிவைா அல்ைது 

வவளிநாடுகளிவைா வகாள்கைன்கபளப் 

பயன்படுத்தி விற்பபைக்கு 

பயன்படுத்தப்படுகிறது . 

வாடிக்பகயாளர் 

வசபவ பமயங்கள் 

திறபமயாை நபர்களால் வாடிக்பகயாளர் 

வசபவ வதபவகபள முபறயாகப் 

வபறுவதற்காை பமயங்கள் 

 

இபறச்சி மற்றும் - 



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

448 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

மீன் விற்பபை 

அங்காடிகள் 

மதுபாை விற்பபை 

நிபையங்கள் 
- 

ஈமச்சடங்கு 

மண்டபங்கள் 

ஈமச்சடங்கு ஏற்பாடுகளுக்காை பமயங்கள் 

ஈமச்சடங்கு 

மண்டபங்கள் 

மற்றும் விழா 

அரங்குகள் 

- 

கட்டிட 

மூைவபாருட்கள் சார் 

விற்பபை 

நிபையங்கள் 

- 

எாிவபாருள் 

நிபையங்கள் 
வபட்வரால், எாிவபாருள், மசகு மற்றும் திரவ 

வபட்வராலிய வாயு சார்ந்த  சில்ைபற விற்பபை 

வசதிகளுடன் கூடிய கட்டிடங்கள்  

எாிவபாருள் நிரப்பு 

நிபையங்கள் மற்றும் 

வாகை வசபவ 

பமயங்கள் 

வபட்வரால், எாிவபாருள், மசகு மற்றும் திரவ 

வபட்வராலிய வாயு சார்ந்த  சில்ைபற விற்பபை 

வசதிகளுடன் கூடிய கட்டிடங்கள் மற்றும் 

வமாட்டார்வண்டி பழுதுபார்க்குமிடங்கவளாடு 

கூடிய வாகை வசபவ சார் நிபையங்கள் 

எாிவபாருள் 

நிபையங்கள் மற்றும் 

வணிக வளாகங்கள் 

வபட்வரால், எாிவபாருள், மசகு மற்றும் திரவ 

வபட்வராலிய வாயு ஆகியவற்பற சில்ைபற 

விற்பபை வசய்வதற்காை ஆடம்பர வர்த்தக 

வசதிகளுடன் கூடிய கட்டிடங்கள் 

எாிவாயு 

நிபையங்கள் மற்றும் 

மின்விபச 

வசர்விக்கும் 

நிபையங்கள் 

(electric charging 

stations) 

வாகைங்களுக்குாிய எாிவாயு நிபையங்கள் 

மற்றும் மின்விபச வசர்விக்கும் நிபையங்கள் 

(electric charging stations) 

கட்டிடங்களின் வமல் 

காணப்படும் தகவல் 

வதாடர்பாடல் சார் 

வகாபுரங்கள் 

வதாபைத்வதாடர்பு ஒழுங்குமுபற 

ஆபணயத்தின் ஒப்புதலின் கீழ் தகவல் 

வதாடர்புக்காக கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்ட 

அல்ைது எழுப்பப்பட்டவகாபுரங்கள் 

தகவல் 

வதாடர்பாடல் சார் 

வகாபுரங்கள் 

வதாபைத்வதாடர்பு ஒழுங்குமுபற 

ஆபணயத்தின் அனுமதியின் கீழ் தகவல் 

வதாடர்பு வகாபுரம் கட்ட வவண்டும் 

பல் அடுக்கு வாகை 

தாிப்பிடம் 

அதிக வாகைங்கபள நிறுத்துவதற்கு 

வதபவயாை இரண்டு தளங்கள் அல்ைது 

கட்டிடங்கள் 

திறந்த விதமாக 

அபமந்திருக்கும் கார் 

வாகை தாிப்பிடம் 

- 

வாகை 

காட்சிபடுத்தல் 

கூடங்கள் 

வாகைங்கபள விற்பபை வசய்யும் கட்டிடங்கள் 

 உல்ைாச விடுதிகள் சுற்றுைா பயணிகள் ஒரு விடுமுபற இடமாக 

ஓய்வவடுக்க அல்ைது அனுபவிக்க அவசியமாை 

இடங்கள்  ,உணவகங்கள், விபளயாட்டு 

மற்றும் வபாழுதுவபாக்கு நடவடிக்பககள் 



 

 

என்பவற்பற உள்ளடக்கிய இடங்கள் 

 விருந்திைர் தங்கும் 

விடுதிகள் 

விருந்திைர்கபள தங்க பவக்கும் ஒரு கட்டிடம் 

அல்ைது அதன் ஒரு பகுதி இதன் கீழ் உள்வரும் 

 தங்குமிடங்கள் 

(Lodgings) 

வாடபக வசதிகள் 

சு
ற்
று
ை
ா
 

சுற்றுைா சார் 

விடுதிகள் 

பயணிகளுக்கு வதபவயாை அபைத்பதயும் 

உள்ளடக்கிய தங்குமிடம் 

நகர விடுதிகள் 

(Urban hotels) 

நகர்ப்புறங்களில் குறுகிய காைம் தங்குவதற்கு 

உதவும் வணிக வசபவகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள் 

பயண தகவல் 

பமயங்கள் 

சுற்றுைாப் பயணிகளின் வசதிக்காக 

உருவாக்கப்பட்டுள்ள தகவல் வழங்கல் 

பமயங்கள் 

ஆயுர்வவத 

பஞ்சகர்மா பமயம் 

(Ayurvedic 

Panchakarma 

Center) 

ஆயுர்வவத சபபகளில் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ள 

உள்ளூர் ஆயுர்வவத மருத்துவ நிபையங்கள்  

கபாைா விடுதிகள் 

(Cabana hotels) 

சுற்றுைா மற்றும் ஓய்வபறப் பணிகளுக்காக, 

தற்காலிகமாக அல்ைது சிறிய அளவிைாை, 

தங்கும் அபற மற்றும் துப்புரவுப்வபாருட்கபள 

நிரந்தர வபாருட்கபள பயன்படுத்தி 

உ
ற்
ப
த்
த
ி ச
ா
ர்
ந்
த
 வ
த
ா
ழ
ிற்
ச
ா
ப
ை
க
ள்

 

சுரங்க பணி மற்றும்  

சுரங்க 

பிாித்வதடுத்தல் 

வதாழிற்சாபைகள் 

சுரங்கம் மற்றும் சுரங்கத்துபற சார்ந்த 

வதாழில்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் கட்டிடங்கள், 

முதன்பமயாக ஆக்டிவவட் கார்பன் பவுடர் 

அல்ைது கார்பன் பவுடர்  /நிைக்காி  /ப்ளாக் 

ஸ்வடான் அல்ைது ஃவபர்வபஷன் 

வதாழிற்சாபைகளுக்காை (ஃப்ளூாிங், 

பிளஸ்டிங், துண்டாதல், பாலிஷிங் / )கல் 

அபரத்தல் அல்ைது பதப்படுத்தும் 

வதாழிற்சாபைகள் . 

உவைாக 

தயாாிப்புகள் மற்றும் 

வார்ப்பு 

பிாித்வதடுத்தல் 

வதாழில்கள் 

இரும்பு மற்றும் எஃகு, பவுண்டாி, உைர்ந்த 

வதாழிற்சாபைகள், இரண்டாம் நிபை 

வசயல்முபறகள், உருகு மற்றும் உவைாக மீட்பு, 

உவைாக பதப்படுத்தும் வதாழிற்சாபைகள், 

எைக்ட்ாிவைஷன் மற்றும் உவைாகம் அல்ைது 

பிளாஸ்டிக் வமற்பரப்பு சுத்திகாிப்பு 

வதாழிற்சாபைகள் , அல்ைது பவுடர் பூச்சு, 

இயந்திரங்கள், இயந்திரங்கள் பாகங்கள், 

உவைாக தயாாிப்புகள் மற்றும் கருவிகள் 

தயாாிக்க வசதி வசய்யும் கட்டிடங்கள் 

எண்வணய் 

சுத்திகாிப்பு 

நிபையங்கள் மற்றும் 

வபட்வராலிய 

அடிப்பபடயிைாை 

ரசாயைங்கள் மற்றும் 

வடிப்பாபைகள் 

எண்வணய் சுத்திகாிப்பு ஆபைகள் 

(வபட்வராலியம் அல்ைது வபட்வராலியம்), 

எாிவபாருள், மசகு, கிாீஸ் மற்றும் 

வபட்வராலியம் சார்ந்த இரசாயைங்கள் 

(அடிப்பபட அல்ைது இபடநிபைப் 

வபாருட்கள்), மூைப்வபாருள் வபட்வராலியம் 

எாிவாயு தயாாிப்புகள், வதாழில்துபற எாிவாயு 

உற்பத்தி அல்ைது பதைிடுதல் அல்ைது 
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மறுதயாாிப்பு வதாழிற்சாபைகள், தார் 

பதப்படுத்தும் தாவரங்கள், நிறமிகள் மற்றும் 

நிறமி இபடப்பட்ட தயாாிப்புகள் Pādanaya 

அல்ைது வதாழில்துபற, வர்ணபைகள் (குழம்பு 

மற்றும் எைாமல் )வர்ணம், வார்ைிஷ், 

சாயங்கள், வபாலிஷ் கட்டிட வசதிகள், அல்ைது 

வதாழில்துபற இபணந்து 

இரசாயைங்கள், 

பாலிதீன், 

பிளாஸ்டிக், ரப்பர் 

மற்றும் கண்ணாடி 

சார்ந்த 

வதாழிற்சாபை 

இரசாயைங்கள், வசாப்புகள், சைபவப்பான்கள், 

மிருதுத்வதாழிைாளர்கள் அல்ைது பிற 

சுத்தமாக்கல் முகவர்கள், வதாழில்துபற ரப்பர், 

இயற்பக ரப்பர் உற்பத்தி அல்ைது கட்டுமாைம் 

அல்ைது ரப்பர் அடிப்பபடயிைாை 

வதாழிற்சாபைகள், இரசாயை உர உற்பத்தி 

அல்ைது வதாகுப்பு பதைிடுதல், பதைிடுதல் 

அல்ைது ாீ-வபக்கிங் இண்டஸ்ட்ாீஸ் துணிகள், 

பூச்சிக்வகால்லிகள், பூஞ்பசக்வகால்லிகள் 

மற்றும் கபளக்வகால்லிகள், உற்பத்தி அல்ைது 

ஒன்றிபணத்தல் அல்ைது ாீ-வபக்கிங் 

வதாழிற்சாபைகள், பாலிமர் (பாலிமர் )உற்பத்தி 

அல்ைது பைவபகத் வதாழில்கள் வபாருட்கள், 

அபைத்து வபகயாை டயர்கள், ட்யூப் 

தயாாித்தல் அல்ைது டயர் எாிவபாருள், 

ஆஸ்வபஸ்டாஸ் நார் மூைப் வபாருட்கள், 

வபட்டாிகள் உற்பத்தி அல்ைது சீர்திருத்தக் 

பகத்வதாழில்கபள எளிதாக்கும், வமற்கத்திய 

மருந்துப்வபாருட்கள் அல்ைது ஒப்பபை 

உற்பத்தி அல்ைது பிாித்வதடுத்தல், இபடநிபை 

உட்பட மருந்து, பாஸ்திக் வதாழில், எளிதில் 

தீப்பற்றக்கூடிய வபாருள்கள், உபை, வவடிப்புத் 

வதாழில்கள் ஆகியவற்றின் விபளவுகள்  .

வமழுகு பயன்படுத்தி கட்டிடங்கள் மற்றும் 

கட்டிடங்கள் வதாழில்துபறயும் இல்பை . 

சிவமன்ட், கான்கிாீட் 

மற்றும் பீங்கான் 

சார்ந்த தயாாிப்புகள் 

சிவமண்ட் வதாழிற்சாபைகள், சிவமண்ட் ஆபை 

தயாாிக்கும் வதாழிற்சாபைகள், கான்கிாீட் முன் 

கைபவ வசடிகள், கண்ணாடி அல்ைது 

கண்ணாடி அடிப்பபடயிைாை உற்பத்தித் 

வதாழிற்சாபைகள், சுண்ணாம்புக்கல், பீங்கான் 

உற்பத்தித் வதாழிற்சாபைகள், உவைாகமல்ைாத 

கைிமங்கள்  (சுண்ணாம்புக்கல், டாைபமட், 

அபபட், ராக்பாஸ்வபட், சான்ட்ஸ்வடான், 

வபல்வடாஸ்பார், குவார்ட்ஸ், இல்வமபைட், 

உடயில், ெிர்கான், பமகா, கிராபபட் டாலு, 

வசராமிக்ஸ், இன்ைபிற) ., அபரத்தல் அல்ைது 

பதப்படுத்தும் வதாழிற்சாபைகள், கான்கிாீட் 

டயர் வதாழிற்சாபை வதாழில் வபாருட்கபள 



 

 

உற்பத்தி வசய்வதற்காை வசதிகள் 

 

களிமண் வபாருட்கள் 

சார்ந்த 

வதாழிற்சாபைகள் 

ஓடு, களிமண் வசங்கல் மற்றும் களிமண் 

வதாடர்பாை வதாழில்களுக்காை கட்டிடங்கள் 

இயற்பக இபழ 

அடிப்பபடயிைாை 

உற்பத்தித் 

வதாழிற்சாபைகள் 

இயற்பக வபாருட்கபளப் பயன்படுத்தி இபழ 

சார்ந்த வதாழில்கள் 

ஆபடகள் ,துணிகள் 

மற்றும் வதால் 

வபாருட்கள் சார் 

உற்பத்திகள் 

ஆபடத் வதாழில்கள், ெவுளி பதப்படுத்துதல் 

(ப்ளீச்சிங், வண்ணமயமாக்கல், அச்சிடுதல் 

உட்பட )அல்ைது ஆபட கழுவுதல் அல்ைது 

மணல் சார்ந்த ெவுளி பதப்படுத்துதல், பகத்தறி 

ெவுளி அல்ைது வநசவு அல்ைது எம்பிராய்டாி 

வதாழில்கள், உயர் சக்தி கழிப்பபறகள் மற்றும் 

அபழப்பு வசயல்முபறகள், வதால் முடித்த 

வதாழில்கள், வதால் வதாழில்கள், ஆளி துணிகள் 

கட்டிடம் வதாழில் வசதிகள் 

மின்சாதை மற்றும் 

இைத்திரைியல் 

சார்ந்த 

வதாழிற்சாபைகள் 

மின் அல்ைது மின்ைணு வபாருட்கள் மற்றும் 

உபகரணங்கள் உற்பத்தி அல்ைது அல்ைது 

அவசம்பிளி இன்டஸ்ட்ாீஸ் 

கைரக 

இயந்திரங்கள் 

மற்றும் வதாகுத்தல் 

வதாழிற்சாபைகள் 

கார் அல்ைது மிதிவண்டி உற்பத்தி மற்றும் 

அவசம்பிளி வதாழிலுக்காை கன்வடய்ைர் 

முபையங்கள் 

காகிதப் வபாருட்கள் 

மற்றும் அச்சுத் 

வதாழில்கள் 

உற்பத்தித் வதாழிற்சாபைகள், வைட் ஹீட் 

அச்சிடுதல் அல்ைது வசய்தித்தாள் அச்சிடுதல் 

அல்ைது கழிவுநீரால் அச்சிடுதல் 

நடவடிக்பககள் அல்ைது வண்ண வசயைாக்க 

பமயங்கள், அச்சு மற்றும் துணி அச்சிடும் 

வசதிகள் மற்றும் வதாழிற்சாபைகளுக்காை 

வசதிகள் 

மர வபாருட்கள் 

மற்றும் 

தளவாடங்கள் 

உற்பத்தி 

வதாழிற்சாபைகள் 

மரச் ஆபைகள், வபாரான் சுத்திகாிப்பு, 

இரசாயை சுத்திகாிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 

வதாழிற்சாபைகள், பைகுடும்பத் தச்சு 

வதாழிற்சாபைகள் தவிர பிற வபாருட்கள் 

உணவு மற்றும் மது 

அல்ைாத 

பாைங்களுக்காை 

வதாழிற்சாபைகள் 

உணவு உற்பத்தி, பதைிடுதல் மற்றும் 

வபக்வகெிங் வதாழிற்சாபைகள், உடைடி 

வதயிபை அல்ைது காபி பதப்படுத்தும் 

வதாழிற்சாபைகள், வபக்காி மற்றும் கக்குவரத்து 

வதாழிற்சாபைகள், மது அல்ைாத பாைங்கள், 

கரும்பு வதாழிற்சாபைகள், ஐஸ் 

வதாழிற்சாபைகள், வதயிபைத் 

வதாழிற்சாபைகள், வதங்கு பதப்படுத்தும் 

பகத்வதாழில் அல்ைது வதங்கு பதப்படுத்தும் 

பகத்வதாழில் 
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மதுபாைம்    /

உள்ளூர் மருந்து 

மற்றும் சாரம் 

அடிப்பபடயிைாை 

உற்பத்தித் 

வதாழிற்சாபைகள் 

மது வநாதித்தல் வதாழிற்சாபைகள் (புரூவவஜ், 

புரூவவாி )அல்ைது மதுபாைப் வபாத்தபை 

வகாண்டு வபாத்தல் மற்றும் பாட்டிலில் 

அபடக்கப்பட்ட நடவடிக்பககள், புபகயிபை 

புபகக்கும் பழக்கம், சர்க்கபர உற்பத்தி மற்றும் 

சர்க்கபர சுத்திகாிப்பு ஆகியவற்றில் ஈடுபடுதல் .

 வதாழில்கள், ஆயுர்வவத, உள்ளூர் மருந்துகள் 

வதாழில்துபற, வதங்காய் எண்வணய் 

பிாித்வதடுத்தல் அல்ைது இைவங்கப்பட்பட 

எண்வணய் பிாித்வதடுத்தல் வதாழில்துபற 

இைவங்கப்பட்பட புபக (sulfur உமிழ்வு )வைத் 

வதாழில்துபற, தாவரங்கள் மற்றும் விைங்கு 

எண்வணய்  /வகாழுப்புகள் பிாித்வதடுத்தல் 

வதாழில்கள் கட்டிட வசதிகள் 

 

மறுசுழற்சி 

வசயல்பாடுகள் 

வதாடர்பாை 

வதாழில்கள் 

திடக்கழிவு மறுசுழற்சி  /மறுசுழற்சி  /மறுசுழற்சி 

வதாழிற்சாபைகள், நச்சு மற்றும் அபாயகரமாை 

 /அபாயகரமாை  /அபாயகரமாை கழிவுகள் 

மறுசுழற்சி  /மறுசுழற்சி  /மறுசுழற்சி 

வதாழிற்சாபைகள், நகராட்சி மற்றும் இதர 

திடக்கழிவு உற்பத்தி பமயங்கள் 

 

பகத்வதாழில் 

உட்கட்டபமப்பு 

வசதிகள் 

நிபையங்கள் 

மின் உற்பத்தி அைகுகள், உயர் திறன் நீர் 

சுத்திகாிப்பு நிபையங்கள், உயர்-உள்ளீடு-திறன் 

பர்ைர்ஸ், உயர் திறன் (வதாழில்துபற அல்ைது 

இறந்த )சுத்திகாிப்பு நிபையங்கள் உள்ள 

கட்டிடங்கள், நீர் அல்ைது சூாிய அல்ைது 

காற்றாபை மின் உற்பத்தி மற்றும் வபாது 

மின்சாரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது தவிர  .

காைாவதிகள்  .மற்றும் கட்டுமாைம் 

 

வீட்டுத் வதாழில்கள் பகவிபைப்வபாருட்கள் மற்றும் மரபு சாரா 

வதாழில்கள் 

வ
ச
ப
வ
 ச
ா
ர்
 வ
த
ா
ழ
ிற்
ச
ா
ப
ை
க
ள்

 

      

வாகை வசபவ சார் 

பமயங்கள் 

வாகைப் பராமாிப்புக்காக வழங்கப்படும் வசபவ 

இடங்கள் 

வாகை பழுதுபார்ப்பு 

பமயங்கள்    /

வதளிப்பு முபறயில் 

பூச்சு வசய்யும் 

இடங்கள் 

விபத்து  /குபறபாடுள்ள வாகைங்கள் 

பழுதுபார்க்கும் இடம் 

வாடபக உந்து 

வண்டி சார் வசபவ 

பமயங்கள் (Taxi 

Service Centers) 

வசாந்த அல்ைது குத்தபகக்கு விடப்பட்ட 

வாகைங்கள் மற்றவர்களின் வதபவக்கு 

வாடபகக்கு விடப்படும் இடங்கள் 

சைபவ    /

ஆபடகபள  

துப்புரவு வசய்யும் 

இடங்கள் 

இயந்திர சைபவ, உைர்த்துதல் மற்றும் 

பதைிடுதல் வதாடர்பாை இடங்கள் 

அபரக்கும் ஆபை   /

 திண்டு ஆபை 

இயந்திரம் அபரக்கும் மற்றும் அபரக்கும் 

இடங்கள் 



 

 

Writing racks, 

welding workshops 

இரும்பு கூர்பமப்படுத்துதல், வவட்டுதல் மற்றும் 

ஒட்டுதல் ஆகியவற்றிற்காை எந்திரங்கள் 

மின் சாதை 

பழுதுபார்ப்பு 

பமயங்கள் 

- 
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க
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புபகயிரத மற்றும் 

வபருந்து 

நிபையங்கள் 

- 
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 சிறு வதாட்டம் 

(Pocket Park) 

 

அதிக அடர்த்தி வகாண்ட குடியிருப்பு வமம்பாடு, 

பிரபைமாை வதாழில்துபற மற்றும் வணிக 

அபிவிருத்தி பகுதிகள் ஆகியபவ சிறிய 

பகுதிகள், ஓய்வு பகுதிகள் மற்றும் பூங்கா 

பகுதிகளால் முபறயாை பராமாிப்பு அல்ைது 

நிர்வாகம் இல்ைாத பகுதிகளால் 

மூடப்பட்டுள்ளை . 

 நுண் வதாட்டம் 

(Mini Park) 

இது ஒரு சிறிய விபளயாட்டு பகுதி, ஓய்வு பகுதி 

மற்றும் ஒரு வதாட்டப் பகுதிபய 

உள்ளடக்கியது, குபறந்தபட்சம் 200 3  /2 

மீட்டர் குடியிருப்பு சமூகத்திற்கு சுமார் 2 3  /2 

நிமிடங்கள் நடந்து வசல்ைக்கூடிய தூரம் 

 உள்ளூர் பூங்கா 

(Local Park) 

400 மீட்டர் பரப்பளவில், குடியிருப்பு சமூகத்தின் 

ஐந்து நிமிட நபடக்குள் ஒரு சிறிய விபளயாட்டு 

பகுதி (மூத்த அல்ைது ெூைியர் கால்பந்து 

சுருதி, ஒழுங்கற்ற ஓடும் பயிற்சி பமதாைம், 

ஓய்வு பகுதிகள், கிாிக்வகட் தபர மற்றும் பூங்கா 

பகுதிகள் )இதில் அடங்கும் . 

சைசமூக பூங்கா 100 மீட்டர் குடியிருப்பு சமூகத்திற்கு 30 நிமிட 

நபட தூரத்திற்குள், பல்வவறு வசதிகளுடன் 

கூடிய பரந்த அளவிைாை வசயலில் மற்றும் 

வசயைற்ற விபளயாட்டு பகுதிகள், அதாவது 

தபர களங்கள் மற்றும் விபளயாட்டு 

பமதாைங்கள் ஆகியபவ இதில் அடங்கும்  .

எடுத்துக்காட்டாக, தடகள மற்றும் இயங்கும் 

பயிற்சி தடங்களுடன் 2 வஹக்வடர் கால்பந்து 

பமதாைம், 3 .0 வஹக்வடருக்கு இபடயில் ஒரு 

சிறிய கிாிக்வகட் களம், 0 .22-0 .2 வஹக்வடர் 

வஹண்ட்பால், வநட்பால் அல்ைது கூபடப்பந்து 

பமதாைம் மற்றும் சுமார் 0 .22 வஹக்வடர் 

சிறப்பு குழந்பதகள் களம்  .விபளயாட்டு 

பகுதிகள், அைங்கார வதாட்டங்கள், வஹக்வடர் .

 சுமார் 0 .2 இன் ஓய்வு மற்றும் ஆய்வுக்காை 

இயற்பக சூழல்கள் 

 

 நகர பூங்கா (Town 

Park) 

1600 மீட்டருக்கும் அதிகமாை சமூகத்பத 

உள்ளடக்கிய வபாது மற்றும் தைியார் 

வாகைங்களால் அணுகக்கூடிய பை 

வவறுபாடுகள், பரந்த அளவிைாை வசயலில் 

மற்றும் வசயைற்ற விபளயாட்டுப் பகுதிகள், 

அதாவது பைவிதமாை விபளயாட்டுக்கள், தைி 
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விபளயாட்டு பகுதி மற்றும் விபளயாட்டு 

பமதாைங்களுடன் இபணந்து . 

 

 

மத்திய நகர பூங்கா   /

 நகர பூங்கா 

சர்வவதச அளவிைாை அரங்கங்கள், 

வபாட்டிகள், நீச்சல் குளங்கள், இயற்பக 

பூங்காக்கள், சிறிய உயிாியல் பூங்காக்கள் 

வபான்ற வபாது மற்றும் தைியார் 

வாகைங்களால் அணுகக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 

100 வஹக்வடர் பரப்பளவில் உள்ள வபாது 

வபாழுதுவபாக்கு மற்றும் வபாழுதுவபாக்கு 

பகுதிகள் இதில் அடங்கும் . 

 

  

பிராந்திய பூங்கா 

அபைத்து வசதிகள் அல்ைது சிறப்பு 

நடவடிக்பககள், சிறப்பு இயற்பக சூழல் 

வகாண்ட வபாது வபாழுதுவபாக்கு மற்றும் 

வபாழுதுவபாக்கு பகுதிகள் இதில் அடங்கும் . 

 வநாியல் பூங்கா தற்வபாதுள்ள நதி    /நீவராபட    /கால்வாய் 

இட ஒதுக்கீடுக்கபளப் வபாறுத்து, வநாியல் 

பூங்காக்கள் முடிவு வசய்யப்படும்  .இதில் 

முக்கியமாக நபடபாபதகள், உடற்பயிற்சி 

பாபதகள், பசக்கிள் பாபதகள் மற்றும் 

இபணயாை பாபதகள் ஆகியபவ அடங்கும் 

 கடற்கபர பூங்கா கபரவயார வபாழுதுவபாக்கு பூங்காக்கள் 

உள்ளரங்க 

விபளயாட்டு 

பமயங்கள் 

விபளயாடுவதற்காக வசதிகளுடன் கூடிய 

கட்டிடத்திற்குள் விபளயாடும் பகுதிகள் 

திபரயரங்குகள் வபாழுதுவபாக்குக்காக திபரப்படங்கபளப் 

பார்ப்பதற்காை ஆடிட்வடாாியம் வசதிகளுடன் 

கூடிய கட்டிடங்கள் 

இரவு விடுதிகள் உள்ளூர் மற்றும் வவளிநாட்டு மதுபாை 

விற்பபை நிபையங்கள் பிற சமூக வசதிகள் 

வபாழுதுவபாக்கு 

கபைக் கூடங்கள்  /

அருங்காட்சியகங்கள் 

கபைக் கூடங்கள்  /அருங்காட்சியகங்கள் கபை 

அல்ைது கபைப்வபாருட்கள் வபான்ற பை 

சுவாரஸ்யமாை மற்றும் மதிப்புமிக்க 

வபாருட்கபள, வபாது மக்களுக்கு பவத்து, 

படித்து, காட்சிப்படுத்தப்படும் ஒரு கட்டிடம் . 

வவளிப்புற அரங்கு திறந்த வமபடயுடன் கூடிய இருக்பககள் 

வ
ிவ
ச
ா
ய
ம்
 ச
ா
ர்
 

ந
ட
வ
டி
க்
ப
க
க

ள்
 

கட்டுமாைத்துடன் 

கூடிய கால்நபட 

பண்பண மற்றும் 

விவசாய 

பண்பணகள் 

ஒரு குறிப்பிட்ட தளத்தில் அபமக்கப்பட்ட 

கட்டிடங்களுக்குள் அல்ைது வவளிவய 

பயிர்கபள வளர்ப்பதற்கு அல்ைது 

விைங்குகபள மைித நுகர்வுக்காக வளர்ப்பதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள் 

 

 

 

 

 

 



 

 

பின்ைிபணப்பு1 9   -வைய காரணி கணக்கிடும் வசயல்முபற 

ஒவ்வவாரு குழுமத்திலும் உள்ள வைய காரணியிபை கணக்கிடும் வசயல்முபற 

பின்வருமாறு.   

  

 

  

 

 

 

 

 

எதிர்காை அபிவிருத்திக்கு வதபவயாை காணிகபள க் கணக்கிடுதல் 

எதிர்காை அபிவிருத்திக்கு வதபவயாை காணிகபளக் கணக்கிடுதல்; 2030ஆம் ஆண்டில் 

எதிர்பார்க்கப்படும் ஒவ்வவாரு வையங்களிலும் குடியிருப்பு மக்கள் வதாபக மற்றும் 

பயணிகள் எண்ணிக்பகயுடன் வதாடர்பு கபள கணக்கிடுகிறது. இதன்படி, குடியிருப்பு 

மக்களுக்கு ஒரு நபருக்கு த் வதபவப்படும் நிைத்தின் அளவு மற்றும் வணிக, வசபவ 

மற்றும் பிற வதபவகளுக்கு, வசபவகபள வசகாிக்க வரும் மக்கள் வதாபகக்கு த் 

வதபவப்படும் நிைத்தின் அளவு தைித்தைியாக கணக்கிடப்பட்டது. 

 

அதன்படி, குடியிருப்பு மற்றும் பயணிகள் எண்ணிக்பக பின்வருமாறு 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

ஐந்து மக்கள் அடர்த்தி வையங்களில் உள்ள மக்கள் வதாபக கணக்கிடுதல் முபறயாக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, உள்கட்டபமப்பு மற்றும் வசபவகள் முன்வமாழியப்பட்டு, 

எதிர்காைத்தில் (அணுகல் சாபைகள், குழாய் மூைம் பிறந்த நீர், கழிவு நீர் வவளிவயற்றும் 

அபமப்புகள், மபழ நீர் வடிகால் அபமப்பு) கருத்தில் வகாள்ளப்பட்டை. அதன் 

அடிப்பபடயில், 2030 ஆம் ஆண்டு மக்கள் வதாபக கணக்வகடுப்பின்படி, வமாத்த மக்கள் 

வதாபக 2030 ஆகும்.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எதிர்கால அபிவிருத்தி க்கான மதபவயான இடம் 

வலய காரணி =                                                                                                                                        

அபிவிருத்தி பசய்யக்கூடிய இடம் 
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எதிர்காை அபிவிருத்திக்கு வதபவயாை காணியின் அளபவ கணக்கிடுதல். 

வையம் 

கணிப்பு

கள் 

குடியிருப்

பு மற்றும் 

வதாடர்பு

படய   

எதிர்பார்க்

கப்படும் 

பயணிகள் 

எண்ணிக்

பக 

வதிவிடமல்ைா

த (வர்த்தக, 

நிறுவை 

மற்றும் 

ஏபையபவ ) 

குடியிரு

ப்பு 

மக்கள் 

வதா

பக 

குடியிருப்

பு மக்கள் 

வதாபகக்

காை 

வதபவயா

ை இடம் 

(சதுர.மீ) 

வதிவிடம

ல்ைாத 

வதிவிடமல்ைா

த 

சைத்வதாபகக்

கு வதபவயாை 

இடம் (சதுர.மீ 

) 

விவசட வர்த்தக வையம் 200 12,936 30,000 600,000 

ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக 

குடியிருப்பு பகுதி   2,450 159,480 60,000 1,800,000 

சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு 

வையம்  1,450 94,386 40,000 1,200,000 

விவசட அபிவிருத்தி வையம்  1,550 100,895 50,000 1,500,000 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  36,100 2,358,880 110,000 3,300,000 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  2  59,700 4,263,402 70,000 2,100,000 

கடவைார நிைப்பகுதி சார் 

அபிவிருத்தி வையம் 7,950 517,495 50,000 1,500,000 

கைப்பு குடியிருப்பு வையம் 45,620 3,257,896 30,000 900,000 

பகத்வதாழில் வையம் 1,800 128,058 45,000 1,350,000 

குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையம் 24,696 1,508,119 15,000 450,000 

Total 
248,03

1 

12,401,54

7 
500,000 14,700,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

வையகாரணி கணக்கீடு 

 

வையம் 

அபிவிருத்திக்காை 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

காணிகள் 

அபிவிருத்தி 

வசய்யக்கூடிய 

நிைங்கள் வையகாரணி   

   சதுர.மீ சதுர.மீ 

03 விவசட அபிவிருத்தி வையம் 612,936 209,411  - 

02 ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக 

குடியிருப்பு பகுதி   1,959,480 849,494 2.50 

01 சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு 

வையம்  1,294,386 470,305 2.75 

04 விவசட அபிவிருத்தி வையம்  1,600,895 559,727 2.75 

02 கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  5,658,880 2,162,375 2.75 

01 கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  2  6,363,402 2,745,311 2.50 

02 கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி 

வையம் 2,017,495 1,101,131 2.00 

01 கைப்பு குடியிருப்பு வையம் 4,157,896 3,614,184 1.25 

02 பகத்வதாழில் வையம் 1,478,058 737,852 2.00 

30 குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையம் 1,958,119 2,392,176 1.00 
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பின்வரும் அளவுவகால்களும் அனுமாைங்களும் மண்டைக் காரணிபய கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்பட்டை. 

 248,000 ஆக உயரும் எை கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2030ஆம் ஆண்டிற்காை எதிர்பார்க்கப்பட்ட பயணிகள் எண்ணிக்பக சுமார் 

500000 என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 அபிவிருத்தி வசய்யக்கூடிய காணிப் பரப்பில் 20% எதிர்காை அபிவிருத்திக்கு 

வதபவயாை வீதிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2030ஆம் ஆண்டில் நகர்ப்பகுதி உள்ளடக்கிய 10 மண்டைங்களில் நிை வமம்பாடு 

மற்றும் நிை வசதி யின் வபாக்கு பின்வருமாறு. 

 

வையம் 

நிை 

அபிவிருத்தி 

யின் வபாக்கு 

 (சதவீதம்) 

முளுத்தளுவு 

எல்பை  

(சதவீதம்) 

விவசட அபிவிருத்தி வையம் 1.00 0.80 

ஏாி சுற்றுைா மற்றும் பிரத்வயக குடியிருப்பு பகுதி   0.70 0.50 

சுகாதார மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு வையம்  0.90 0.80 

விவசட அபிவிருத்தி வையம்  0.75 0.80 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  0.65 0.72 

கைப்பு அபிவிருத்தி வையம்  2  0.25 0.65 

கடவைார நிைப்பகுதி சார் அபிவிருத்தி வையம் 0.30 0.65 

கைப்பு குடியிருப்பு வையம் 0.15 0.50 

பகத்வதாழில் வையம் 0.50 0.80 

குபற அடர்த்தி குடியிருப்பு வையம் 0.10 0.50 

 

 குடியிருப்பு மக்கள் வதாபக மற்றும் பயணிகள் எண்ணிக்பக அபிவிருத்தி வசய்ய 

நிைங்கள் கணக்கிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

 குடியிருப்பு மக்களுக்கு ஒரு நபருக்கு வதபவப்படும் நிைத்தின் அளவு 50 சதுர 

மீட்டர் மற்றும் பயணிகள் வதாபகக்கு வதபவப்படும் நிைங்களின் அளவு 20 சதுர 

மீட்டர் எை கருதப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 



 

 

பின்ைிபணப்பு 20 – அடர்த்தி வையங்கபள அபடயாளம் காணுதல் 

 

குருணாகல் நகரப் பகுதியின் அடர்த்தி மண்டைத் திட்டம், சாத்தியமாை பகுப்பாய்வு, 

சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுப்பாய்வு மற்றும் லிவபிலிட்டி பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் 

வமல்நிபை விபளவாக க்காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 சாத்தியமாை பகுப்பாய்வு 
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வாழத்தகுந்த பிரத்சம் சார் பகுப்பாய்வு  
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 சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுப்பாய்வு  
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வையங்கபள இைங்காணல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூைம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப - வடவமல் மாகாண காாியாையம்- 2020 

 

 

 



 

 

பின்ைிபணப்பு  21 -   அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்கள் 

பயன் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

வ
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ட
 வ
ர்
த்
த
க
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ம்

 

ஏ
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ை
ா
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ிர
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வ
ய
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ய
ிரு
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கு
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ி 
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க
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ா
ர
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ம்
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 2
 

க
ட
வ
ை
ா
ர
 ந
ிை
ப்
ப
கு
த
ி ச
ா
ர்
 

அ
ப
ிவ
ிரு
த்
த
ி வ

ை
ய
ம்

 

க
ை
ப்
பு
 கு
டி
ய
ிரு
ப்
பு
 வ
ை
ய
ம்

 

ப
க
த்
வ
த
ா
ழ
ில்
 வ
ை
ய
ம்

 

கு
ப
ற
 அ

ட
ர்
த்
த
ி கு

டி
ய
ிரு
ப்
பு
 

வ
ை
ய
ம்

 

கு
டி
ய
ிரு
ப்
பு

 

தைி வீட்டு அைகுகள்           

வீடபமப்புத் வதாகுதி           

அபற வதாகுதி            

விடுதிகள்         

உத்திவயாகபூர்வ 

வதிவிடங்கள் / வதாழில் 

விடுதி 

 

































முதிவயார் /ஊைமுற்வறார் 

இல்ைங்கள் 

         

சிறுவர் பராமாிப்பு 

நிபையங்கள் 

         

பகல் வநர பராமாிப்பு 

பமயங்கள் 

         

சு
க
ா
த
ா
ர
ம்

 

மருத்துவ மற்றும் 

ஆவைாசபை வசபவகள் 

 







 















 



குழந்பத மற்றும் மகப்வபறு 

மருத்துவமபை 

         

மருத்துவமபைகள்          

தைியார் மருத்துவமபைகள்          

ஆரம்ப மருத்துவ கவைிப்பு 

அைகுகள் 

         

விைங்கு கிளிைிக் மற்றும் 

சிகிச்பச பமயங்கள் 

  























 



ஆயுர்வவத மருத்துவ 

நிபையங்கள் 

         

மருந்தகங்கள் /ஆய்வகங்கள்          

க
ல்
வ
ி 

முன்குழந்பதப் பருவ 

அபிவிருத்தி நிபையங்கள் 

 







 















 



தைியார் பயிற்சி வகுப்புகள்          

ஏபைய கல்வி நிறுவைங்கள் 

(கபை நிறுவைங்கள் / 

திவயட்டர்) 

   



















 



சர்வவதச பாடசாபைகள்          

வதாடக்கக் கல்வி பமயங்கள்    
   




இபடநிபைக் கல்வி 

பமயங்கள் 
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மூன்றாம் நிபை கல்வி 

நிபையங்கள்   

         

வதாழினுட்ப கல்லூாிகள் / 

வதாழில் பயிற்சி 

நிறுவைங்கள் 

    























ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி நிபையங்கள் 

         

 

 

பயன்கள் 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 

10 

ந
ிறு
வ
ை
ம்

 

ஒற்பற அலுவைக அைகுகள் (அரசு/ அபர 

அரசு/ தைியார்) 

   



























அலுவைக வளாகம் (அரசு/ வசமி அரசு/ 

தைியார்) 

































 



வங்கிகள் காப்பீடு மற்றும் நிதி நிறுவைம்    















  

ஆட்வடா வடல்ைர் வமஷின் 



 























 



ச
மூ
க
 வ
ச
ப
வ
க
ள்

  

சமூக அபிவிருத்தி நிபையங்கள்         

சமூக மற்றும் கைாச்சார பமயங்கள்     















 



மத நிபையங்கள்        

வகட்வபார் கூடம் மற்றும் மாநாட்டு மண்டபம்        

நூைகங்கள்         

மீளுருவாக்கம் பமயம்        

சுடுகாடு         

கல்ைபறகள்          

வ
ர்
த்
த
க
ம்
  

சில்ைபற விற்பபை கபடகள்/ நுகர்வவார் 

வபாருட்கள் விற்பபை நிபையங்கள் 

        

சூப்பர் மார்க்வகட்டுகள் 































 



ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ்        

உணவகங்கள்        

இரத்திைக்கல் மற்றும் Jwelaery பமயங்கள்        

திறந்த சந்பதகள்        

பண்டக க் கிடங்குகள்        

வழங்கீட்டுப்வபாருள் வசகரம்         

நுகர்வவார் வசபவ பமயங்கள் (முடி மற்றும் 

அழகு நிபையம், ஸ்டுடிவயாக்கள்)     

        

இபறச்சி மற்றும் மீன் விற்பபை 











 















 



தயார் வசய்யப்பட்ட இபறச்சி மற்றும் மீன் 

விற்பபை 

        

மதுபாைக் கபடகள்       

கட்டிட வபாருள் விற்பபை கபடகள்       

நிரப்பு நிபையங்கள்         

ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ் பூர்த்தி நிபையம்         

வாகை வசபவ பமயங்களுடன் பூர்த்தி வசய்தல்   























 

எாிவாயு நிரப்பு நிபையங்கள் மற்றும் மின்சார 

திட்டமிடல் நிபையம் 

  























 



கட்டிடம் மீது வதாடர்பு வகாபுரங்கள்          



 

 

      

தகவல் வதாடர்பு வகாபுரங்கள் 



 























 



பை மாடி கார் தாிப்பிடம்         

திறந்த வவளி கார் தாிப்பிடம் 



      



வாகை காட்சி அபற    

ஈமச்சடங்கு      

ஈமச்சடங்கு மண்டபம் / வரவவற்பு மண்டபம்     

 

பயன்பாடுகள் 1 2 3

3 

4 5 6 7 8 9 10 

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
சு
ற்
று
ை
ா
 

விருந்திைர் இல்ைங்கள்    

விடுமுபற விடுதி   

நகர்ப்புற வஹாட்டல்கள்      

சுற்றுைா விடுதிகள்    

i. 20அபறகளுக்கு குபறவாை அபறகள்    

சுற்றுைா விடுதிகள்    

ii. 20 – 99 அபறகள் இபடவய   

சுற்றுைா விடுதிகள்    

iii. 100 அபற மற்றும் அதற்கு வமல்     

சுற்றுைா தகவல் பமயங்கள்       

கபாைா வஹாட்டல்கள்     

ஆயுர்வவத ஸ்பா பமயங்கள்     

ப
க
த்
வ
த
ா
ழ
ில்

 

உள்நாட்டு த் வதாழில்கள்    

சிவமண்ட் வதாகுதிகள், கான்கிாீட் 

வதாடர்புபடய வபாருட்கள் 

    

களிமண் வதாடர்பாை வபாருட்கள்    

உவைாக தயாாிப்புகள் மற்றும் வார்ப்பு 

பிாித்வதடுத்தல் வதாழில்கள் 

         

எண்வணய் சுத்திகாிப்பு மற்றும் வபட்வராலிய 

அடிப்பபடயிைாை இரசாயைங்கள் மற்றும் 

வடிப்பிகள் 

         

இரசாயைங்கள், பாலிதீைின், பிளாஸ்டிக், 

இறப்பர் மற்றும் கண்ணாடி வதாடர்பாை 

பகத்வதாழில்கள் 

         

இயற்பக இபழ உற்பத்தி வதாடர்பாை 

வதாழில்கள் 
        

ஆபட, ஆபட மற்றும் பிற உற்பத்தி         

மின்சார இைத்திரைியல் வபாருட்கள் உற்பத்தி 

வதாடர்பாை பகத்வதாழில்கள் 
         

கைரக இயந்திரங்கபள உற்பத்தி வசய்தல் 

மற்றும் அவசம்பிள் வசய்தல் வதாடர்பாை 

பகத்வதாழில்கள் 

         

பகத்வதாழில் வதாடர்பாை காகிதஉற்பத்தி 

மற்றும் அச்சுநடவடிக்பககள் 
        

பகத்வதாழில்கள் வதாடர்பாை உற்பத்தி மரம், 

மரப்வபாருட்கள் 

      

உணவு மற்றும் மது பாைம் அல்ைாத பாைங்கள் 

உற்பத்தி வதாடர்பாை வதாழில்கள் 
     



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
 

466 

குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

சுவதச மருத்துவ த்தின் உற்பத்தி வதாடர்பாை 

பகத்வதாழில்கள் மற்றும் சாராம்சம் 
         

மறுசுழற்சி நடவடிக்பககள் வதாடர்பாை 

வதாழில்கள் 
         

உட்கட்டபமப்பு வசதிகபள வழங்குதல் 

வதாடர்பாை பகத்வதாழில்கள் 
         

 பயன்கள் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
  
  
  

 ப
ய
ன்
ப
ா
ட்
டு
 வ
ச
ப
வ
க
ள்

 

அபரக்கும் / வநல் அபரக்கும்     

வாகை பமயத்பத வாடபகக்கு அமர்த்துதல்   

சைபவ / துணி துபவக்கும் பமயங்கள்    

வாகை பழுதுபார்க்கும் நிபையங்கள்    















 


i. இைகு ரக வாகைங்கள்  

ii கைரக வாகைங்கள்     



 

முச்சக்கர வண்டி மற்றும் வமாட்டார் பசக்கிள் 

பழுதுபார்க்கும் வசன்டர்கள் 

      



மின் உபகரணங்கள் பழுது பார்க்கும் பமயங்கள்      

வ
ப
ா
ழு
து
வ
ப
ா
க்
கு

 

சிறுவர் பூங்கா  

பூங்காக்கள்   

இயற்பக ப் பகுதிகள்   

வடக்கபளப் பார்க்கிறது   

சிைிமா ஹால்ஸ்        

கிளப்கள்     

கபை க்கூடம் /அருங்காட்சியகங்கள்        

திறந்தவவளி திவயட்டர்    

உள் விபளயாட்டரங்கம்     

வ
ிவ
ச
ா
ய
ம்

 

  

கால்நபட மறு உற்பத்தி / பயிர்பண்பணகள்         

மூைம்: நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபப - வடவமல் மாகாண காாியாையம்- 2020 

 

வதாற்றுவாய் 

இை. 1533/16 - 2008.01.20 - அனுமதிப்பத்திரம் வபறத் வதபவயாை நபடமுபறகள்,  

1980 இைக்கம் 47 வதசிய சுற்றாடல் சட்டம் 

மக்கள் வதாபக க் கணக்வகடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திபணக்களம் – இைங்பக 

  



 

 

 

  



நகர அபிவிருத்தி 
அதிகாரசபப 
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குருநாகல் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 2021-2030  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


