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ுங்க – பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்), ந.அ.அ., சை்ைத்தரைி சீ. ஜயவர்தை – ஆமலாசகர் (சட்டம்), ந.அ.அ.,  
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ை்ைக்வகாை் – நகர கட்ிடக் கவலஞர்.
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ைாழ்த்ுவர

நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயின் மேல்ோகாண பிரிவின் அிப்பபை மேற்பார்பவயின் கீழ் மோற-
ை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2021 – 2030 வுக்கப்பை்ைு. பிரமதச ேக்குக்ு ுற்றாைல், சூக, மபாு-
ளாதார ேற்ுே் மபௌதீக ரதீியில் நிபலமபறான அபிவிுத்திபய ஏற்புத்திக் மகாுப்பமத இதன் மநா-
க்கோுே். அதிமேது சனாதிபதி மகாை்ைாபய ராஜபஷ அவர்களின் ”நாை்பைக் கை்ிமயுப்புே் 
ுபை்ீசத்தின் மநாக்ு” எுே் மகாள்பகப் பிரகைனத்திற்ு அபேவாக ம�ாோகே அபிவிுத்தித் திை்ைே் 
வுக்கப்பை்ுள்ளு.

1982 ஆே் ஆண்ின் 04 ஆே் இலக்கச் சை்ைத்தினால் திுத்தஞ் மசய்யப்பை்ை 1978 ஆே் ஆண்ின் 41 ஆே் 
இலக்க நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபச் சை்ைத்தின் ஏற்பாுகளின் கீழ் ம�ாோகே அபிவிுத்தித் 
திை்ைே் 2021 – 2030 இற்ு அுேதி வழங்கிய நகர அபிவிுத்தி ேற்ுே் வைீபேப்பு அபிவிுத்தி விையப் 
மபாுப்பு அபேச்சர் மகௌரவ ே�ிந்த ராஜபஷ அவர்குக்ு அதிகார சபபயின் நன்றிகபள மகௌர-
வத்ுைன் மதரிவித்ுக் மகாள்கின்மறாே்.

மேுே், இச் மசயன்ுபறயின் மபாு மதபவயான வழிகாை்ைல் ேற்ுே் ஒத்ுபழப்பப வழங்கிய நகர 
அபிவிுத்தி, கபரமயாரப் பாுகாப்பு, கழிவுப் மபாுள் அகற்ுபக ேற்ுே் சூக ுப்புரமவற்பாை்ு 
அுவல்கள் ுறித்த இராஜாங்க அபேச்சர் மகௌரவ கலாநிதி நாலக்க மகாைம�வா அவர்குக்ுே் 
நகர அபிவிுத்தி ேற்ுே் வைீபேப்பு அபேச்சின் மசயலாளர் திு. சிறிநிேல் மபமரரா அவர்குக்ுே் 
அதிகார சபபயின் நன்றிகபளத் மதரிவித்ுக் மகாள்கின்மறாே்.

மோறை்ுபவ ோநகர சபபயின் ுதல்வர் ேற்ுே் உத்திமயாகத்தர்கள், மோறை்ுபவ பிரமதச மசயலா-
ளர் ேற்ுே் அவ் அுவலகத்தின் அபனத்ு உத்திமயாகத்தர்குக்ுே் திை்ைேிைல் ுு ேற்ுே் நகர 
அபிவிுத்தி அதிகார சபப சார்பாக நன்றிகபளத் மதரிவித்ுக் மகாள்கின்மறாே்.

ுறிப்பாக இத் திை்ைத்பத வுப்பதற்கான பதரியத்பதயுே் வழிகாை்ைபலயே் வழங்கிய நகர அபிவிு-
த்தி அதிகார சபபயின் மகௌரவத் தபலவர் பை்ைய வாஸ்ு நிபுணர் �ர்ஷான் ீ  சில்வா அவர்குக்ு-
ே், பணிப்பாளர் நாயகே், நகர கை்ிைக் கபலஞர் என்.பி.மக. ரணவரீ அவர்குக்ுே், மேலதிகப் பணி-
ப்பாளர் நாயகே், நகர கை்ிைக் கபலஞர் எச்.ஏ.தயானந்த அவர்குக்ுே், பிரதி பணிப்பாளர் நாயகே் 
(திை்ைேிைல்), நகர கை்ிைக் கபலஞர் என்.ஏ.எஸ். என். நிஷ்ஷங்க அவர்குக்ுே், நகர அபிவிுத்தி 
அதிகார சபபயின் ஆமலாசகர் (சை்ைே்) சை்ைத்தரணி ச.ீஜயவர்தன அவர்குக்ுே் ேற்ுே் ூமலாபாயத் 
திை்ை பிரிவின் பணிப்பாளர், நகர கை்ிைக் கபலஞர் பிரியானி நவரத்ன அவர்குக்ுே் அதிகார 
சபபயின் நன்றிகபளத் மதரிவித்ுக் மகாள்கின்மறாே்.

இுதியாக, ுற்றாைல் ேற்ுே் நிலத்மதாற்றப் பிரிவின் பணிப்பாளர் பை்ைய நிலத்மதாற்ற கை்ைை விவ-
பேப்பாளர் ச.ீமக.ஈ. குப்ப�ன அவர்குக்ுே் அப் பிரிவின் அபனத்ு உத்திமயாகத்தர்குக்ுே், 
புவியியல் தகவல் ுபறபே பிரிவின் பணிப்பாளர், நகர கை்ிைக் கபலஞர் மஜ.பி.எஸ். மசாேமசக்கர 
ேற்ுே் அப் பிரிவின் அபனத்ு உத்திமயாகத்தர்குக்ுே் ூமலாபாயத் திை்ைேிைல் பிரிவின் அபனத்ு 
உத்திமயாகத்தர்குக்ுே் ேற்ுே் ஒத்ுபழப்பு நல்கிய நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயின் அபனத்ு 
உத்திமயாகத்தர்குக்ுே் நன்றிகபளத் மதரிவித்ுக் மகாள்கின்மறாே்.
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பகௌரை அவமச்சரின் பசய்தி

1982 ஆே் ஆண்ின் 04 ஆே் இலக்க நகர அபிவிுத்திச் சை்ைத்தின் கீழ் நகர 
அபிவிுத்தி அதிகார சபப தாபிக்கப்பை்ைுைன், அதன் ூலே் பிரகைனப்ப-
ுத்தப்பை்ை அதிகார எல்பலயில் ுபறயான திை்ைத்ுைன் ூிய நகர அபி-
விுத்திக்ு ுபனப்பான பங்களிப்பானு இத் துணத்திுே் வழங்கப்ப-
ுகிறு.

நாை்ின் அபிவிுத்திச் மசயற்பாை்ிற்ு இலங்பகயின் அபனத்ுப் பிரமத-
சங்குக்ுே் சேோன பங்களிப்பு வழங்கப்புே் வபகயில் மபௌதிக 
மவளிபய விபனத்திறனாகவுே் விபளத்திறனாகவுே் பயன்புத்ுவபத 

அிப்பபையாகக் மகாண்ு விரிவான அபிவிுத்தித் திை்ைங்கபள 
அபனத்ு நகர அபிவிுத்திப் பிரமதசங்குக்ுே் வுப்பதற்ு நைவி-
க்பககள் ுன்மனுக்கப்பை்ுள்ளன.

மோறை்ுபவ நகரோனு மபுேளவான ேக்குக்ு மசபவபய வழங்ு-
கின்று. அதற்கபேவாக மோறை்ுபவ ோநகர சபப திை்ைேிைல் அதிகார எல்பலபய ுியிுப்பு 
ேற்ுே் வர்த்தக ரதீியில் மதாைர்ந்ுே் மசபவ வழங்ுே் நகரோகப் பிரகைனப்புத்ுவதற்கான சாத்தி-
யக்ூு காணப்புகிறு. அதபன அண்ிய பிரமதசத்ுக்ுச் மசாந்தோன இயற்பக ுற்றாைல் 
ுபறபே ேற்ுே் மதால்மபாுள் மபுேதி வாய்ந்த இைங்கள் அபேந்திுத்தல் மபான்றன இச் சாத்திய-
க்ூற்பற மேுே் அதிகரிக்கச் மசய்கின்றன. மோறை்ுபவ நகரோனு அச் சாத்தியக்ூற்பறப் பயன்ப-
ுத்தி நகரத்பத அபிவிுத்தி மசய்கின்றபேமய .இவ் அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ூலே் எதிர்பார்க்கப்ப-
ுகிறு.

அதிமேது சனாதிபதியின் ுபை்ீசத்தின் மநாக்ு மகாள்பகப் பிரகைனத்பத நிதர்சனோக்ுவதன் 
மபாுை்ு புதிய நகரேயோக்கல் நிகழ்ச்சித் திை்ைங்குைன் அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுப்பதற்ு 
மதாழில் வல்ுநர்கள், நிபுணர்கள், தரப்பினர் ேற்ுே் சூகத்தினரின் விரிவான ஆமலாசபனயுைன் 
நவனீ உத்திகுைன் விமசை மதாழிுை்ப மசயன்ுபற ேற்ுே் புதிய அுுுபறயுே் இதன் மபாுை்ு 
கிபைத்ுள்ளு.

அதற்கபேய நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயின் தபலவர், பணிப்பாளர் நாயகே், திை்ைேிைல் ுு 
ேற்ுே் பல்மவு வழிகளிுே் இப் பணிபய மவற்றிகரோக்ுவதற்ுத் ுபண புரிந்த நகர அபிவிு-
த்தி அதிகார சபபயின் அபனத்ு உத்திமயாகத்தர்களினுே் மசபவபய நான் மபரிுே் ேதிக்கிமறன். 
மேுே், உரிய உள்@ராை்சி நிுவனங்கள், அரச ேற்ுே் தனியார் ுபறயின் நிுவனங்கள் ேற்ுே் 
மபாுேக்களின் ஒத்ுபழப்பு ேற்ுே் பங்களிப்பு ூலே் மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத மவ-
ற்றிகரோக நபைுபறப்புத்ுவதற்ு வழி கிை்ுே் என நே்புகின்மறன்.

ே�ிந்த ராஜபஷ (பா.உ)
நகர அபிவிுத்தி மற்ும் வடீமமப்பு அமமச்சர்
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பகௌரை இராஜாங்க அவமச்சரின் ுன்ுவர

நவனீ நிபலமபறான அபிவிுத்தி மநாக்கங்கபளப் ூர்த்தி மசய்யுே் இல-
ங்பகயின் ுன்மனாி நிுவனோக நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபக்ு 
பாரிய மபாுப்பு பகயளிக்கப்பை்ுள்ளு. அதற்கபேவாக மகௌரவ 
விையப் மபாுப்பு அபேச்சரினால் பிரகைனப்புத்தப்பை்ை நகர அபிவிு-
த்தி அதிகார எல்பலகுக்ு 1982 ஆே் ஆண்ின் 04 ஆே் இலக்க திுத்தஞ் 
மசய்யப்பை்ை சை்ைத்தின் (புதி II 8 ஆே் பிரிவு 8அ(1) ) பிரகாரே் அபிவிு-
த்தித் திை்ைங்கபள வுப்பு அத்தியாவசியோனமதாு விையோகக் கா-
ணப்புகிறு.

இவ்வாறாக வுக்கப்புே் அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ூலே் ுபை்ீசத்தின் 
மநாக்கில் உள்ளைக்கப்பை்ுள்ள அிப்பபை எதிர்பார்ப்புக்களான விபள-
த்திறனான பிரபச, ேகிழ்ச்சியாக வாுே் ுுே்பே், பண்பான சூகே் 
ேற்ுே் ுபை்ீசோன மதசத்பதக் கை்ிமயுப்புவு ுதன்பேயாக எதிர்பா-

ர்க்கப்புகிறு. மேுே், நகர ேக்களின் மபாுளாதார ஸ்திரத்தன்பேபய ஏற்புத்தி ுபறயானமதாு 
நகரேயோக்கல் திை்ைமோன்றின் ூலே் நகர்ப்புற அபிவிுத்தி ேற்ுே் ஒுங்ுப்புத்தல் மபான்ற ுறி-
க்மகாள்கபள நிதர்சனோக்ுவதற்ு இவ் அபிவிுத்தித் திை்ைே் மபரிுே் ுபணயாக அபேயுே் என 
நே்புகின்மறன்.

எனமவ, இத் திை்ைத்பத வுக்பகயில் ேிுந்த மபாுப்புணர்வுைன் தேு பணிகபள நிபறமவற்றிய தி-
ை்ைேிைல் ுுவிற்ுே் பல்மவு வழிகளிுே் ஒத்ுபழப்பு வழங்கிய அபனவுக்ுே் ேனோர்ந்த 
நன்றிகபளத் மதரிவித்ுக் மகாள்வமதாு, ுபை்ீசத்தின் மநாக்கின் எதிர்பார்ப்புக்கபள நிபறமவற்ு-
வதற்ு உங்கள் அபனவருே் பங்களிப்புக் கிை்ுே் என எதிர்பார்க்கின்மறன்.

கலாநிதி நாலக்க மகாைம�வா (பா.உ)
நகர அபிவிுத்தி, கமரய�ோரப் போுகோப்பு,   
கழிவுப் பபோுள் அகற்ுமக மற்ும் சூக ுப்புரயவற்போட்ு   
அுவல்கள் இரோஜோங்க அமமச்சர்
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பகௌரை அவமச்சரின் பசய்தி

நான்ு தசாப்தங்களாக இலங்பகயில் நகர அபிவிுத்தித் திை்ைங்கபள 
வுப்பதற்ுே், அத் திை்ைங்கபள நபைுபறப்புத்ுவதற்ுோன அதிகா-
ரத்பதக் மகாண்ை பிரதான நிுவனோக நகர அபிவிுத்தி அதிகார 
சபபமய திகழ்கிறு.

நகர அபிவிுத்தித் திை்ைங்களின் ூலே் சிறந்த, விபளத்திறனான ேற்ுே் 
விபனத்திறனான நிலப் பயன்பாை்ு ுபறபயப் மபான்மற ுற்றாைபலத் 
தரோன ுபறயில் ுகாபேத்ுவே் மசய்தல் உள்ளைங்கலாக பல ுபறகள் 
உள்ளர்ீக்கப்புகின்றன. ஒுங்கிபணந்த திை்ைங்கபள வுத்தல் ேற்ுே் 

நபைுபறப்புத்தல் ூலே் நகர்ப்புறப் பிரமதசங்களின் ேற்ுே் அங்ுள்ள 
ேக்களின் மபாு நல்வாழ்வு மேே்பாு ேற்ுே் ஒுங்ுப்புத்தல் மபான்ற ு-
றிக்மகாள்கபள ுன்மனாியாகக் மகாள்வதற்ு இவ் அபிவிுத்தித் திை்ைே் 
வுக்கப்புகிறு.

1982 ஆே் ஆண்ின் 04 ஆே் இலக்க நகர அபிவிுத்தி (திுத்தப்பை்ைவாறான) சை்ைத்தின் II ஆே் புதி 
8அ(1) பிரகாரே் அபேச்சரினால் நகர அபிவிுத்திப் பிரமதசோகப் பிரகைனப்புத்தப்பை்ை பிரமதசங்க-
ளின் அபிவிுத்தித் திை்ைங்கபள வுத்தலானு தற்மபாபதய அரசாங்கத்தின் மகாள்பகப் பிரகைன-
த்திற்ு அபேய அத்தியாவசியோன ஒு விையோகக் காணப்புகிறு.

நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபக்ுச் மசாந்தோன குவிகள் ேற்ுே் உத்திகள் ூலே் அபிவிுத்தித் தி-
ை்ைங்கபள வுக்பகயில் எுந்த சவால்குக்ுச் சிறந்த ுபறயில் ுகங்மகாுத்ு, பிரமதசத்தின் 
மபௌதீக, மபாுளாதார, சூக ேற்ுே் ுற்றாைல் விையங்கபளக் குத்திற் மகாண்ு, மோறை்ுபவ 
ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்ுரிய அபிவிுத்தித் திை்ைோனு 2021-2030 ஆே் ஆண்ு வபர மசல்ு-
பியாுே் வபகயில் வுக்கப்பை்ுள்ளு.

எனமவ, இத் திை்ைத்பத மவற்றிகரோகப் ூர்த்தி மசய்வதற்ு அர்ப்பணிப்புைன் மசயற்பை்ை நகர அபிவி-
ுத்தி அதிகார சபபயின் திை்ைேிைல் ுு ேற்ுே் பல்மவு வழிகளிுே் ஒத்ுபழப்பு வழங்கிய அபன-
வுக்ுே் எனு ேனோர்ந்த நன்றிகபளத் மதரிவித்ுக் மகாள்வமதாு, இவ் அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத 
வுக்பகயில் அபனத்ுத் தரப்பினரிைேிுந்ுே் மபற்ுக் மகாண்ை ுபனப்பான பங்களிப்பிபன 
அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத நபைுபறப்புத்ுபகயிுே் எதிர்காலத்தில் எதிர்பார்க்கின்மறன்.

பை்ைய வாஸ்ு நிபுணர் �ர்ஷான் ீ சில்வா
தமலவர்
நகர அபிவிுத்தி அதிகோர சமப



VII

பகௌரை நகர ுதல்ைரின் பசய்தி

மபுநகரங்கள் ேற்ுே் மேற்ு அபிவிுத்தி அபேச்சின் நகர அபிவிுத்தி 
அதிகார சபப ூலே் மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்கான தி-
ுத்தப்பை்ை அபிவிுத்தித் திை்ைமோன்பற வுத்ு, இந்த ரதீியில் சை்ைூ-
ர்வோக பிரகைனப்புத்தல் ுறித்ு ுதலில் எனு ேனோர்ந்த நன்றிகபள-
த் மதரிவித்ுக் மகாள்கின்மறன்.

பிரமதசத்தில் காணப்புே் சிக்கல்கள் ேற்ுே் மதபவப்பாுகபள இனங்க-
ண்ு பிரமதசத்தின் மபாுேக்களினுே் நாை்ு ேக்களினுே் நலுக்ு 
இவ்வாறான அபிவிுத்தித் திை்ைமோன்பற வுப்பு ுபறயான அபிவி-

ுத்திக்ு ேிகப் மபாுத்தோனதாுே். எேு குத்ுக்கபளப் மபான்மற பிர-
மதசத்தில் மசபவயில் ஈுபை்ுள்ள அரச ேற்ுே் அரச சார்பற்ற நிுவனங்க-
ளின் பணிக்ுு, பிரமதசவாசிகள் ேற்ுே் அபிவிுத்தி ுதலை்ீைாளர்கள் 
மபான்ற பல்மவு ுபறகுே் பிரதிநிதித்ுவப்புத்தப்புே் வபகயில் தர-
ப்பினபர இபணத்ுக் மகாண்ு, இவ் அபிவிுத்தித் திை்ைே் வுக்கப்பை்ை-

பே பாராை்ுக்ுரியு.

பிரமதசத்தின் அபிவிுத்திபய ுபறப்புத்தி, மபாுேக்களின் நலுக்ு இவ் அபிவிுத்தித் திை்ை-
த்பத ுபறயாக நபைுபறப்புத்ுவதற்ுத் மதபவயான சக்தி ுபறவின்றி கிை்ிை பிரார்த்திக்கி-
ன்மறன்.

சேன்லால் பர்னாந்ு
பகௌரவ நகர ுதல்வர்
பமோறட்ுமவ மோநகர சமப
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ுன்ுவர

1978 ஆே் ஆண்ின் 41 ஆே் இலக்க நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபப சை்ைத்தின் 3(1) ேற்ுே் (2) ஆகிய பி-
ரிவுகளின் அதிகாரங்களின் பிரகாரே் ஏமதுே் ஒு பிரமதசத்பத நகர அபிவிுத்திப் பிரமதசோகப் பி-
ரகைனப்புத்த நகர அபிவிுத்தி ுறித்த விைய அபேச்சுக்ு அதிகாரங்கள் அளிக்கப்பை்ுள்ளுைன், 
அதற்கபேய 1979 ஆே் ஆண்ு ோர்ச் ோதே் 07 ஆே் திகதிய ேற்ுே் 26/8 ஆே் இலக்க அதி விமசை வர்த்த-
ோனி அறிவித்தல் ூலே் நகர அபிவிுத்தி ுறித்த விைய அபேச்சரினால் மோறை்ுபவ பிரமதசே், நகர 
அபிவிுத்தி அதிகார எல்பலயாகப் பிரகைனப்புத்த்பை்ுள்ளு.

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்ு 2021 – 2030 காலப்புதிபய உள்ளைக்ுே் வபகயில் 
மேற்மகாள்ளப்புே் இவ் அபிவிுத்தித் திை்ைோனு பிரமதச ேக்குக்ு மபௌதீக, மபாுளாதார 
ேற்ுே் சூக ரதீியிலான நீித்த அபிவிுத்திபய ஏற்புத்திக் மகாுக்ுே் மநாக்கில் வுக்கப்பை்ுள்ள-
ுைன், 2018 வபரயான காலே் வபர பிரமதசத்பத அண்ிய தகவல்கள் இதன் மபாுை்ு பயன்புத்தப்ப-
ை்ைன.

இவ் அபிவிுத்தித் திை்ைோனு ுதலாே் ேற்ுே் இரண்ைாே் மதாுதி என இு ுூல்கபளக் மகாண்ிு-
ப்பமதாு, ுதலாே் மதாுதியானு புதி ஒன்ு ேற்ுே் புதி இரண்ு என இு புதிகபளக் மகாண்ு-
ள்ளு. அதன் ுதலாே் புதி ூன்ு அத்தியாயங்கள் ஊைாகத் மதளிவுப்புத்தப்பை்ுள்ளுைன். அதன் 
ுதலாவு அத்தியாயத்தின் ூலே் மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் விையப் பரப்பு, அபிவிு-
த்தித் திை்ைத்பத வுப்பதற்ுப் பங்களிப்பு வழங்கிய திறத்தவர்கள் ேற்ுே் ஆமலாசபன நிுவனங்க-
ள் ேற்ுே் அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுக்பகயில் பின்பற்றப்பை்ை திை்ைேிைற் பிுபறகள் ுறித்ு 
விபரிக்கப்பை்ுள்ளன.

இரண்ைாவு அத்தியாயத்தின் ூலே் மோறை்ுபவ பிரமதசத்தின் வரலாற்ுப் பின்புலே் ேற்ுே் 
மபௌதீக, மபாுளாதார, ுற்றாைல் ேற்ுே் சூகத் ுபறகளின் கீழ் திை்ைே் ேற்ுே் ூழ்நிபல ுறித்ு 
விரிவாகப் புப்பாய்வு மசய்யப்பை்ுள்ளுைன், மோறை்ுபவ பிரமதசத்ுக்ுரிய மதசிய ேற்ுே் வல-
யோக்கல் மதாைர்புகள், ூர்வாங்கத் திை்ை ுயற்சிகள் ேற்ுே் அதன் ுக்கியத்ுவே் ுறித்ுே் மோற-
ை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுக்க மவண்ிய திை்ைேிைல் வபரயபற மசய்துே் இங்ு கலந்ு-
பரயாைப்பை்ுள்ளு.

ஆரே்ப ேற்ுே் இரண்ைாே் நிபலத் தரவு ேளீாய்வு ஊைாக இனங் காணப்பை்ை சிக்கல்கபள புப்பாய்வு 
மசய்வதன் ூலே் மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் பிரமதசத்திற்ு அபிவிுத்தித் திை்ைமோன்பற வுக்க மவ-
ண்ியதன் அவசியே் ுறித்ு ூன்றாே் அத்தியாயத்திுே் விரிவாகக் கலந்ுபரயாைப்புே்.
அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் இரண்ைாே் புதி நான்காே் அத்தியாயத்ுைன் ஆரே்போவமதாு, அபிவிு-
த்தித் திை்ைத்தின் ஊைாக எதிர்பார்க்கப்புே் மநாக்ு ேற்ுே் அந் மநாக்பக அபைவதற்கான மநாக்கங்க-
ள் ேற்ுே் அதற்ுரிய ுறிக்மகாள்குே் இங்ு விரிவாகக் கலந்ுபரயாைப்பை்ுள்ளன.
மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் அதிகார எல்பலயில் இனங் காணப்பை்ை பலங்கள், பலவனீங்கள், அபிவிு-
த்தி வாய்ப்புக்கள் ேற்ுே் அச்ுுத்தல்கள் ஐந்தாவு அத்தியாயத்தின் ூலே் விரிவாக புப்பாய்வு 
மசய்யப்பை்ுள்ளன.

இத் திை்ைத்தின் நீண்ை கால மநாக்கங்கள் ஊைாக மநாக்பக அபைவதற்ு ேற்ுே் உத்மதச எதிர்கால அபி-
விுத்திபய அபைவதற்ுரிய வாய்ப்புக்கபள ஏற்புத்திக் மகாள்ுே் ுபற ுறித்ு ஆறாே் அத்தி-
யாயத்தின் கீழ் மதளிவுபுத்தப்புே். அதன் மபாு 2021 – 2030 காலப் புதிக்ு இனங் காணப்பை்ை அபி-
விுத்தி ூமலாபாயங்கள் ஊைாக உத்மதச நிலப் பயன்பாை்ுத் திை்ைே் ுறித்ு 
கலந்ுபரயாைப்புவமதாு, உத்மதச மநாக்கங்கபள அபைவதன் மபாுை்ு சூக ேற்ுே் மபௌதீக 
உை்கை்ைபேப்பு வசதிகளின் அபிவிுத்தி ூமலாபாயங்கள், மபாுளாதார அபிவிுத்தி ூமலாபாய-
ங்கள் ேற்ுே் நீித்த ுற்றாைல் அபிவிுத்தி ூமலாபாயங்கள் ேற்ுே் அதன் ூமலாபாயத் திை்ைத்பத 
நபைுபறப்புத்ுவதற்ு உத்மதச அபிவிுத்திக் குத்திை்ைே் ுறித்ுே் விரிவாக விபரிக்கப்புே்.

இரண்ைாே் மதாுதியின் ுதலாே் அத்தியாயத்தின் ூலே் அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ஊைாக இனங்கா-
ணப்பை்ை வலயங்கள் ேற்ுே் அவற்றின் எல்பலகள், ஒவ்மவாு வலயத்திற்ுே் தனித்ுவோன ஒுங்ு 
விதிகள் ுறித்ு மதளிவுப்புத்தப்புவுைன், இரண்ைாே் அத்தியாயத்தில்” திை்ைேிைல் ேற்ுே் கை்ிை 
ஒுங்ு விதிகள்” விரிவாகக் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளுைன், அதன் ஊைாக மேற்ுறித்த வலயங்களின் 
காணிகள் ேற்ுே் கை்ிை அபிவிுத்திக்ு நபைுபறயிுள்ள ஒுங்ு விதிகள் அறிுகப்புத்தப்ப-
ை்ுள்ளன.
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1A - G 34631 — 60 (2021/07)

nkhwl;Lit khefu rig mjpfhu vy;iyapid cs;slf;fpa mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;fhd
mq;fPfhuk;

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rh; k`pe;j uh[gf;\ Mfpa ehd;> 1982 Mk; Mz;bd; 4 Mk; ,yf;f efu mgptpUj;jp
mjpfhu rig (jpUj;jg;gl;l) gphpT 8F ,d; fPo; vdf;F chpj;jhf;fg;gl;l mjpfhuj;jpw;F mika 2020 Mk; Mz;L nrj;njk;gh;

khjk; 24 Me; jpfjp efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Kfhikj;Jt rigapdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;ljw;F mika> nkhwl;Lit
khefu rig mjpfhu vy;iyapid cs;slf;fpa mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;fhd mDkjpapid ,j;jhy; mq;fPfhpf;fpd;Nwd;.

k`pe;j uh[gf;\ (gh. c.)>
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rh;.

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R>
17 kw;Wk; 18 Mk; khbfs;>
'R`+Wgha">
RGjpGu tPjp>
gj;juKy;iy>
2021> Vg;gpwy; 15.

07-543/ 1
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I fldgi ( ^I& jeks fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s  úfYI .eiÜ m;%h - 2021'07'13
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,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpw; gjpg;gpf;fg;ngw;wJ.

nkhwl;Lit khefu rig mjpfhu vy;iyapid cs;slf;fpa mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;fhd mDkjp
njhlh;ghd mwptpj;jy;

1982 Mk; Mz;bd; 4 Mk; ,yf;f jpUj;jg;gl;l 1978 Mk; Mz;bd; 41 Mk; ,yf;f efu mgptpUj;jp mjpfhu rigr; rl;lj;jpd; 8(A)

Mk; gphptpd; mjpfhuq;fSf;F ,zq;f nkhwl;Lit khefu rig mjpfhu vy;iyapid cs;slf;fp jahhpf;fg;gl;l mgptpUj;jpj;
jpl;lj;jpw;F efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rh; nfsut k`pe;j uh[gf;\ mth;fspdhy; Fwpj;j rl;lj;jpd; 8(F) Mk;
gphptpypUe;J mtUf;F toq;fg;gl;l mjpfhuq;fSf;F ,zq;f 2021> Vg;gpwy; khjk;  15 Me; jpfjp mDkjpf;fg;gl;lJ vd nghJ
kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

gl;la fl;blf; fiyQh; `h;rhd; j rpy;th>
jiyth;>

efu mgptpUj;jp mjpfhurig.

2021> a{iy 12.

07-543/ 3

nkhwl;Lit khefu rig mjpfhu vy;iyapid cs;slf;fpa mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;fhd mDkjp
njhlh;ghd mwptpj;jy;

1982 Mk; Mz;bd; 4 Mk; ,yf;f efu mgptpUj;jp mjpfhu rig (jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lthwhd 1978 Mk; Mz;bd;
41 Mk; ,yf;fj;jpd; gpufhuk; efu mgptpUj;jp mjpfhu rigr; rl;lj;jpd; 8(A) Mk; gphptpd; gpufhuk; jahhpf;fg;gl;l nkhwl;Lit
khefu rig mjpfhu vy;iyapid cs;slf;fpa mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpid> 2021 Mk; Mz;L Vg;gpwy; khjk; 15 Me; jpfjp efu
mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rh; k`pe;j uh[gf;\ Mfpa ehd;> Fwpj;j rl;lg; gphpT 8(F) Mk; gphptpd; fPo; vdf;F
chpj;jhf;fg;gl;l mjpfhuq;fspd; mbg;gilapy; mDkjpf;fg;gl;lJ vd mjd; rl;lj;jpd; gphpT 8(G) ,d; gpufhuk; ,yq;ifr;
rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

k`pe;j uh[gf;\ (gh. c.)>
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rh;.

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R>
17 kw;Wk; 18 Mk; khbfs;>
'R`+Wgha">
RGjpGu tPjp>
gj;juKy;iy>
2021> a{iy 12.

07-543/ 2
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இபணப்பு 06. தனியார் மோை்ைார் வாகனத்திற்கான பயணத் தைபவ அைர்த்தி 263
இபணப்பு 07. காற்ு ுழற்சிப் புப்பாய்வு ேற்ுே் நகர காற்ுக் மகாரிமைாத் திை்ைேிைல் 264
இபணப்பு 08. கை்புலப் புப்பாய்வு 266
இபணப்பு 09. வலய ுணகே் கணக்கிைப்பை்ை ுபற 269
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  ஒுங்கிபணப்புக்கள் 306
இபணப்பு  15. அதிக அைர்த்தி மகாண்ை புபேக் ுியிுப்பு வலயே் – வலயோக்கல்  
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1.1. அறிுக�்
நகர அபிவிுத்திப் பிரமதசோகப் பிரகைனப்புத்தப்புே் பிரமதசங்களில் மபாுளாதாரே், 
மபௌதீகே், சூகே் ேற்ுே் ுற்றாைல் ஆகிய ுபறகள் ுறித்ு கவனே் மசுத்தி, ுறித்தத் 
ுபறகபள மேே்புத்தல் ேற்ுே் ுபறப்புத்தலின் மபாுை்ு ஒுங்கிபணந்த திை்ைமோ-
ன்பற வுக்ுே் மசயற்பாை்பை அபிவிுத்திக் குத்திை்ை வுத்தல் என அறிுகே் மசய்யலா-
ே்.

1978ஆே் ஆண்ின் 41ஆே் இலக்க நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபச் சை்ைத்தின் 3(1) ேற்ுே் (2) 
ஆகிய பிரிவுகளின் தத்ுவங்களின் பிரகாரே் ஏமதுே் ஒு பிரமதசே் நகர அபிவிுத்தி 
அதிகார எல்பலயாக நகர அபிவிுத்தி ுறித்த விையப் மபாுப்பு அபேச்சரினால் பிரகைன-
ப்புத்தப்பைலாே் என்பமதாு, அவ்வாு பிரகைனப்புத்தப்புே் பிரமதசத்திற்ுரிய அபிவி-
ுத்தித் திை்ைத்பத வுக்ுே் அதிகாரோனு 1982ஆே் ஆண்ின் 4ஆே் இலக்க நகர அபிவிு-
த்தி அதிகார சபபச் (திுத்தப்பை்ை) சை்ைத்தின் 8 II அ வின் கீழ் நகர அபிவிுத்தி அதிகார 
சபபயிைே் பகயளிக்கப்பை்ுள்ளு.

1930ஆே் ஆண்ில் நகரசபப அதிகார எல்பலயாகக் காணப்பை்ை மோறை்ுபவ நகரோனு 
1998ஆே் ஆண்ில் ோநகர சபபயாகப் பிரகைனப்புத்தப்பை்ுள்ளமதாு, 1979 ோர்ச் 07ஆே் 
திகதிய ேற்ுே் 26/8ஆே் இலக்க அதி விமசை வர்த்தோனி அறிவித்தலின் பிரகாரே் நகர அபி-
விுத்தி ுறித்த விையப் மபாுப்பு அபேச்சரினால் மோறை்ுபவ நகரோனு நகர அபிவிு-
த்தி அதிகார எல்பலயாகப் பிரகைனப்புத்தப்பை்ுள்ளு. அதற்கபேய ுறித்த அதிகார 
எல்பலயின் மபாுை்ு நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயினால் ுதன் ுபறயாக 2005 – 
2020ற்காக வுக்கப்பை்ை அபிவிுத்தித் திை்ைோனு 2005 ஜூன் 07ஆே் திகதி ேற்ுே் 
1396/7ஆே் இலக்க வர்த்தோனி அறிவித்தல் ூலே் பிரகைனப்புத்தப்பை்ுள்ளு.

2005–2020ற்காக வுக்கப்பை்ை மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் கால எல்பல ுிவு-
ுே் துவாயில் காணப்புகின்ற காரணத்தினாுே், பிரமதசத்தின் புதிய மபௌதீகே், மபாு-
ளாதாரே், ுற்ுச்ூழல் ேற்ுே் சூகே் ஆகிய ுபறகுக்ு ூமலாபாய தபலயை்ீிற்கான 
மதபவப்பாு எுந்ுள்ளபேயின் காரணோகவுே் மோறை்ுபவ நகரத்திற்ு புதிய அபிவி-
ுத்தித் திை்ைமோன்பற வுக்ுே் பணிகள் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயினால் ஆரே்பி-
க்கப்பை்ுள்ளன.

1.2. அபிைிுத்தித் திட்டத்தின் பிரதிநிதிகள் 
மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுக்பகயில் பிரதானோக பிரமதசத்தின் அபிவிு-
த்தி நைவிக்பககளில் ஈுபை்ுள்ள அபனத்ு பிரதிநிதிகபளயுே் இபணத்ுக் மகாள்வத-
ற்ு எண்ணியமதாு, பகத்மதாழில், ுற்ுச்ூழல் , மபாுளாதாரே், நிர்வாகே் ேற்ுே் உை்க-
ை்ைபேப்பு வசதிகள் ஆகிய ுபறகளின் பிரதிநிதித்ுவ நிுவனங்களின் குத்ுக்குே் 
மயாசபனகுே் அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுப்பதற்ுப் பயன்-புத்தப்பை்ைன. ுறித்த பிர-
திநிதிகள் பின்வுே் ஒுங்கில் அபேகின்றனர். 

பிரதான பிரதிநிதி

1. மமாறட்ுவவ மாநகர சவப

ஆதலாசவன நிுவனங்கள்

• மமாறட்ுவவ பிரததச மசயலகம்
• மதாவகமதிப்பு புள்ளி விபரத் திவணக்களம்
• ததசிய மபௌதீக திட்டமிடல் திவணக்களம்
• ததசிய வகத்மதாழில் அபிவிுத்தி அதிகார சவப
• மத்திய ுற்றாடல் அதிகார சவப
• கவரதயாரப் பாுகாப்பு திவணக்களம்
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• இலங்வக புவகயிரத திவணக்களம்
• ததசிய வடீவமப்பு அபிவிுத்தி அதிகார சவப
• இலங்வக காணி மட்ீபு அபிவிுத்தி ூட்ுத்தாபனம்
• இலங்வக தபாக்ுவரத்ுச் சவப
• வதீி அபிவிுத்தி அதிகார சவப
• இலங்வக மரலிமகாம்
• மபுநகர மற்ும் தமல் மாகாண அபிவிுத்தி அவமச்ு
• மமாறட்ுவவ மபாலிஸ் நிவலயம்
• ீ மசாய்சா மாவட்ட வவத்தியசாவல – ுனாவவ
• ததசிய நீர் வழங்கல் மற்ும் விகாலவமப்பு சவப
• சிவில் விமான தசவவ அதிகார சவப
• கட்ிட திவணக்களம்
• ததசிய கட்ிட ஆராய்ச்சி நிுவனம்
• காணி உபதயாகக் மகாள்வகத் திட்டமில் திவணக்களம்
• மமாறட்ுவவப் பல்கவலக்கழகம்
• மகாும்பு மாவட்ட மசயலகம்
• இலங்வக ஏற்ுமதி அபிவிுத்தி சவப
• இலங்வக மின்சார தனியார் கம்பனி
• இலங்வக மின்சார சவப

ஏவனய பிரதிநிதிகள் 

• தச்ு வகத்மதாழிற் சங்கம் – மமாறட்ுவவ
• ுச்சக்கர வண்ிகள் சங்கம் – மமாறட்ுவவ
• வர்த்தகச் சங்கம் – மமாறட்ுவவ
• கடற்மறாழில் சங்கம் – மமாறட்ுவவ

பிரதான திட்டமிடல் ுு, நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவப

• திு. ஜனக் ரணவரீ – பணிப்பாளர் (தமல் மாகாணம்)
• திட்டமிடலாளர். தயானி பிமரன்சிஸ் – பிரதி பணிப்பாளர்  

(திட்டமிடல்) தமல் மாகாண பிரிவு
• திுமதி. தமரா ஜயமகாட - பிரதி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)  

தமல் மாகாண பிரிவு
• திு. ப.ீஎல். ரஞ்சித் – உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) தமல் மாகாண பிரிவு
• திுமதி. பி.ீ.சீ.ஜயமாலி ஜயவர்தன – (திட்டமிடல் உதவியாளர்) தமல் 

மாகாண பிரிவு
• திுமதி. ஷானிக்கா ுமனபால – உதவி திட்டமிடல் உத்திதயாகத்தர்  

(ஆராய்ச்சி மற்ும் அபிவிுத்தி அலு)
• மசல்வி. மமானாலி ூபசிங்ஹ - உதவி திட்டமிடல் உத்திதயாகத்தர் (ஆரா-

ய்ச்சி மற்ும் அபிவிுத்தி அலு)

ஏவனய ஒத்ுவழப்பு திட்டமிடல் ுு - நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவப

• அபிவிுத்தி திட்டமிடல் பிரிவு
• ஆராய்ச்சி மற்ும் அபிவிுத்தி அலு
• புவியியல் தகவல்கள் ுவறவமப் பிரிவு
• ுற்றாடல் மற்ும் நிலப்பரப்பு பிரிவு
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

1.3. அபிைிுத்தித் திட்டத்தின் ைிடயப் பரப்பு

மகாுே்பு ோவை்ைத்திற்ுரிய பிரதான ோநகர சபபயான மோறை்ுபவ நகரின் ஊைாக 
மசல்ுே் மகாுே்பு – காலி பிரதான வதீி ேற்ுே் கைமலார புபகயிரத வதீி காரணோக மேல் 
ோகாணத்திற்ுே் மதன் ோகாணத்திற்ுே் இபைமய வலய ரதீியிலான ஒு மதாைர்பு ஏற்பை்ு-
ள்ளு. அமத மபான்ு மதசிய மபௌதீக திை்ைேிைல் திபணக்களத்தின் ஊைாக வுக்கப்பை்ை 
மதசிய மபௌதீக கை்ைபேப்பு ரதீியான திை்ைே் 2030 பிரகாரே் மோறை்ுபவ நகரோனு 
மகாுே்பு அதி நகர ேயோக்கல் வலயத்திுள்ுே் அபேந்ுள்ளமதாு, மேல் ோகாண வலய 
மபுநகர திை்ைத்திற்ு அபேய மோறை்ுபவ நகரோனு அதிக அைர்த்தியுபைய வலயத்தில் 
அபேந்ுள்ளு. மகாுே்பு நகர்ப்புற அபிவிுத்தி வலய கை்ைபேப்பு ரதீியான திை்ைத்திற்ு 
அபேய மோறை்ுபவ நகரத்பத இரண்ைாே் நிபல நகரோக அபிவிுத்தி மசய்வதற்ு ு-
ன்மோழியப்பை்ுள்ளதாுே் மேற்ுறித்த திை்ைே் மதாைர்பில் ஆராய்ந்ு மோறை்ுபவ நகர-
த்பத இரண்ைாே் நிபல நகரோக அபிவிுத்தி மசய்வதற்ு உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு.

மகாுே்பு நகுக்ு ேிக அண்பேயில் அபேந்ுள்ள மோறை்ுபவ நகரோனு நகர ூழபலக் 
மகாண்ைபேந்திுந்தாுே் கண்கவர் கைற்கபர, மபால்மகாை ஆு ேற்ுே் ுனாபவ களப்பு 
என்பவற்றால் ூழப்பை்ை இயற்பக அபேவுக்ு அபேய மோறை்ுபவ நகரத்பத இயற்பக 
எழில் ேிுந்த ுுபேயான ஒு நகரோகக் ுறிப்பிைலாே். இுப்பிுே், நகரில் இைே்மபுே் 
ுபறமகைான மசயற்பாுகள் காரணோக எுந்ுள்ள ுற்ுச்ூழல் ரதீியான ேற்ுே் சூக 
ரதீியான சிக்கல்கபளத் தவிர்த்ு, ுபறயான அபிவிுத்திபய அபைவதற்ு ூமலாபாய ர-ீ
தியிலான நகர அபிவிுத்தித் திை்ைமோன்றின் மதபவ எுந்ுள்ளு

மகாுே்பு வர்த்தக நகரத்தில் இைே்மபுே் நகரேயோக்குக்ு இபணயாக மோறை்ுபவ நக-
ரேயோக்கமலாு எழக் ூிய சிக்கல்கபளக் ுபறத்ு, ுபறயானமதாு அபிவிுத்திபய 
மநாக்கி ஈுபுத்ுே் மநாக்கில் மபாக்ுவரத்ு வசதிகபள மேே்புத்ுவதன் ஊைாக புபே 
ேிு வசிப்பிை நகரமோன்பற உுவாக்க எண்ுவமதாு, 2030ஆே் வுைோபகயில் இந் 
நிபலபய அபைவதன் மபாுை்ு நிபலயான ுற்ுச்ூழல் பாுகாப்பு ூமலாபாயங்கள், தரி-
ப்பிை வசதிகள் அபிவிுத்தி ூமலாபாயங்கள், மபாுளாதார அபிவிுத்தி ூமலாபாயங்கள் 
ேற்ுே் ுியிுப்பு அபிவிுத்தி ூமலாபாயங்கள் என்பவற்பற அிப்பபையாகக் மகாண்ு, 
மபௌதீக, சூக, மபாுளாதார ேற்ுே் ுற்ுச்ூழல் ஆகிய ுபறகளின் நிபலயான அபிவி-
ுத்தியின் மபாுை்ு திை்ைங்கள் வுக்கப்பை்ுள்ளன.

2021–2030 இன் மபாுை்ு வுக்கப்புே் மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தில் 
ுறிப்பிைப்பை்ுள்ள ூமலாபாயத் திை்ைங்கள் ஊைாக மேற்ுறித்த ுபறகுக்ு ஒுங்கி-
பணந்த நகர அபிவிுத்தித் திை்ைமோன்ு வுக்கப்புவுைன், இத் திை்ைத்பத வுப்பதற்ு 
அிப்பபையாக அபேந்த மநாக்ு நீண்ை காலத்பதக் மகாண்ைதாக இுப்பிுே் அபிவிுத்தி-
த் திை்ைத்பத 12 வுை காலப் புதிக்ு வுப்பதபன எல்பலயாகக் ுறிப்பிைலாே். நபைுபற 
நிலப் பயன்பாை்ு ுபற ுறித்ு மநாக்ுபகயில் மோறை்ுபவ நகரோனு வணிகே் ேற்ுே் 
பகத்மதாழில் பயன்பாை்ிற்ு அதிக ஈுபாு காை்ினாுே் மகாுே்பு பேயப் புதியின் 
அபிவிுத்தியுைன் மதாைர்புபைய நீரியல் அபிவிுத்திபய மோறை்ுபவ நகரில் ஏற்புத்ு-
வதன் ூலே் ுற்ுலாத் ுபறபய விுத்தி மசய்தபல இத் திை்ைத்தின் எல்பலயாகக் காை்ை-
லாே்.
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பின்புல ஆய்ைு

ைிடயப் பரப்பு
தற்வபாு பிரவதசத்தில் காைப்புை் நிபலபய புப்பாய்வு வசய்தல் ைற்ுை் 
அபிவிுத்திப் வபாக்ுகபள இைங் காைல். 
(2017 நவை்பர் ுதல் 2018 ஜைவரி வபர)

1.4. திட்ட�ிடல் மசயற்பொு

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்கான அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுக்பகயில் 
ஆரே்பத்திலிுந்ு இுதி வபர திை்ைேிைல் மசயற்பாமைான்றிற்ு அபேய மசயற்பை்ைமதாு, 
அு பத்ு கை்ைங்கபளக் மகாண்ைபேந்ுள்ளு. அத்ுைன் ுறித்த திை்ைேிைல் பிு-பறக-
பள உு 1.1 ூலே் பின்வுோு சாராே்சப்புத்தலாே்.

ஆரை்ப ைற்ுை் இரை்ைாை் நிபலத் தரவுகபளத் திரை்ைல் : கள ஆய்வு, பலதரப்பை்ை 
திறத்தவர்குைை் வைற்வகாை்ை வநர்ுகக் கலந்ுபரயாைல்கள், அுவலகத் 
தரவுகள், இபையத்தளை், ூுள் வபரபைை், ஆவைங்கள் பரிசீலபை ூலை் 
தரவுகள் திரை்ைப்பை்ைை. இதை் வபாு ஆரை்ப ஆய்வுகள் ைற்ுை் தர புப்பாய்வு 
வைற்வகாள்ளப்பை்ைுைை், அதை் வபாு புவியியல் அபைப்பபப் வபாை்வற  
வரலாற்ு ரீதியிுை் வைாறை்ுபவ பிரவதசத்தில் காைப்புை் ுக்கியத்ுவை், 
வலய ரீதியிலாை வதாைர்புகள் எை்பவற்பற இைங்காைல், வபாுளாதார,  
சூக, ுற்றாைல் ைற்ுை் வபௌதீகத் ுபறகபள உள்ளைக்ுை் வபகயில் ஆரை்ப 
ஆய்வுகபள வைற்வகாை்ு, இப் பிரவதசை் ுறித்த சிறந்த வதளிபவப் வபற்ுக் 
வகாள்ளல். (2017 ஜூை் ுதல் நவை்பர் வபர)

சிக்கல்கள், சாத்தியக்ூுகள் ைற்ுை் அபிவிுத்திப் வபாக்ுகள் பிரகாரை் 
வபாுளாதார, வபௌதீக, ுற்றாைல் ைற்ுை் சூகை் வபாை்ற ுபறகள் ஒுங்கி-
பைந்ு, நகர அபிவிுத்தி நைவிக்பககபள ூர்த்தி வசய்வதற்ு வநாக்ு, 
ுறிக்வகாள் ைற்ுை் வநாக்கங்கபள கை்ிவயுப்பல். 
(2018 ைார்ச் ுதல் வை வபர)

மநாக்ு, ுறிக்மகாள் 
மற்ும் மநாக்கங்கள்

2017-12-11ஆை் திகதி பல்வவு ுபறகளிுை் ஈுபை்ுள்ள திறத்தவர்கபள 
வதாைர்புபுத்தி வநவ்வரா பீச் வஹாை்ைலில் நபைவபற்ற வசயலைர்விை் வபாு 
வபற்ுக் வகாை்ை குத்ுக்கள் ைற்ுை் வயாசபைகுைை் தரவுப் புப்பாய்விை் 
ூலை் சிக்கல்கள் ைற்ுை் சாத்தியக்ூுகபள இைங் காைல்.  
(2017 ிசை்பர் ுதல் 2018 வபப்ரவரி வபர)

சிக்கல்கள் மற்ும் 
சாத்தியக்ூுகவள 
இனங் காணல்

ைிரிைான புப்பாய்ைு
SWOT புப்பாய்வு ூலை் வநாக்ு ைற்ுை் வநாக்கங்கபள அிப்பபையாகக் 
வகாை்ு விரிவாை ுபறயில் தரவுகபள புப்பாய்வு வசய்தல். 
(2018 வை ுதல் ஆகஸ்ை் வபர)
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திட்டம் மற்ும் ைழிகள்
வநாக்ு ைற்ுை் வநாக்கங்கபள அபைவதற்ு வைாறை்ுபவ ைாநகர சபப 
அதிகார எல்பலக்காை குத்தபைவு திை்ைை் ூலை் 2030 நிலப் பயை்பாை்ு 
ுபறபய திை்ைைிைல் ைற்ுை் அதற்ுரிய தரிப்பிை வசதிகளிை் அபிவிுத்தி, 
வபாுளாதார அபிவிுத்தி ைற்ுை் நிபலயாை ுற்றாைல் அபிவிுத்தியிை் 
வபாுை்ைாை ூவலாபாயத் திை்ைங்குக்ு வைலதிகைாக குத்திை்ை அுலாக்க 
ூவலாபாயங்கபள ஏற்பாு வசய்தல். (2018 ஆகஸ்ை் ுதல் நவை்பர் வபர)

உு 1.1 : ம�ொறட்ுவை அபிைிுத்தித் திட்டத்வத ைுக்ு�் மெயற்பொு

திட்டம் மற்ும் ஒுங்ு-

ைிதிகள் திை்ைை் ைற்ுை் கை்ிை ஒுங்ுவிதிகபள வுத்தல் : காைி அபிவிுத்தி வதாை-

ர்பாை சை்ை திை்ைங்கள், காைிப் பாவபை வதாைர்பாை சை்ை திை்ைங்கள், ுற்றாைல் 
ுக்கியத்ுவை் ைிுந்த பிரவதசங்கபள அபிவிுத்தி வசய்வதற்ுத் வதபவயாை 
சை்ை திை்ைங்கபளப் வபாை்வற, அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத அபைபகயில் எழக் 
ூியபவ எைக் குுை் சிக்கல் நிபறந்த நிபலபைகபளத் தவிர்ப்பதற்காை 
ஒுங்ுவிதிகபள வுத்தல். (2018 ிசை்பர் ுதல் ைார்ச் வபர)

குத்ுக்கவளப் 
பபற்ுக் பகாள்ளல் அபிவிுத்தித் திை்ைத்திை் வபாுை்ு திறத்தவர்களிை் குத்ுக்கள், வயாசபைகள், 

எதிர்ப்புக்கள் ைற்ுை் திுத்தங்கபளப் வபற்ுக் வகாள்வதற்ுரிய நைவிக்பகக-

பள எுத்தல் ைற்ுை் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயிை் வதாழில் வல்ுநர்களி-
ைை் அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத ுை் பவத்தல்.

அண்ணளைான திட்ட 
அறிக்வகவயக்
வகயளித்தல்

அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத தபலபை திை்ைக் ுுவிைை் ுை் பவத்தல் ைற்ுை் 
அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத பிரிவிைை் பகயளித்தல்

அங்கீகாரம் மற்ும் 
பிரகடனப்புத்தல் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபப ுகாபைத்ுவக் ுுவிைுை் வகௌரவ அபைச்ச-

ரிைுை் அங்கீகாரத்பத அபிவிுத்தித் திை்ைத்திற்ுப் வபற்ுக் வகாள்ளல் ைற்ுை் 
வர்த்தைாைியில் பிருரித்ு, சை்ைைாக்கல்.
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நபைுபறத் திை்ைேிைல் பிரமதசத்தின் நிபலபே ஆய்வின் ஊைாக அண்ேித்த எதிர்கால-
த்பதப் மபான்மற எதிர்வுே் 12 வுை காலப் புதியிுே் நபைுபறப்புத்தக் ூிய அபிவி-
ுத்தி மயாசபனகபள ுன் பவப்பதன் மபாுை்ு பயன்புத்த மவண்ிய அபிவிுத்திப் 
மபாக்ுகள் இனங் காணப்பை்ைன. அதற்கபேய இந்த அத்தியாயோனு, ஆய்வுப் பிரமதசே், 
திை்ைேிைுே் நிபலபேயுே் ேற்ுே் திை்ைேிைல் பிரமதசத்பத நிர்ணயித்தல் என்றவாு பிரதா-
னோன ூன்ு புதிகபளக் மகாண்ைபேந்ுள்ளு.

ஆய்வுப் பிரமதசத்தின் கீழ் மோறை்ுபவ நகரின் இை அபேவு ேற்ுே் மபௌதீக எல்பலகள் 
ுறித்ு இனங் காணப்பை்ைுைன், திை்ைேிைல் ேற்ுே் நிபலபேயின் கீழ் மோறை்ுபவ 
நகரின் வரலாற்ுப் பின்புலே், மபௌதீக, சூக, மபாுளாதார ேற்ுே் ுற்றாைல் பண்புகள், 
ுன்பனய திை்ைேிைல் ுயற்சிகள் ேற்ுே் நபைுபற நிலப் பயன்பாை்ு ுபறகள் ுறித்ு 
ஆய்வு மசய்யப்பை்ைன. திை்ைேிைல் பிரமதசத்பத நிர்ணயிக்பகயில் மேற்ுறித்த அபனத்ு 
விையங்குே் கவனத்திற் மகாள்ளப்பை்ைுைன், மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத 
வுப்பதற்கான மசற்பாை்ு எல்பலகள் ேற்ுே் நிர்வாக எல்பலகளின் அிப்பபையில் திை்ை-
ேிைல் எல்பல நிர்ணயிக்கப்பை்ைு.

2.1. ஆய்ைுப் பிரமதச�்
மேல் ோகாணத்தின் மகாுே்பு ோவை்ைத்தின் மகாுே்பு – காலி பிரதான வதீியில் மகாுே்பி-
லிுந்ு 19 கிமலா ேற்ீறர் மதற்கில் அபேந்ுள்ள மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பல-
யானு ூன்ு பக்கங்களாுே் இயற்பகயான எல்பலகளால் ூழப்பை்ை 23.4 சுர கிமலா 
ேற்ீறர் பரப்பளபவக் மகாண்ை நிலப்பரப்பாுே். மேற்ு திபசயில் அலங்கார கைற்கபர, கிழ-
க்கிுே் மதற்கிுே் மபால்மகாபை ஆு என்றவாு ூன்ு புறங்களிுே் நீரினால் ூழப்பை்ு 
அபேந்ுள்ள நகர அதிகார எல்பலயான மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலபய 
மகாுே்பு நகுக்ுரிய ஐந்ு ோநகர சபபகுள் ஒன்றாகக் ுறிப்பிை ுியுே் என்புைன், 42 
கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகபளக் மகாண்ுள்ளு. உு 2.1 ூலே் மோறை்ுபவ ோநகர 
சபப பிரமதசத்தின் இை அபேவு காை்ைப்பை்ுள்ளு.

அமத மபான்ு, வைக்கில் இரத்ேலாபன பிரமதச மசயலகே், கிழக்கில் மபால்மகாபை ஆு 
ேற்ுே் மகஸ்மபபவ பிரமதச மசயலகப் பிரிவு, மேற்கில் 10.5 கிமலா ேற்ீறர் அளவிலான கைற்க-
பர, மதற்கில் மபால்மகாபை ஆு காணப்புவுைன், குத்ுபற ோவை்ைோனு மோறை்ு-
பவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயின் மபௌதீக ேற்ுே் நிர்வாக எல்பலயாுே்.

அத்தியொய�் 02
ஆரம்ப ஆய்ைு

ஆய்ைுப் பிரமதச�்
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உு 2.1 : ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப பிரததெத்தின் இட அவ�ைு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 02
ஆரம்ப ஆய்ைு

ஆய்ைுப் பிரமதச�்
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2.2. திட்ட�ிடல் �ற்ு�் நிவலவ� 
மோறை்ுபவ நகரத்தின் திை்ைேிைல் ேற்ுே் நிபலபே புப்பாய்வு ஆய்விற்காக ுதலில் 
நகரத்தின் வரலாற்ு நிபலபே ஆய்வு மசய்யப்பை்ைுைன், மபௌதீக, மபாுளாதார, சூக 
ேற்ுே் ுற்றாைல் ஆகிய ுபறகளின் கீழ் நபைுபற திை்ைேில் பிரமதசே் இனங் காணப்ப-
ை்ைுைன், ுன்பனய திை்ைேிைல் ுயற்சிகளின் ூலே் மோறை்ுபவ நகரத்பத மதசிய, 
வலய ரதீியிலான ேற்ுே் பிரமதச ரதீியில் அபேத்துே் இவ் அத்தியாயத்தின் ஊைாக 
மேற்மகாள்ளப்பை்ைு.

2.2.1. ைரலாற்ுப் பின்புலம் மற்ும் மாற்றம்

2.2.1.1. புராணக் கவதகுடன் பதாடர்புவடய பபயர் மாற்றம்

பழங்கால புராணக் கபதகளின் பி மோறை்ுபவயில் ூவே் (சிங்கள மோழியில் “மோரகஸ்” 
எனப்புே்) வனே் ஒன்ு காணப்பை்ைதாகவுே், மோரகஸ் வனே் ”மோற அை்ை” ஆகி பின்னர் 
”ுற அை்ுபவ” ஆகவுே், பிற் காலத்தில் அு மோறை்ுபவ ஆகவுே் ோற்றே் அபைந்ததாகக் 
காை்ைப்பை்ுள்ளு. மேுே், வைமோழியில் ூறப்பை்ுள்ள வபகயில் ”மோு” என்பபதக் 
ுறிக்க ”மோறாை்ைா” என்பு பயன்புத்தப்புவதால் அு மோறை்ுபவ என ோற்றே் அபை-
ந்து என ேற்ுமோு பழங்கபத ூுகிறு.

திசர சங்மதசய, கிரா சங்மதசய ேற்ுே் மகாக்கில சங்மதசய ஆகிய ுூு இலக்கியங்களில் 
மோறை்ுபவ ுறித்ு பல்மவு தகவல்கள் காணப்புவமதாு, ஏறத்தாழ கி.பி. 1348இல் 
ஐந்தாே் பருே்பா அரசன் மததீகேபுரபவ ஆை்சி மசய்த காலத்தில் எுதப்பை்ைதாகக் குதப்ப-
ுே் திசர சங்மதசயில்” மநத்ு சித்ு சனசவேின் மநாசலவ மோறை்ு எளிமய” எனக் ுறிப்பிை-
ப்பை்ுள்ளு. கிரா சங்மதசயில் ”கவப்பல் மகளின மகளியன யவ இை்ு மோறை்ு எளிமய�ி” 
எனக் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு. மகாக்கில சங்மதசயில் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளவாு லஷப்பத்திய 
எுே் கிராேத்தில் மதன்னந் மதாப்பு ஒன்ு இுந்ததாகக் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு.

உு 2.2 : பவைய ம�ொறட்ுவை நகர�்
ூல�் : லங்கொபுர இவையத்தள�்
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2.2.1.2 நிர்ைாக எல்வலகளின் ுவறயான மாற்றம்

(அ) காலணித்ுை ஆட்சிக்ு ுன்னர்

இலங்பக காலணித்ுவ ஆை்சிக்ு உை்புவதற்ு ுன்னர் மோறை்ுபவ நகரோனு  
மோறை்ு எளிய, மோறை்ு பிை்ிய, மோறை்ு உயன, மோறை்ு ுல்ல, மோறை்ு மவல்ல, 
மோறை்ு திக்மவல்ல என ஆு நிர்வாகப் பிரமதசங்களாகப் பிரிக்கப்பை்ிுந்து. 

(ஆ) காலணித்ுை ஆட்சிக் காலம்

பல்மவு காலப்புதிகளில் ஏற்பை்ை மவளிநாை்ு ஆக்கிரேிப்புக்கள் காரணோக மோறை்ு-
பவ நிர்வாக எல்பலகள் ுபறமய ோற்றங்குக்ு உள்ளானுைன், 1930ஆே் ஆண்ில் மோ-
றை்ுபவ நகரசபப நிர்வாகப் பிரமதசே் தாபிக்கப்புே் வபரயான ுபறயான ோற்றங்கள் 
பின்வுோு வரிபசப்புத்தப்பை்ுள்ளன.

ஒல்லாந்தர் ஆை்சிக் காலே் – கி.பி. 1735 இல், அதாவு ஒல்லாந்தர் ஆை்சிக் காலத்தில் மோறை்ு-
பவயில் அு வபர காலுே் காணப்பை்ை நிர்வாகப் பிரமதசத்பத மேுே் விரிவுப்புத்தி, 
மகாரலமவல்ல பிரமதசுே் மோறை்ுபவக்ுச் மசாந்தோன பிரமதசோகப் மபயரிைப்பை்ைு.

பிரித்தானியர் ஆை்சிக் காலே் – கி.பி. 1835 இல் மோறை்ுபவ பிரித்தானியர் ஆை்சிக்ு உள்ளா-
னமதாு, அவர்கள் கை்ுக்ுுந்த ேற்ுே் எமகாை உயனபவ மோறை்ுபவயுைன் இபணத்தன-
ர். 1908ஆே் ஆண்ில் மோறை்ுபவ பிரமதச சபப தாபிக்கப்பை்ைுைன், 1930ஆே் ஆண்ில் அு 
மோறை்ுபவ நகரசபபயாக்கப்பை்ைு. 

மேுே், அந்நியர்களின் தாக்கத்தின் காரணோக கலாசார ரதீியிுே் சூக ரதீியிுே் பல்மவு 
ோற்றங்கள் ஏற்பை்ைமதாு, கத்மதாலிக்க ேதே் பரவுவதற்ுே், கத்மதாலிக்க மதவாலயங்கள் 
ேற்ுே் பாைசாபலகள் ஆரே்பிக்கப்புவதற்ுே் அு காரணோக அபேந்து.

(இ) காலணித்ுை ஆட்சிக் காலத்திற்ுப் பின்னர்

1979 ோர்ச் 07ஆே் திகதிய ேற்ுே் 26/8ஆே் இலக்க அதி விமசை வர்த்தோனி அறிவித்தலின் பி-
ரகாரே் மோறை்ுபவ நகரசபப அதிகார எல்பலயானு, நகர அபிவிுத்தி ுறித்த விையப் 
மபாுப்பு அபேச்சரினால் 1978ஆே் ஆண்ின் 41ஆே் இலக்க நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபப 
சை்ைத்தின் 3(1) ேற்ுே் (2) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் நகர அபிவிுத்தி அதிகார எல்பலயாகப் 
பிரகைனப்புத்தப்பை்ைு.

அு வபர காணப்பை்ை மோறை்ுபவ நகர சபபயானு 1998ஆே் ஆண்ில் ோநகர சபபயாக 
தாபிக்கப்பை்ைுைன், தற்மபாு மகாுே்பு ோவை்ைத்திற்ுரிய ஐந்ு ோநகர சபபகுள் 
ஒன்றாக அதபனக் ுறிப்பிைலாே்.

2.2.2. தற்மபாவதய பமாறட்ுவை

மோறை்ுபவ பிரமதசத்தின் தற்மபாபதய திை்ைேிைல் ூழபல அறிந்ு மகாள்வதற்காக 
மபௌதீக, மபாுளாதார, சூக ேற்ுே் ுற்றாைல் மபான்ற ுபறகள் பின்வுோு புப்பா-
ய்வு மசய்யப்பை்ுள்ளன.

2.2.2.1.பபௌதீகத் ுவற

நிலப் பயன்பாை்ு ுபற, மதசிய ேற்ுே் வலய ரதீியிலான மதாைர்புகள், மபாக்ுவரத்ு 
அபேப்பு ேற்ுே் மசபவகள் ேற்ுே் உை்கை்ைபேப்பு வசதிகள் மபான்ற விையங்களின் பு-
ப்பாய்வின் ூலே் மோறை்ுபவப் பிரமதசத்தின் மபௌதீகப் பண்புகள் இனங் காணப்பை்ைன.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(அ) நிலப் பயன்பாட்ு ுவற  

நிலப் பயன்பொட்ுப் 2016
பமாரட்ுை ுனிசிபல் கைுன்சில் புதி

60%

ுியிுப்பு

8%

நிுைன

7%

பதாழிற்சாவல

10%

மைு

1%

மத ரீதியான
2%

ைிைசாயம்
4%

ூங்கா மற்ும் வமதானம் 3%

ைணிக
5%

மபாக்ுைரத்ு

உு 2.3 : ம�ொறட்ுவை நிலப் பயன்பொட்ுப் பர�்பல் – 2016
ூல�் : லங்கொபுர இவையத்தள�்

வபரபைே் 2.1 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு 2016ஆே் ஆண்ின் நிலப் பயன்பாை்ு ுபறக்ு 
அபேய மோத்த நிலப் பரப்பின் 60% வசிப்பிைங்குக்காகப் பயன்புத்தப்பை்ுள்ளுைன், 
வணிக நைவிக்பககுைன் ஒப்பிுபகயில், 4% ற்ுே் அதிகோன நிலப்பரப்பு பகத் மதாழில் 
நைவிபககுக்காக ஒுக்கப்பை்ுள்ளபே மதளிவாகின்று. மோறை்ுபவ நகர சபப பு-
தியின் 2016 நிலப் பயன்பாை்ுப் பரே்பல் உு 2.3 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு.
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ைவரபட இலக்க�் 2.1 : ம�ொறட்ுவை நிலப் பயன்பொட்ு ுவற - 2016 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(ஆ) மதசிய மற்ும் ைலய ரீதியிலான பதாடர்புகள்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப புதியில் மதசிய ேற்ுே் வலய ரதீியில் ுக்கியத்ுவே் வாய்ந்த 
பல அரச நிுவனங்கள் காணப்புவமதாு, மோறை்ுபவ பல்கபலக்கழகே் உள்ளைங்கலாக 
ஏபனய நிுவனங்களான மஜர்ேன் மதாழிுை்க் கல்ுூரி, ஆத்தர் ச ீகிளார்க் நிபலயே், மதசிய 
பயிுநர் ேற்ுே் பகத்மதாழில் பயிற்சி அதிகார சபப, சர்வமதச மசாய்சா விபளயாை்ைரங்ு, 
இலங்பக மதாழிுை்ப அபிவிுத்தி சபப, பகவிபனத் மதாழில் உயர் பயிற்சி நிுவனே், 
மதசிய விவபேப்பு நிபலயே் மபான்றன அவற்ுள் பிரதானோனபவயாுே். மேுே், இர-
த்ேலாபன உள்ளக விோன நிபலயோனு 5.4 கிமலா ேற்ீறர் மதாபலவில் அபேந்ுள்ளு.

வலய ரதீியிலான மதாைர்புகபளக் கவனத்திற் மகாள்பகயில், உு 2.4 ூலே் காை்ை-ப்பை்ு-
ள்ளவாு வைக்கில் இரத்ேலாபன, கிழக்கில் பிலியந்தபல, மதற்கில் பாண-ந்ுபற மபான்ற 
நகர மகந்திர நிபலயங்குைன் மோறை்ுபவ நகரோனு மநரி உள்ளகத் மதாைர்பபக் மகா-
ண்ுள்ளு. மேுே், மகாுே்பப அண்ேித்த பிரமதசத்திலிுந்ு மகாுே்பு ோவை்ைத்தின் 
மதற்ு எல்பல வபரயான காலி வதீியின் ஊைாக ுபறமய மகாள்ுப்பிை்ி, மவள்ளவ-
த்பத, பே்பலப்பிை்ி, மத�ிவபள, இரத்ேலாபன ேற்ுே் மோறை்ுபவ ஆகிய நகர மகந்திர-
ங்களின் அபேவின் காரணோக மநர்வரிபச அபிவிுத்தி ஏற்புவபத இனங் காணலாே்.

உு 2.4 : ம�ொறட்ுவை நகுடன் மதொடர்புவடய ைலய ரீதியிலொன மதொடர்பு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 02
ஆரம்ப ஆய்ைு

திட்ட�ிடல் �ற்ு�் 
நிவலவ�

தற்்பாததய  
மமாறட்ுதவ



15

(இ) மபாக்ுைரத்ுத் திட்டமிடல்

மோறை்ுபவ பிரமதசத்தின் மபாக்ுவரத்ு அபேப்பானு காலி வதீிபய ுதன்பேயாகக் 
மகாண்ை மநுஞ்சாபல ுபறபே ேற்ுே் கைமலார புபகயிரத வதீிபயக் மகாண்-ைபேந்ு-
ள்ளமதாு, மோறை்ுபவ மபுந்ு தரிப்பிைே் ேற்ுே் புபகயிரத தரிப்பிைே் என்பன ஒன்றி-
பணந்ு காணப்புகின்றபேபய ுக்கியோனமதாு சாத்தியக் ூறாக இனங் காணலாே்.

மநுஞ்சாவல ுவறவம

பிரமதசத்தின் நிலப் பயன்பாை்ு அபேப்பபக் கவனத்திற் மகாள்பகயில், மநுஞ்சாபல ு-
பறபேக்ு மோத்த நிலப் பரப்பில் 12% ஒுக்கப்பை்ுள்ளுைன், ுறித்த மநுஞ்சாபல ுபற-
பேயின் மோத்த நீளே் ஏறத்தாழ 160 கிமலா ேற்ீறராுே். அதன் மபாு காலி வதீி ”ஏ” தரத்திுே், 
பிலியந்தபல – கை்ுமபந்பத வதீி ”ப”ீ தரத்திுே், ஏபனய அபனத்ு வதீிகுே் ”ச”ீ ேற்ுே் ”ீ” 
தரங்களிுே் உள்ளைங்ுே். இுப்பிுே் இவ் வதீிகுள் ஏறத்தாழ 80% வதீிகள் 10 – 15 ற்ு 
இபைப்பை்ை ுபறந்த பை்ச அகலத்பதக் மகாண்ைபவ என்புைன், மநுஞ்சாபலகளின் பரா-
ேரிப்பு நைவிக்பககள், மநுஞ்சாபலகள் அபிவிுத்தி அதிகார சபப, பிரமதச வதீி அபிவி-
ுத்தி அதிகார சபப ேற்ுே் மோறை்ுபவ ோநகர சபப ூலே் மேற்மகாள்ளப்புகின்றன.

மகாே்ிரான்ஸ் அறிக்பகக்ு அபேய காலி வதீி ஊைாக நாமளான்றிற்ு ஏறத்தாழ 30000 பய-
ணிகள் பயணிப்பமதாு, மோறை்ுபவ புதிய காலி வதீி ஊைாக நாமளான்றிற்ு மகாுே்பு 
மநாக்கி 11,600 வபரயான வாகனங்குே், காலி மநாக்கி 10,900 வபரயான வாகனங்குே் 
பயணிப்பமதாு, வரீ புரான் அப்பு ரஜ ோவத்பத வழிமய காலி வதீி ஊைாக காலி மநாக்கி 580 
வாகனங்கள் வபரயிுே், மகாுே்பு மநாக்கி 700 வாகனங்கள் வபரயிுே் பயணிப்பதாகக் 
ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு.

புவகயிரத வதீி ுவறவம

மேல் ோகாணத்தின் பிரதான புபகயிரத வதீியான கைமலார புபகயிரத வதீியில் 11 கிமலா 
ேற்ீறர் மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் புதிக்ு உரித்தாவமதாு, மோறை்ுபவ பிரதான புபகயிரத 
நிபலயத்பத மகந்திரோகக் மகாண்ை ுனாபவ, அங்ுலாபன, மகாரலமவல்ல ேற்ுே் 
எமகாை உயன மபான்ற நான்ு உள்ளக புபகயிரத நிபலயங்கள் மோறை்ுபவ ோநகர சபப 
அதிகார எல்பலயில் அபேந்ுள்ளன. இரத்ேலாபன புபகயிரத நிபலயத்திலிுந்ு பாண-
ந்ுபற புபகயிரத நிபலயே் வபர புபகயிரதே் பயணிக்ுே் சாதாரண மவகே் ேணித்தியா-
லத்திற்ு 18 கிமலா ேற்ீறராவமதாு, மகாே்ிரான்ஸ் அறிக்பக பி பே்பல-ப்பிை்ியவிலிுந்ு 
மோறை்ுபவ வபர இு திபசகுக்ுே் நாளாந்தே் 79,000 வபரயான பயணிகள் பயணி-
ப்பதாகக் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு.

(ஈ) மசவைகள் மற்ும் உட்கட்டவமப்பு ைசதிகள்

வடீவமப்பு

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயின் வை்ீுப் பரே்பபலக் கவனத்திற் மகாள்பக-
யில், கைற்கபர வலயே் ேற்ுே் புபகயிரதக் காப்பு வழிமய ேன்ீபிிக் பக-த்மதாழிலில் ஈுப-
ுே் ேக்கள், ஆற்ுக் காப்பிபனச் ூழவுள்ள ுபறந்த வுோனுபைய ேக்கள், மோறை்ுு-
ல்ல, இந்திமபத்த, வில்மலாரவத்பத அுகாபேயில் ேர மவபலகபள அிப்பபையாகக் 
மகாண்ை ேக்கள், கை்ுமபத்த பிரமதசத்தில் பல்கபலக்கழகத்ுைன் மதாைர்புபைய அபிவிு-
த்தி, மசாய்சாபுர, கல்மதுல்ல, லஷப்பத்திய, மதலவல மபான்ற பிரமதசங்களில் நுத்தர 
ேற்ுே் உயர் வுப்பு வுோனுபைமயாுே் வாுே் சூக ரதீியிலான பின்புலே், மபாு-
ப்பன, மதலவல, ோலிகாவ வதீி மபான்ற பிரமதசங்களில் பகத்மதாழிபல அிப்பபையாகக் 
மகாண்ை பின்புலே் என்ற வபகயில் மதாைரான அபிவிுத்திபயக் காணலாே்.

மதாபகேதிப்பு ேற்ுே் புள்ளி விபரவியல் திபணக்களத்தின் மதாபகேதிப்பு அறிக்பகயின் 
பி மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் 1981ஆே் ஆண்ிலிுந்ு 2012ஆே் ஆண்ு 
வபர வுீகளின் எண்ணிக்பகயுே் அதிகரித்ுள்ளபே மதாைர்பில் பின்வுே் அை்ைவபண
இலக்கே் 2.1 ூலே் விபரிக்கப்பை்ுள்ளு.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

2012 மதாபகேதிப்பு அறிக்பகயின் பி மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் 
மோத்த வுீகளின் எண்ணிக்பக 41,633 ஆவமதாு, நிரந்தர வுீகள் 37,033 எனவுே், புதியள-
விலான நிரந்தர வுீகள் 4,470 எனவுே் ேற்ுே் தற்காலிக வுீகள் 130 எனவுே் வபகப்புத்தலா-
ே். ுறித்த விுகுள் 69% தனி வுீகள், 18% ோி வுீகள், 5% மதாைர்ோி வுீகள், 5% ஒன்ு-
ைன் ஒன்ு இபணந்த வுீகள், 0.7% இரை்பை வுீகள், 1% மதாைர் வுீகள் ேற்ுே் 1.3% ுிபச 
வுீகள் உள்ளைங்ுே். (உு 2.5)

ஆண்ு ைீுகளின் எண்ணிக்வக

1981 24,656

1991 32,143

1994 33,541

1999 37,335

2001 40,168

2012 41,633

அட்டைவை இலக்க�் 2.1 : ம�ொறட்ு-
வை �ொநகர ெவப அதிகொர எல்வலயில் 
ைீுகளின் பர�்பல் 1981–2012 | ூல�் : 
மதொவக�திப்பு �ற்ு�் புள்ளி 
ைிபரைியல் அறிக்வக 1981 – 2012

உு இலக்க�் 2.6 : ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப அதிகொர எல்வலயில் ைீுகளின் ைவகப்புத்தல்
ூல�் : மதொவக�திப்பு �ற்ு�் புள்ளி ைிபரைியல் அறிக்வக, 2012

1.3%

ுிவசகளில்

1%

ைரி ைீுகள்

69%

ஒற்வற ைீுகள்

18%

மாி ைீுகள்

5%

பதாுப்புைீுகள் அுக்ு-

மாி

0.7%

இரண்ு மாி ைீுகள்

5%

இவணக்கப்பட்ட ைீுகள்

ைவகப்புத்தல் 
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2012 மதாபகேதிப்பு அறிக்பகபய அிப்பபையாகக் மகாண்ு, கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவு 
ரதீியில் வுீகளின் அைர்த்திப் பரே்பலானு வபரபை இலக்கே் 2.2 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு. 
மேுே், ுறித்த மதாபகேதிப்பு தரவுகள் பிரகாரே் மகாுே்பு நகரில் அபேந்ுள்ள மோத்த வ-ீ
ுகளின் எண்ணிக்பகயில் 7.27% மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் அபேந்ு-
ள்ளபே உுதியாகிறு. அமத மபான்ு மகாுே்பு ோவை்ைத்தில் மவு பிரமதசங்குைன் 
ஒப்பிுபகயில், ம�ாோகபே, ே�ரகபே, மகாலன்னாபவ, மகஸ்மபபவ ேற்ுே் குவபள 
ஆகிய பிரமதசங்குக்ு ஒப்பை்ீைளவில் மோறை்ுபவ பிரமதசத்தின் வுீகளின் அைர்த்தியா-
னு ஒு சுர ேற்ீறுக்ு 1,783 வுீகள் என்ற உயர் மபுேதிபயப் மபுகின்றபே அை்ைவ-
பண இலக்கே் 2.2 இன் தரவுகள் பி மதளிவாகிறு.

பிரமதச�் ைீுகளின் அடர்த்தி சுர �ீற்றர்

மகொு�்பு �ொைட்ட�் 3893

த�ொ�ொகவ� 399

��ரகவ� 1133

மகொலன்னொவை 1445

மகஸ்தபவை 839

குைவள 608

தி�்பிரிகஸ்யொய 2475

ம�ொறட்ுவை பி.மெ.பி. 1783

அட்டைவண இலக்க�் 2.2 : 
ைீுகளின் அடர்த்தி ஒப்பீு

ூல�் : மதொவக�திப்பு �ற்ு�் 
புள்ளி ைிபரைியல் திவைக்கள�், 
2012

ுறிப்பாக மோறை்ுபவ அதிகார எல்பலயின் நிலப்பரப்பின் ேை்ுப்பாு காரணோக 
ுபறந்த வுோனுபைய ேக்கள் வனக்காப்புப் புதிகள் ேற்ுே் நீர் நிபலகபள நிரப்பி 
ுிபச வுீகபள அபேக்ுே் மசயற்பாு அதிகரித்ுள்ளபேபயக் காண ுிவமதாு, ிக் 
ுிபச அலமகான்றில் இரண்ு ுுே்பங்கள் அல்லு அதற்ு மேற்பை்ை எண்ணிக்பகயிலான 
ுுே்பங்கள் வாுே் சந்தர்ப்பங்கள் அதிகரித்த நிபலயில் உள்ளு. மோறை்ுபவ அதிகார 
எல்பலயின் பிரதான சிக்கலான இக் ுிபச வுீகுக்ுத் தீர்வாக மதசிய வைீபேப்பு அபிவி-
ுத்தி அதிகார சபப, மசஞ்சிுபவ சங்கே், நகர ுியிுப்பு அபிவிுத்தி அதிகார சபப 
ேற்ுே் அரச சார்பற்ற பல்மவு நிுவனங்களின் தபலயை்ீில் மசாய்சாபுர, சயுர புர ேற்ுே் 
ுனாேி மதாைர்ோி வை்ீுத் மதாுதி நிர்ோணிக்கப்பை்ு வழங்கப்பை்ுள்ள மபாுே் 
2017.12.11ஆே் திகதி நபைமபற்ற திறத்தவர்குக்கான மசயலேர்வின் மபாு ேற்ுே் பிரமதச-
த்தின் கிராே உத்திமயாகத்தர்குைன் மேற்மகாண்ை உபரயாைல்களின் மபாு வனக்காப்புப் 
புதிகளில் ஏறத்தாழ 6,000 ுிபசவாசிகள் வாழ்வதாகத் தகவல்கள் அறிய ுிகிறு.

2012 மதாபகேதிப்பு அறிக்பக பி மோறை்ுபவ அதிகார எல்பலயில் உள்ள வுீகளின் 
எண்ணிக்பக 41,633 ஆவமதாு, ுுே்பங்களின் எண்ணிக்பக 42,000 ஆுே். அதற்கபேய 367 
வை்ீு அலுகள் பற்றாக்ுபறயாகக் காணப்புகின்றபே மதளிவாகினாுே், இவ் வை்ீுப் 
பற்றாக்ுபறயில் வனக்காப்பப அண்ேித்ு அபேந்ுள்ள ுபறந்த வசதிகுைனான 
ுிபச வுீகள் உள்ளைங்கவில்பல. பல்மவு திறத்தவர்களிைேிுந்ுே் மபற்ுக் மகாண்ை 
தகவல்குக்ு அபேய வனக்காப்புப் புதிகளில் வாுே் ஏறத்தாழ 6,000 ேக்குக்ு 1,500 
வுீகள் ேற்ுே் தன்மதனியவத்பத, பிை்ைனியவத்பத, மபை்ைரி வத்பத ேற்ுே் சேரமகான் 
வத்பத ஆகிய அரசாங்க காணிகளில் வாுே் ுபறந்த வுோனுபைய ேக்குக்ு ஏற-
த்தாழ 1000 வுீகள் மதபவப்புவமதாு, அதற்கபேய மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார 
எல்பலக்ு அண்ணளவாக 3000 வுீகுக்கான மதபவ காணப்புகின்றபே இனங் காண-
ப்பை்ுள்ளு.
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ைவரபட இலக்க�் 2.2 : ம�ொறட்ுவை பிரததெத்தின் ைீுகளின் அடர்த்தி – 2011 ூல�் : மதொவக�திப்பு �ற்ு�் புள்ளிைிபரைியல் 
திவைக்கள�், 2011
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நீர் வசதிகள்

அே்பத்தமல, லபுகே ேற்ுே் கலை்ுவாவ நீர் ுத்திகரிப்பு நிபலயங்கள் ூலே் ுத்திகரிக்கப்புே் 
நீபர மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்திற்ு விநிமயாகிக்ுே் நைவிக்பகயானு மதசிய 
நீர் வழங்கல் ேற்ுே் விகாலபேப்பு சபபயினால் மேற்மகாள்ளப்புகிறு. 500,000 கனவள-
வு மகாண்ை நாளாந்த நீர் விநிமயாகக் மகாள்திறபன உபைய அே்பத்தமல நீர் ுத்திகரிப்பு நி-
பலயத்தின் ஊைாக மேற்மகாள்ளப்புே் நீர் விநிமயாகத்தில் மோறை்ுபவ வைக்ு பிரமதசே் 
அதாவு, அங்ுலாபன, மசாய்சாபுர ேற்ுே் மபாுப்பன பிரமதசங்கள் உள்ளைங்கினாுே் 
அே்பத்தமல நீர் விநிமயாக ுபறபே ேிக சிக்கலானு என்பதால் மோறை்ுபவ பிரமதசத்தி-
ற்ு ோத்திரே் விநிமயாகிக்கப்புே் நீர் விநிமயாகக் மகாள்ளளபவ உுதியாக கணிப்பு 
கினோகவுள்ளு. நாளாந்தே் 60,000 கனவளவு மகாள்ளளவுபைய கலை்ுவாவ நீர் 
விநிமயாக ுபறபே ூலே் அே்பத்தமல விநிமயாகத்தின் ஊைாக உள்ளைக்கப்பைாத எஞ்சிய 
பிரமதசங்குக்ு நீர் விநிமயாகே் மசய்வு மபாுோனதாக உள்ளு.

இதற்ு மேலதிகோக இயற்பக நீர் ூலோக மபால்மகாை ஆு காணப்புவதால் பிரமதசத்தின் 
நிலத்தி நீர் ேை்ைே் உயர் மபுேதிபயக் மகாண்ுள்ள மபாுே் மதாழிற்சாபலகளிலிுந்ு 
மபால்மகாை ஆற்ுக்ு மவளிமயற்றப்புே் ுபறயாக ுத்திகரிக்கப்பைாத அுத்தோன நீர் 
காரணோக நிலத்தி நீுே் ோசபைந்ு பாவபனக்ு உதவாத நிபலயில் உள்ளு.

மின்சார வசதிகள்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்ு இலங்பக ேின்சார சபப ேற்றே் இலங்பக 
தனியார் ேின்சார கே்பனி ஊைாக ேின் விநிமயாகே் மசய்யப்புவமதாு, ஒவ்மவாு நகர 
பிரிவுே் 33 கிமலா வாை்ஸ் ேற்ுே் 11 கிமலா வாை்ஸ் ேின் இபணப்புக்கள் ூலே் ேின்சாரத்பத-
ப் மபுகின்றன. 33 கிமலா வாை்ஸ் ேின் இபணப்புக்கள் ஊைாக 60 கி.ே.ீ வபரயான ுூரே் 
உள்ளைக்கப்புவமதாு, 11 கிமலா வாை்ஸ் ேின் இபணப்புக்கள் ஊைாக 230 கி.ே.ீ வபரயான 
ுூரே் உள்ளைக்கப்புகிறு. மதலவல, கை்ுமபத்த ேற்ுே் ராவத்தாவத்பத மபான்ற இைங்க-
ளில் அிப்பபை ேின் விநிமயாக நிபலயங்கள் தாபிக்கப்பை்ிுப்பமதாு, 124 உப ேின் நி-
பலயங்கள் தாபிக்கப்பை்ுள்ளன. மோறை்ுபவ அதிகார எல்பலயில் மோத்த ேின் விநிமயா-
கத்தில் 85% வை்ீுப் பாவபனக்காகவுே், 9% வணிக நைவிக்பககுக்காகவுே், 4.5% 
மதாழிற்சாபலகுக்ுே் ேற்ுே் 0.55% ேத நைவிக்பககுக்காகவுே் பயன்-புத்தப்புகி-
ன்றன. வ/ப இலங்பக ேின்சார தனியார் கே்பனி ூலே் மோறை்ுபவ நகர சபப பிரமதசத்தி-
ற்ு வழங்கப்பை்ுள்ள ேின் இபணப்பு உள்ளைங்கிய திை்ைே் இபணப்பு 1 இல் காை்ைப்பை்ு-
ள்ளு.

மனிதக்கழிவு மற்ும் கழிவு நீர் ுகாவமத்ுவம்

மோறை்ுபவ பிரமதசத்தில் உயர் அைர்த்தியுைன் ூிய பல்மவு மதாழிற்சாபலகள் ேற்ுே் 
வுீகள் பரவிக் காணப்பை்ைாுே் ுறித்த பாவபனகள் ஊைாக நாளாந்தே் உற்பத்தியாுே் 
கழிவு நீபர ுபறயாக அற்ுவதற்ுரிய மசயன்ுபற இல்பல. ேனிதக்கழிவு ேற்ுே் கழிவு 
நீர் ஒமர ுழாய் ுபறபே ஊைாக அகற்றப்புவமதாு, மபாுப்பன, மதலவல ேற்ுே் ராவ-
த்தாவத்பத பிரமதசங்கள் ோத்திரே் இவ் வசதிகபளக் மகாண்ை பிரமதசங்களாக இனங் கா-
ணப்பை்ுள்ளன. (இபணப்பு 2)

திண்மக் கழிவுகள் ுகாவமத்ுவம்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலபய ஐந்ு வலயங்களாகப் பிரித்ு, மசதன 
ேற்ுே் அமசதன என்றவாு திண்ேக் கழிவுகபள வபகப்புத்தி, நாளாந்தே் 70 – 120 மேை்ரிக் 
மைான் மசர்க்கப்புவமதாு, ுறித்த திண்ேக் கழிவுகளின் ூை்ைானு பிளாஸ்ிக் 10%, உயி-
ரியில் சிபதவுக்ு உள்ளாக்கக் ூிய மபாுை்கள் 78% ேற்ுே் கைதாசி 12% என்றவாு இனங் 
காணப்பை்ுள்ளு.

ஒன்ு திரை்ைப்புே் கழிவுகள் மோறை்ுபவ வர்த்தகத் மதாுதி வளாகத்திற்ுப் பின்பக்க நி-
லத்தில் இபைநிபல ுத்திகரிப்பு மசய்யப்பை்ு, மசதன கழிவுகளில் ஒு புதி (நாளாந்தே் ஒு 
மேை்ரிக் மைான் வதீே்) பசபள உற்பத்திக்ுே் ேதீோுே் கழிவுகள் கரதியான கழிவகற்றல் நி-
பலயத்திற்ு அுப்பி பவக்கப்பை்ு, ேள்ீுழற்சி மசய்வதற்ு அல்லு ேள்ீ பாவபனக்ு 
அல்லு பசபளயாக்ுவதற்ு அல்லு சக்தி உுவாக்கத்திற்ுப் பயன்புத்தப்புகின்றன.

அத்தியொய�் 02
ஆரம்ப ஆய்ைு

திட்ட�ிடல் �ற்ு�் 
நிவலவ�

தற்்பாததய  
மமாறட்ுதவ



20

பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இதன் மபாு திண்ேக் கழிவுகளில் 30 மேை்ரிக் மைான் அளவிலானபவ பசபள உற்பத்திக்ுப் 
பயன்புத்தப்புவமதாு, அச் மசயற்பாை்ின் மபாு திண்ேக் கழிவு நிபறயில் 60% வபர 
ஆவியாகி, பசபளயாக மசதனப் மபாுை்கள் 10% ற்ுே் 20% ற்ுே் இபையில் எஞ்ுகின்றன. 
அவ்வாு உுவாக்கப்பை்ை பசபளயானு ”ேி�ிசு” வர்த்தகப் மபயரில் சந்பதயில் விநி-
மயாகிக்கப்புகின்று.

மேுே், மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் ஒன்ு மசுே் கழிவுகபள ேள்ீ 
ுழற்சி மசய்வதற்காக மவு 20 அபேப்புக்கள் ூலே் கழிவுகள் வபகப்புத்தப்பை்ு வுவு-
ைன், அக் கழிவுக் ூை்ைானு வாரத்திற்ு அண்ணளவாக 1 பிளாஸ்ிக் மைான், 1 மபாலித்தீன் 
மைான், 2 மகன் மைான் ேற்ுே் 6 மைான் மவு மபாுை்கபளக் மகாண்ிுக்ுே்.

2.2.2.2. பபாுளாதாரத் ுவற

பிரமதசத்தின் பிரதான மபாுளாதார ுன்மனாிகளாக தச்ுத் மதாழில், ேன்ீபிித் மதாழில் 
ேற்ுே் வணிக நைவிக்பககபளக் ுறிப்பிைலாே் எனிுே், தற்மபாு ுற்ுலாத் ுபறக்ுே் 
மகள்வி இுப்பு இனங் காணப்பை்ுள்ளு.

(அ) தச்ுத் பதாழில்

மோறை்ுபவ பிரமதசத்திற்மக உரித்தான மபாுளாதார சாத்தியக்ூறாக தச்ுத் மதாழிபலக் 
ுறிப்பிை ுிவமதாு, வபரபை இலக்கே் 2.3 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு மோறை்ுுல்ல, இதி-
மபத்த, மோல்மப, வில்மலாரவத்பத மபான்ற பிரமதசங்கபள பிரதானோகக் மகாண்ை 15 கிராே 
உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகுக்ு அதிகோன பிரிவுகளில் பகவிபன ேற்ுே் உபகரணங்களி-
ன் பயன்பாை்ுைன் தச்ுத் மதாழில் மேற்மகாள்ளப்புகிறு. பழங்காலத்தில் மபால்மகாை 
ஆற்ுக்ுக் ுுக்மக ேரங்கபளக் மகாண்ு வந்ததன் ூலே் உுவான ேரத் தளபாைத் மதாழில் 
தற்மபாு மோறை்ுபவ பிரமதசத்தில் பிரதான பகவிபனத் மதாழிலாக ோறியுள்ளு. பார-
ே்பரிய தச்ுத் மதாழில் ஆற்றுைன் ூியவர்கள் தச்ுத் மதாழிலில் ஈுபுவதால் ேரே் சார்ந்த 
உற்பத்திகபள உுவாக்ுே் ேற்ுே் விநிமயாகிக்ுே் மகந்திரோக மோறை்ுபவ பிரசித்திய-
பைந்ுள்ளு.

ுறிப்பாக மகாரலமவல்ல, எமகாை உயன மபான்ற பிரமதசங்களில் சிு அளவிலான வை்ீுக் 
பகத்மதாழிலாக ேரக் ுற்றிகபள பிளத்தல் ேற்ுே் இுதிக் கிரிபயகுக்கான மபாுை்க-
பள உற்பத்தி மசய்தல் மபான்றபவ மேற்மகாள்ளப்புவுைன், பல்மவு மசுக்கல் மவபல-
ப்பாுகள், தளபாைங்கள் ேற்ுே் ஏபனய மபாுை்களின் உற்பத்தி மோறை்ுுல்ல, மோல்மப 
ேற்ுே் இதிமபத்த மபான்ற பிரமதசங்களில் பரவியுள்ளபேபயயுே் காணலாே். மோறை்ுபவ 
தச்ுத் மதாழிுைன் மதாைர்புபையபவ உு 2.6 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளன.

83% வபரயாமனார் கின ேரங்கபளப் பயன்புத்தி, தச்ுத் மதாழிலில் ஈுபை்ுள்ளமதாு, 
17% வபர இலு ேரங்கபளப் பயன்புத்தி ேரத்தாலான மபாுை்கள் உற்பத்தி மசய்யப்புகி-
ன்றன. 2003ஆே் ஆண்ில் ஸ்ர ீஜயவர்தனபுர பல்கபலக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சிப் பிரிவின் திு. 
ர.ீஏ.ீ. அேரமசகர ேற்ுே் திு. எே்.எஸ். ஜயபால ஆகிமயாரால் மேற்-மகாள்ளப்பை்ை A study on 
the Status of furniture manufacturing 2003 அறிக்பகயின் பி இத் தச்ுத் மதாழில் ூலே் ோதாந்த-
ே் அண்ணளவாக 54 ேில்லியன் ூபா ேற்ுே் வுைாந்தே் 648 ேில்லியன் ூபா வுோனே் 
ஈை்ைப்புவமதாு, உள்நாை்ு மோத்த மதசிய உற்பத்திக்ு 0.007% சிு அளவிலான பங்களி-
ப்பப வழங்ுகிறு. மேுே், ேரக் ூை்ுத்தாபனத்தில் பதிவு மசய்யப்பை்ுள்ள தச்ுத் மதாழி-
ல்களின் எண்ணிக்பக ஏறத்தாழ 128 ஆக இுப்பிுே் 65,000 வபரயாமனார் இத் தச்ுத் 
மதாழிபல தேு வாழ்க்பகயாகக் மகாண்ுள்ளனர்.
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ைவரபட இலக்க�் 2.3 : தெ்ுத் மதொைி லின் பர�்பல் – 2017  ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020
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நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

உு இலக்க�் 2.6 : ம�ொறட்ுவை தெ்ுத் மதொைில் 
புவகப்பட அுசரவன : த�ற்புற இடு �ற்ு�் ைலு ூவல : www.exploresrilanka.lk, கீை்ப்புற 
இடு ூவல : www.globalpressjournal.com

(ஆ) மீன்பிிக் வகத்பதாழில்

உு 2.7 : த�ொதர �ீன்பிித் ுவறுக�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

உு 2.8 : த�ொதர �ீன்பிித் ுவறுகத்வத அை்�ித்த ைிற்பவன நிவலயங்கள்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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அங்ுலானயிலிுந்ு பாணந்ுபற ுுவ வபரயான 10.5 கி.ே.ீ ுூரத்தில் உள்ள கைற்கபரப் 
புதியில் அங்ுலாபன, ுனாபவ, மோறை்ுமவல்ல, மகாரலமவல்ல, கை்ுக்ுுந்த, எமகாை 
உயன ேற்ுே் மோதபர ஆகிய ேன்ீபிித் ுபறுகங்கபளயுே், அங்ுலாபன, ுனாபவ, 
மோறை்ுமவல்ல, மகாரலமவல்ல ேற்ுே் கை்ுக்ுுந்த மபான்ற ேன்ீபிி நிபலயங்கபளயுே் 
மகந்திரோகக் மகாண்ை ேன்ீபிிக் பகத்மதாழிபலக் காணலாே். (உு 2.7 ேற்ுே் 2.8) ுறி-
ப்பாக, மபால்மகாை ஆற்பற அண்ேித்த நன்னர்ீ ேன்ீபிித் மதாழிுே், கைற்கபரபய மகந்திர-
ோகக் மகாண்ை உவர் நீர் ேன்ீபிித் மதாழிுே் மபால்மகாை களப்பு, கழிுகே், சுப்பு நிலங்க-
ள் ேற்ுே் மசற்ு நிலங்கபள அிப்பபையாகக் மகாண்ை களப்பு ேன்ீபிித் மதாழிுே் காணக் 
கிபைப்பமதாு, ோதாந்தே் பிிக்கப்புே் ேன்ீகளின் எண்ணிக்பக 7,600 – 20,000 கிமலா 
கிராே் ஆுே்.

(இ) ைணிகத் ுவற

மோத்த நிலப் பரப்பில் ஏறத்தாழ 3% வணிக நைவிக்பககுக்காகப் பயன்புத்-தப்பை்ுள்ள-
ுைன், சில்லபற ேற்ுே் மோத்த வியாபாரே் ேற்ுே் மசபவத் ுபறபய அிப்பபையாகக் 
மகாண்ை வணிகப் பாவபனகள் மோறை்ுபவ நகர ேத்தியிலிுந்ு காலி வதீி ஊைாக பரவி-
யுள்ளு. (உு 2.9)

உு 2.9 : ம�ொறட்ுவை ைைிக நடைிக்வகள்
புவகப்பட அுசரவன : த�ற்புற இடு ூவல : https://www.facebook.com/kzonemoratuwa/, த�ற்புற 
ைலு ூவல : www.travelfootprint.net கீை்ப்புற இடு �ற்ு�் ைலு ூவல ம�ொறட்ுவை பல்கவல-
க்கைக�், புைியியல் ுவற, 2018
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(ஈ) ுற்ுலா பதாழில்

மத�ிவபள - கல்கிபச ேற்ுே் பாணந்ுபற – குத்ுபற மபான்ற ுற்ுலாப் பிரமதசங்கள் 
இரண்ுக்ு நுமவ மோறை்ுபவ பிரமதசே் அபேந்திுந்தாுே் கண்கவர் கைற்கபர, 
மபால்மகாை ஆு ேற்ுே் ுனாபவ களப்பு மபான்ற இயற்பக வளங்கபள சிறந்த ுபறயில் 
ுகாபேத்ுவத்ுைன் ுற்ுலாத் ுபறயின் அபிவிுத்தி நைவிக்பககுக்காகப் பயன்பு-
த்தாபே காரணோக ுற்ுலாத் ுபறபய ஊக்ுவிக்க ுியாுள்ளு. இுப்பிுே் 
மபால்மகாை ஆற்ுக்ு அுகாபேயில் மேற்மகாள்ுே் நீர் விபளயாை்ுக்கள், பாய்ேரக் 
கப்பல் மபாை்ி என்பவற்பறப் மபான்மற மபால்மகாை ஆு, ுனாபவ களப்பு ேற்ுே் கைற்க-
பரக்ு எதிமர நிர்ோணிக்கப்புே் ம�ாை்ைல் ேற்ுே் மதாைர்ோி அபிவிுத்தி நைவிக்பகக-
ள் காரணோக தற்மபாு ுற்ுலாத் ுபறயில் ஓரளவு ுன்மனற்றே் ஏற்பை்ு வுகின்றபே 
மதளிவாகிறு. (உு 2.10)

உு 2.10 : ம�ொறட்ுவை ுற்ுலொத் ுவற
ம�ற்புற இடு ூவல : www.timeout.com, ம�ற்புற�் �த்தியில் : www.travelfootprint.net, ம�ற்புற ைலு 
ூவல : www.escapade.lk, கீழ்ப்புற இடு ூவல : www.yohobed.com
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2.2.2.3 சூகத் ுவற

இங்ு மோறை்ுபவ பிரமதசத்தின் சூகே் சார் பின்புலே் ுறித்ு ஆராய்வதற்காக சனத்மதா-
பக, ுகாதாரே், கல்வி, ுற்றங்கள் ேற்ுே் மபாபதப்மபாுள் பாவபன மதாைர்பில் விரிவாக-
க் கலந்ுபரயாைப்புே்.

(அ) சனத்பதாவக

2001 ேற்ுே் 2012 மதாபகேதிப்பு அறிக்பக பி மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பல-
யின் வசிப்பிை சனத்மதாபகயானு ுபறமய 177,563 ேற்ுே் 168,280 ஆவமதாு, இயற்பக-
யான சனத்மதாபக அதிகரிப்பு மவகோனு -0.49 ஆுே். மேுே் மதாபகேதிப்பு ேற்ுே் 
புள்ளி விபரவியல் திபணக்களத்தினால் 2016ஆே் ஆண்ு மேற்மகாள்ளப்பை்ை மதாபகேதி-
ப்பு கணிப்பின் பி மோறை்ுபவ பிரமதசத்தின் சனத்மதாபக அண்ணளவாக ஏறத்தாழ 
173,395 ஆக இுக்கலாே் என அறிக்பகயிைப்பை்ுள்ளு.

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயின் சனத்மதாபக மகாுே்பு ோவை்ைத்தின் 
மோத்த சனத்மதாபகயில் 7% ஆவமதாு, மகாுே்பு ோநகர சபப ேற்ுே் மோறை்ுபவ 
ோநகர சபபக்ு இபைமய சனத்மதாபக அைர்த்தி விகிதே் 1 : 2 ஆக இனங் காண ுியுே். 
அதாவு, மகாுே்பு ோநகர சபபயினுே் மோறை்ுபவ ோநகர சபபயினுே் சனத்மதாபக 
அைர்த்திப் மபுேதிகள் ுபறமய ஒு சுர கிமலா ேற்ீறுக்ு 3,417 நபர்கள் ேற்ுே் 7209 
ஆுே்.

வபரபை இலக்கே் 2.4 ேற்ுே் 2.5 ஊைாக ுறிக்கப்புே் மோறை்ுபவ பிரமதசத்தின் சனத்மதா-
பக அைர்த்தியின் பிரகாரே் 2001ஆே் ஆண்ிலிுந்ு 2012ஆே் ஆண்ு ஆுே் மபாு எமகாை 
உயன மதற்ு, ராவத்தாவத்த கிழக்ு, மோறை்ுுல்ல வைக்ு, மோறை்ுுல்ல மதற்ு, மோற-
ை்ுுல்ல கிழக்ு ேற்ுே் லஷப்பத்தி வைக்ு மபான்ற கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகளின் 
சனத்மதாபக அைர்த்தி ுபறவபைவபதக் காண ுிவமதாு, அங்ுலாபன வைக்ு கிராே 
உத்திமயாகத்தர் பிரிவில் ோத்திரே் சனத்மதாபக அைர்த்தி உயர்வபைவபதக் காை்ுகிறு.

2012 மதாபகேதிப்பு அறிக்பகக்ு அபேய 49% ஆண்களாகவுே், 51% மபண்களாகவுே் காண-
ப்புவமதாு, வயு வித்தியாசங்குக்ு ஏற்ப சனத்மதாபகயில் 15 வயுக்ுக் ுபறவா-
மனார் 22% உே், 15 – 59 வயுக்ு இபைப்பை்மைார் 65% உே், 60 வயுக்ு மேற்பை்மைார் 13% உே் 
காணப்புகின்றனர். அதற்கபேய மோறை்ுபவ பிரமதசத்தின் உபழக்ுே் வுதியினர் 
அதாவு, 15 – 59 வயுக்ு இபைப்பை்மைார் சனத்மதாபகயில் ஒப்பை்ீைளவில் 65% எுே் உயர் 
மபுேதிபயக் மகாண்ிுப்பு எதிர்கால அபிவிுத்தியின் மபாுை்ைான சாத்தியக் 
ூறாுே்.

இனங்களின் அிப்பபையில் சனத்மதாபகபய மநாக்ுபகயில், மபுே்பாலானவர்கள் 
சிங்கள இனத்தவர் ஆவமதாு, தேிழ் ேற்ுே் ுஸ்லிே் ேக்கள் சிு அளவினராவர். அமத 
மபான்ு ேத ரதீியில் மநாக்ுபகயில், மபுே்பாலாமனார் மபௌத்தர்களாக இுப்பிுே் 
கத்மதாலிக்கர்குே் ுறிப்பிைத்தக்க அளவு காணப்புகின்றனர்.
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ைவரபட இலக்க�் 2.4 : ம�ொறட்ுவை ெனத்மதொவக அடர்த்தி – 2001 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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ைவரபட இலக்க�் 2.5 : ம�ொறட்ுவை ெனத்மதொவக அடர்த்தி – 2011 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(ஆ) ுகாதார ைசதிகள்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப எல்பலயில் தாபிக்கப்பை்ுள்ள ீ மசாய்சா ோவை்ை பவத்தியசா-
பல, ுனாபவ ஆயுர்மவத பவத்தியசாபல, ேத்திய ேுந்தகே், ஆயுர்மவத ேுந்தகே் ேற்ுே் 
தனியார் பவத்திய நிபலயங்கள் ஊைாக ேக்குக்ு உரிய ுபறயில் மேற்கத்பதய 
பவத்திய ுபறயில் அல்லு உள்நாை்ு பவத்திய ுபறக்ு அபேய ுகாதார வசதிகபளப் 
மபற்ுக் மகாள்வதற்ுத் மதபவயான வசதிகள் காணப்புகின்றன.

1911ஆே் ஆண்ில் நிர்ோணிக்கப்பை்ை ேிகப் பபழபேயான பவத்தியசாபலயான ீ  மசாய்சா 
ோவை்ை பவத்தியசாபலயானு ுனாபவ பிரமதசத்தில் அபேந்ுள்ளமதாு, அு “ப”ீ வு-
தியிலான ோவை்ை பவத்தியசாபலயாக 3 மநாயாளர் விுதிகுைன் (வாை்ு) 83 மநாயாளர் 
காவு கை்ில்கபளக் மகாண்ுள்ளு. தற்மபாு 10 பவத்திய உத்திமயாகத்தர்கள், 10 தாதியர்க-
ள், 06 பரிசாளகர்கபளக் மகாண்ை இவ் பவத்தியசாபலயில் 2015ஆே் ஆண்ில் ோத்திரே் 
அுேதிக்கப்பை்ுள்ள மநாயாளிகளின் எண்ணிக்பக 7800 ஆுே்.

உள்நாை்ு ேுத்ுவ சிகிச்பசபயப் மபற்ுக் மகாள்வதற்காக மோறை்ுபவ பிரமதச ேக்க-
பளப் மபான்மற பிலியந்தபல, பாணந்ுபற ேற்ுே் குத்ுபற மபான்ற பிரமத-சங்களிலி-
ுந்ுே் ுனாபவ ஆயுர்மவத பவத்தியசாபலக்ு சிகிச்பச மபுவதற்காக மநாயாளிகள் 
வுவதபன ஆரே்ப ஆய்வு நைவிக்பககளின் ூலே் அறிந்ு மகாள்ளக் கிபைத்து

இதற்ு மேலதிகோக மோறை்ுபவ நகரில் 16 தனியார் பவத்திய நிபலயங்கள், 39 தனியார் 
ேுந்தகங்கள், 2 ேத்திய ேுந்தகங்கள் (அங்ுலாபன ேற்ுே் மகாரமவல்ல) ேற்ுே் 16 ஆய-
ர்மவத ேுந்தகங்கள் பரவிக் காணப்புகின்றபேபய மநர்ேபறயான காரணியாகக் ுறி-
ப்பிைலாே். மோறை்ுபவ நகர சபப அதிகார எல்பலயில் ுகாதார வசதிகளின் பரே்பல் 
ுறித்ு இபணப்பு இலக்கே் 3 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

மதாுமநாய், மைங்ு ேற்ுே் காசமநாய் அதிகளவு அறிக்பகயிைப்புே் ஒு நகரோக மோற-
ை்ுபவ நகரத்பதக் ுறிப்பிைலாே் என்புைன், மோறை்ுபவ ுகாதார பவத்திய அதிகாரி 
அுவலகத்தின் 2018 வுைாந்த அறிக்பகயின் பிரகாரே் மோறை்ுுல்ல ேற்ுே் ுனாபவ 
பிரமதசங்கபள அண்ியதாக மதாு மநாயாளிகள் வாழ்வதாகக் ுறி-ப்பிைப்பை்ுள்ளு. 
மேுே், மோறை்ுுல்ல, ராவத்தாவத்பத ேற்ுே் கை்ுமபத்த பிரமதச-ங்களில் அதிக அளவி-
லான மைங்ு மநாயாளிகுே், ராவத்தாவத்பத ேற்ுே் எமகாை உயன பிரமதசங்களில்  
அதிக அளவிலான காச மநாயாளிகுே் வாழ்வதாக ுகாதார ஆய்-வறிக்பககளில் ுறிப்பி-
ைப்பை்ுள்ளன.

2015 மதாைக்கே் 2017 ஆே் ஆண்ு வபர மேற்ுறித்த மநாய்களின் பரே்பல் ுறித்த தரவுகள்  
பின்வுே் அை்ைவபண இலக்கே் 2.3 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளன.

மநொய் ைவகப்ப-

ுத்தல் 2015 2016 2017 ஆபத்தொன பிரமதசங்கள்

மடங்ு 812 1,177 2,597 ம�ொறட்ுுல்ல
ரொைத்தொைத்வத
கட்ுமபத்த

கொெ தநொய் 54 76 61 ரொைத்தொைத்வத
எமகொட உயன

மதொு தநொய் 78 91 89 ம�ொறட்ுுல்ல
ுனொவை

அட்டைவண இலக்க�் 2.3: ம�ொரட்ுைொைில் தநொய் பரைு�் தரைு
ூல�் : ம�ொறட்ுவை ுகொதொர வைத்திய அதிகொரி அுைலக�், 2018
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பொடசொவல ைவக பொடசொவலகளின் எண்ணிக்வக

ததெிய பொடெொவல 2

1 ஏபீ பொடெொவல 2

1 ெீ பொடெொவல 3

2 ஆ�் தர பொடெொவல 15

3 ஆ�் தர பொடெொவல 9

ம�ொத்த�் 31

அட்டைவண இலக்க�் 2.4 : ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப பிரததெத்தின் பொடெொவலகளின் அவ�ப்பு
ூல�் : ம�ொறட்ுவை ுகொதொர வைத்திய அதிகொரி அுைலக�், 2018

(இ) கல்ைி ைசதிகள்

2012 மதாபகேதிப்பு அறிக்பக பிரகாரே் மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்தின் மோத்த 
சனத்மதாபகயில் 26% பாைசாபல மசல்ுே் வயதிலான பிள்பளகளாவமதாு, மேல் ோகாண 
கல்வி அுவலகத்தின் வுைாந்த அறிக்பக 2013 பிரகாரே் ுறித்த அதிகார எல்பலயில் 
அபேந்ுள்ள 31 பாைசாபலகளில் 21,000 பிள்பளகள் கல்வி பயின்ுள்ளபே ுறி- 
ப்பிைப்பை்ுள்ளு. மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்தின் பாைசாபல அபேப்பு பின்வுே் 
அை்ைவபண இலக்கே் 2.4 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

ுன் பிள்வளப்புவ அபிவிுத்தி நிவலயம்

2016 விபரக் ுறிப்பு அறிக்பகயின் பிரகாரே் மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பல-
யில் 124 பாைசாபலகள் காணப்புவதாகக் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளுைன், அண்பேக் காலத்தில் 
சர்வமதச பாைசாபலகள் தாபிக்கப்புே் மபாக்கிபனக் காணலாே்.

உயர் கல்வி நிுவனங்கள் 

1978ஆே் ஆண்ில் ஆரே்பிக்கப்பை்ுள்ள நான்ு கல்விப் பைீங்கபளக் மகாண்ுள்ள மோற-
ை்ுபவப் பல்கபலக்கழகத்தின் வுைாந்த அறிக்பக 2014 பிரகாரே் 2013/2014 கல்வி ஆண்ி-
ற்ு 8000 ோணவர்கள் பதிவு மசய்யப்பை்ுள்ளுைன், பல்கபலக்கழக ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்பக 1200 எனக் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு. மேுே், பல்கபலக்கழகத்தின் கைந்த பத்ு 
வுை காலப்புதியில் புதிய ோணவர்கபள மசர்த்ுக் மகாள்ுே் வதீே் 75% ஆல் அதிகரி-
த்ுள்ளமதாு, எதிர்வுே் காலங்களிுே் ோணவர்கபள மசர்த்ுக் மகாள்ுே் வதீே் அதிகரி-
க்ுே் என எதிர்பார்க்கப்புகிறு.

மோறை்ுபவ பிரமதசத்தில் அபேந்ுள்ள அரச சார்பற்ற மவு உயர் கல்வி நிுவனங்களாக 
இலங்பக மதாழிுை்ப அபிவிுத்தி சபப, நவனீ மதாழிுை்பே் ுறித்த ஆத்தர் ச ீ கிளார்க் 
நிபலயே், பகவிபனத் மதாழில் உயர் கல்வி நிுவனே், பிமரண்மைக்ஸ் ஆபைத் மதாழிுை்ப 
கல்வி நிுவனே், மதசிய விவபேப்பு நிபலயே், மஜர்ேன் மதாழிுை்ப பியிற்சி நிுவனே், 
மதாழிுை்ப மபாறியியலாளர் பயிற்சி நிுவனே் மபான்றவற்பறக் ுறிப்பிைலாே்.  
மோற-ை்ுபவ நகர சபப அதிகார எல்பலயில் கல்வி வசதிகளின் பரே்பல் ுறித்ு இபணப்பு 
இலக்கே் 4 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளு.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(உ) பபாு திறந்தபைளி பபாுுமபாக்ு ைசதிகள்

மநரியான ேற்ுே் ேபறுகோன மபாுுமபாக்ு வசதிகளாக பிரதானோன இு பிரிவுக-
ளின் கீழ் மபாுுமபாக்ு வசதிகள் ுறித்ு மநாக்ுபகயில் மோறை்ுபவ ோநகர சபப 
அதிகார எல்பலயில் மநரி மபாுுமபாக்ு வசதிகுக்காக ஒுக்கப்பை்ுள்ள நிலப்பரப்பா-
னு பின்வுே் அை்ைவபண இலக்கே் 2.6 ூலே் வபரபை இலக்கே் 2.6 ூலே் காை்ைப்புள்ளு.

ைுட�் அறிக்வகயிடப்பட்ட 
ுற்றங்களின் 
எண்ணிக்வக

ஆபத்தொன 
பிரமதசங்கள்

அறிக்வகயிடப்பட்ட 
மபொவதப்மபொுள் 
ுவறப்பொுகள் 

அறிக்வகயிடப்பட்ட 
மபொவதப்மபொுள் 
ுவறப்பொுகள் 

2013 552 
மகொரலமைல்ல 
ுனொவை
இட�
த�ொதர 
கட்ுமபத்த
லக் ஷப்பத்திய 

2,030 

ுனொவை
மெஞ்ெிுவைத்- 
-ததொட்ட�் கட்ுமபத்த
மகொரலமைல்ல 

2014 362 1,933 

2015 338 1,241 

2016 333 1,191 

2017 நை�்பர் 232 1,110 

அட்டைவண இலக்க�் 2.5 : ம�ொறட்ுவை பிரததெத்தில் அறிக்வகயிடப்பட்ட ுற்றங்கள் �ற்ு�் தபொவத-
ப்மபொுள் ுவறப்பொுகள் 2013 – 2017 
ூல�் : ம�ொறட்ுவை மபொலிஸ் அறிக்வக, 2018

(ஈ) ுற்றங்கள் மற்ும் மபாவதப்பபாுள் பாைவன

2018 மோறை்ுபவ மபாலிஸ் அறிக்பகயின் பி ுனாபவ, மகாரலமவல்ல, மோதர, கை்ுமப-
த்த, இைே, லக் ஷப்பத்திய ேற்ுே் மசஞ்சிுபவத் மதாை்ைே் மபான்ற கிராே உத்திமயாகத்தர் 
பிரிவுகபள அண்ேித்ததாக மபாபதப்மபாுள் ுபறப்பாுகள் ேற்ுே் ுற்றங்கள் அதிகளவு 
அறிக்பகயிைப்புவமதாு, ுறித்த சூக ரதீியிலான சிக்கல்களின் பரே்பல் அை்ைவபண 
இலக்கே் 2.5 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளு.
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ூங்கொ ைவக ூங்கொக் ுறியீு கிரொ� உத்திமயொகத்தர் 
பிரிைு

அளைு (மெக்டயொர்)

�ிகெ் ெிறிய ூங்கொ
(EPP)

EPP 01 மகொரலமைல்ல மதற்ு 0.11

EPP 02 மபொுப்பன 0.06

EPP 03 உயன மதற்ு 0.08

EPP 04 கட்ுமபத்த 0.09

EPP 05 லக் ஷப்பத்திய �த்திய 0.05

தற்மபொுள்ள �ிகச் சிறிய ூங்கொ - Existing pocket Parks 0.39

ெிறிய ூங்கொ
(EMP)

EMP 01 எமகொட உயன மதற்ு 0.6

EMP 02 இதிமபத்த கிைக்ு 0.8

EMP 03 கமடொலொன 0.6

EMP 04 ைில்மலொரைத்வத 
த�ற்ு

0.6

EMP 05 ம�ொறட்ுைத்வத 
ைடக்ு

0.3

EMP 06 கல்மதுல்ல 0.2

EMP 07 லக் ஷப்பத்திய �த்திய 0.3

தற்மபொுள்ள சிறிய ூங்கொ - Existing Mini Parks 3.4

பிரததெ ூங்கொ (ELP)
ELP 01 ரொைத்தொைத்வத கிைக்ு 1.6

ELP 02 மெொய்ெொபுர மதற்ு 2.4

தற்மபொு அுகொவ�யிுள்ள ூங்கொ - Existing Local Parks 4.0

ைரிவெப் ூங்கொ
(ELP) 

ELiP 01 ுனொவை களப்வப 
ுற்றியுள்ள நவடபொவத 

0.74

ELiP 02 கட்ுமபத்த நவட 
பொவத ஒுங்வக

0.35

தற்மபொுள்ள ைரிவசப் ூங்கொ - Existing Linear Parks 1.09

ம�ொத்த�் 8.88

அட்டைவண இலக்க�் 2.6 : ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப அதிகொர எல்வலயில் ூங்கொ 
ைவகக்ு அவ�ைொன கட்டவ�ப்பு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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ைவரபட இலக்க�் 2.6 : ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப அதிகொர எல்வலயில் ூங்கொ பர�்பல் ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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2.2.2.4. ுற்றாடல் ுவற

இங்ு மோறை்ுபவப் பிரமதசத்திற்மக உரித்தான ுற்றாைல் வளங்கள் ேற்ுே் ுகங் மகாுக்க 
மநரிுே் இயற்பக அனர்த்தங்கள் விரிவாகக் கலந்ுபரயாைப்புே்.

(அ) ுற்றாடல் ைளங்கள்

கீபழத்மதய ஈர வலயத்திற்ுரிய மோறை்ுபவ நகரோனு பிரதானோன இரண்ு ேபழ வ-ீ
ழ்ச்சிப் புவங்களினாுே் ேபழபயப் மபுவமதாு, சாதாரண வுைாந்த ேபழ வழ்ீச்சி 2000 
ேில்லி லற்ீறுக்ு அதிகோுே்.

பிரதான நீர் ூலத்பதப் மபான்மற மோறை்ுபவ கிழக்ு எல்பலயாகவுே் மபால்மகாை 
ஆற்பறக் ுறிப்பிை ுியுே் என்பமதாு, மபால்மகாை ஆற்றின் வைக்ு நீர் பிரமதசே் மவரஸ் 
ஆு எனவுே், மோறை்ுுல்லபய அண்ேித்த பிரமதசத்தில் அு மபால்மகாை வாவி எனவுே், 
மதற்ு ஆற்ுப் பிரமதசே் பாணந்ுபற ஆு எனவுே் ுறிப்பிைப்புே். அதற்கபேய 
மபால்மகாை நீர்வள ுக்கியத்ுவுபைய பிரமதசே் 20 கி.ே ீ நீளத்தில் பரவியுள்ளமதாு, 
மபால்மகாை ஆு 21 கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகள் ஊைாகப் பாய்வமதாு, பிரமதசத்தில் 
உயர் உயிரியில் பல்வபகபேபயப் மபுவதற்ுே் ுற்றாைல் சேநிபலபயப் பாுகாக்கவுே் 
மபரிுே் ுபணயாகிறு.

0.3 சுர கிமலா ேற்ீறர் பரப்பளபவக் மகாண்ை ேற்ுே் 6 கி.ே.ீ நீளே் மகாண்ை நீர்வள ுக்கிய-
த்ுவுபைய பிரமதசத்ுைனான ுனாபவ களப்பப மோறை்ுபவ நகரின் ுதலாவு 
பரந்த உள்ளக ஈர நிலோகக் ுறிப்பிைலாே். மபால்மகாை ஆற்ுைன் மதாைர்புபைய 0.2 சுர 
கிமலா ேற்ீறர் பரப்பளபவக் மகாண்ை ேற்ுே் 4 கி.ே.ீ நீளுபைய மகாண்ை நீர்வள 
ுக்கியத்ுவுபைய பிரமதசத்ுைனான கை்ுமபத்த சுப்பு நிலத்பத மோறை்ுபவ பிரமதச-
த்தின் இரண்ைாவு பரந்த உள்ளக ஈர நிலோகக் ுறிப்பிைலாே். மோறை்ுபவ ோநகர சபப 
எல்பலயின் மேற்ு எபலயாகக் குதப்புே் கைற்கபரயானு 10.5 கி.ே.ீ நீளுபையு.

உு 2.11 ூலே் மோறை்ுபவ பிரமதசத்பத அண்ேித்ு பரே்பலபைந்ுள்ள ஈர வலயத் திை்ைே் 
ேற்ுே் உு 2.12 ூலே் மோறை்ுபவ பிரமதசத்தில் நீர் வள நிபலயத்தின் அபேவு காை்ைப்ப-
ை்ுள்ளன.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

உு 2.11 : மகொு�்பு �ொைட்டத்தின் �ற்ு�் ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப பிரததெத்தின் ஈர நிலங்கள் - 2015
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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உு 2.12 : ம�ொறட்ுவை நீரியல் ைள ுவறவ� 
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(ஆ) இயற்வக அனர்த்தங்கள்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலபயத் தாக்ுே் அனர்த்தங்களாக ூறாவளி, 
மவள்ளே், கைல் அரிப்பு ேற்ுே் ுனாேி மபான்ற பாதிப்புக்கபள இனங் காணலாே்.

i. ூறாவளி

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலபயத் தாக்ுே் பிரதான அனர்த்தோக ூறா-
வளிபயக் ுறிப்பிைலாே். 2014 ஆே் ஆண்ிலிுந்ு 2018 ஆே் ஆண்ு வபர ஒவ்மவாு 
வுைுே் மோரை்ுமவல்ல மேற்ு, மகாரளமவல்ல மேற்ு, எமகாை உயன ேத்திய ேற்ுே் 
மதற்ு இந்திமபத்த மேற்ு ேற்ுே் கிழக்ு மபான்ற கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகள் 
ூறாவளி தாக்கத்திற்ு உள்ளாகியுள்ளுைன், (அை்ைவபண இலக்கே் 2.7) ூறாவளி கா-
ரணோக மபுே்பாலான வுீகளின் ூபரகுக்ுப் பாதிப்பு ஏற்பை்ுள்ளு.

ைுட�் பொதிக்கப்பட்ட ைீுகளின் எண்ணிக்வக

2014 427

2015 71

2016 84

2017 2794

2018 161

ம�ொத்த�் 31

அட்டைவண இலக்க�் 2.7 : ூறொைளி கொரை�ொக ைீுகள் பொதிப்புக்ுள்ளொனவ�நிலங்கள் - 2015
ூல�் : ம�ொறட்ுவை பிரததெ மெயலக�், 2018

ii. கைலரிப்பு

2018 ஆே் ஆண்ில் உஸ்வத்பத, அங்ுலாபன வைக்ு ேற்ுே் அங்ுலாபன மதற்ு 
மபான்ற கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகளில் கைலரிப்பு காரணோக 25 வுீகள் பாதிக்க-
ப்பை்ுள்ளதாக அறிக்பகயிைப்பை்ுள்ளு.

iii. ுனாேி

2004ஆே் ஆண்ில் ஏற்பை்ை ுனாேி மபரழிவின் பாதிப்பிற்ு உள்ளான மோறை்ுபவ  
பிரமதசத்தின் 15 கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகளில் ஏறத்தாழ 5,050 வுீகள் ுற்றாகவுே் 
புதியளவிுே் மசதேபைந்தன. மகாரலவல்மலவில் இுந்ு எமகாை உயன வபரயான 
மபால்மகாை ஆற்பறயுே் கைற்கபரபயயுே் எல்பலகளாகக் மகாண்ை ுுகிய நிலப் 
பரப்பு, மதாைர்ச்சியாக ஏற்புே் ூறாவளி ேற்ுே் அதிகரிக்ுே் உலக மவப்ப ேயோகல் 
காரணோக உயர்வபையுே் கைல் நீர் ேை்ைே் மபான்றபவ காரணோக நிலப் பரப்பு  
பிப்பியாகக் ுபறவபையுே் ஆபத்திற்ு உள்ளாக மநரிுகிறு. மேுே், ேபழக்  
காலங்களில் ேபழ நீர் ுபறயாக விந்மதாைாபே காரணோக நீர் நிபலகபளப் 
மபான்மற ுறிப்பிை்ை சில உள்ளகப் பிரமதசங்குே் ுரித மவள்ள நிபலபேக்ு ுகங் 
மகாுக்க மநரிை்ுள்ளு.

அத்தியொய�் 02
ஆரம்ப ஆய்ைு

திட்ட�ிடல் �ற்ு�் 
நிவலவ�

தற்்பாததய  
மமாறட்ுதவ



37

2.2.3. ஆரம்ப திட்டமிடல் ுயற்சிகள்

1998ஆே் ஆண்ில் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயினால் மேல் ோகாணே் உள்ளைங்ுே் 
வபகயில் வுக்கப்பை்ை மகாுே்பு மபுநகர வலய ரதீியிலான கை்ைபேப்புத் திை்ைத்தின் 
(உு 2.13) ூலே் நகர பிுபறமயான்ு அறிுகப்புத்தப்பை்ுள்ளுைன், அதில் ுறிப்பிை-
ப்பை்ுள்ளவாு மகாுே்பு ோநகர சபப பிரமதசோனு மதசிய ேத்திய நிபலயோகவுே், 
மோறை்ுபவ உை்பை மத�ிவபள, குத்ுபற, நீர்மகாுே்பு ேற்ுே் கே்ப�ா மபான்றன 
நகர வலய ரதீியிலான ேத்திய நிபலயங்களாகவுே், ம�ாரபன, ேத்ுகபே, மபுவபள, 
பியகே ேற்ுே் ஜா எல மபான்ற நகரங்கள் பிரதான நகர ேத்திய நிபலயங்களாகவுே் இனங் 
காணப்பை்ுள்ளன.

உு 2.13 : மகொு�்பு மபுநகர ைலய ரீதியிலொன கட்டவ�ப்புத் திட்ட�் – 1998
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 02
ஆரம்ப ஆய்ைு

திட்ட�ிடல் �ற்ு�் 
நிவலவ�

ஆரம்ப திட்டமிடல் 
ுயற்சிகள்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

2030ஆே் ஆண்ிற்காக வுக்கப்பை்ை மேல் ோகாண ோநகர திை்ைத்தின் (உு 2.14) ூலே் மேல் 
ோகாணோனு ஆு வலயங்களாக வுக்கப்பை்ுள்ளுைன், அதிக அைர்த்தியுபைய வலய-
த்தில் அபேந்ுள்ள மோறை்ுபவ, நீர்மகாுே்பிலிுந்ு அுத்கே வபரயான ுற்ுலா வல-
யத்தில் அபேந்ுள்ள மகாுே்பு பேயப் புதிக்ு ேிக அுகாபேயிலான உப நகரோகவுே் 
இனங் காணப்பை்ுள்ளு.

உு 2.14 : த�ல் �ொகொை �ொநகரத் திட்ட�் – 2030
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2016

அமத மபான்ு மதசிய மபௌதீக திை்ைேிைல் திபணக்களத்தினால் வுக்கப்பை்ை மதசிய 
மபௌதீக கை்ைபேப்பு திை்ைே் 2030 பிரகாரே் (உு 2.15) மகாுே்பு அதி நகர ேயோக்கல் வலய-
த்தில் மோறை்ுபவ நகரே் உள்ளைக்கப்பை்ுள்ளுைன், அத் திபணக்களத்தினால் வுக்க-
ப்பை்ை உத்மதச இைே்சார் கை்ைபேப்பு திை்ைே் 2050 பிரகாரே் (உு 2.16) மோறை்ுபவ நகரே் 
மபாுளாதார வலயத்தில் அபேந்ுள்ள ஒு நகரோகவுே் அபிவிுத்தி மசய்வதன் மபாுை்ு 
இனங் காணப்பை்ுள்ளு.

மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுப்பதன் மபாுை்ு திை்ைேிைல் எல்பலபய நிர்ண-
யிக்பகயில் பிரமதசத்தில் காணப்புே் புதிய அபிவிுத்திப் மபாக்ு ுறித்ு கவனே் மசு-
த்தப்பை்ைுைன், 2.2.2 அத்தியாயத்தில் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளவாு மபாுளாதார, சூக, ுற்றா-
ைல் ேற்ுே் மபௌதீகப் பண்புகள் மதாைர்பிுே் கவனே் மசுத்தப்பை்ைு.

அத்தியொய�் 02
ஆரம்ப ஆய்ைு

திட்ட�ிடல் �ற்ு�் 
நிவலவ�

ஆரம்ப திட்டமிடல் 
ுயற்சிகள்
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உு 2.15 : ததெிய மபௌதீக கட்டவ�ப்பு திட்ட�் – 2030
ூல�் : ததெிய மபௌதீக திட்ட�ிடல் திவைக்கள�், 2016
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

உு 2.16 : உத்ததெ இட�்ெொர் கட்டவ�ப்புத் திட்ட�் – 2050
ூல�் : ததெிய மபௌதீக திட்ட�ிடல் திவைக்கள�், 2016
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2.3 திட்ட�ிடல் பிரமதசத்வத நிர்ணயித்தல்

மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுப்பதன் மபாுை்ு திை்ைேிைல் எல்பலபய நிர்ண-
யிக்பகயில் பிரமதசத்தில் காணப்புே் புதிய அபிவிுத்திப் மபாக்ு ுறித்ு கவனே் மசு-
த்தப்பை்ைுைன், 2.2.2 அத்தியாயத்தில் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளவாு மபாுளாதார, சூக, ுற்றா-
ைல் ேற்ுே் மபௌதீகப் பண்புகள் மதாைர்பிுே் கவனே் மசுத்தப்பை்ைு.

2.3.1. திட்டமிடல் எல்வலகவள இனங் காணல்

23.4 சுர கிமலா ேற்ீறர் அளவுபைய சிறிய நிலப்பரப்பில் பரே்பலபைந்ுள்ள மோறை்ுபவ 
ோநகர சபப அதிகார எல்பல, மோறை்ுபவ பிரமதச மசயலாளர் பிரிவு ேற்ுே் மோறை்ுபவ 
மதர்தல் பிரிவு என்பன ஒமர மபௌதீக எல்பலயில் அபேந்ுள்ள காரணத்தால் திை்ைேிைல் பிர-
மதசத்தின் மசயற்பாை்ு எல்பல, நிர்வாகப் பிரிவு ேற்ுே் திை்ைேிைல் பிரமதசுே் ஒமர எல்பல-
யாயிுப்பபத அிப்பபையாகக் மகாண்ு, இவ் அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுக்பகயில் 
மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயானு திை்ைேிைல் பிரமதசோகக் மகாள்ளப்ப-
ை்ைு.

2.3.2. திட்டமிடல் எல்வல 

வைக்கில் இரத்ேலாபன பிரமதச மசயலகப் பிரிவு, கிழக்கில் மபால்மகாை ஆு, மதற்கில் கு-
த்ுபற ோவை்ைத்திற்ுரிய பாணந்ுபற பிரமதசே் ேற்ுே் மபால்மகாை ஆு, மேற்கில் கை-
ற்கபர மபான்ற எல்பலகபளயுே், 42 கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகபளயுே் மகாண்ைபேந்த 
மோறை்ுபவ ோநகர சபப திை்ைேிைல் பிரமதசோனு பின்வுே் வபரபை இலக்கே் 2.6 இன் 
ஊைாகக் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

அத்தியொய�் 02
ஆரம்ப ஆய்ைு

திட்ட�ிடல் பிரமதசத்வத 
நிர்ணயித்தல்

திட்டமிடல் எல்தலகதள 
இனங் காணல்

திட்டமிடல் எல்தல



42

ைவரபட இலக்க�் 2.7 : ம�ொறட்ுவைa �ொநகர ெவப பிரததெ திட்ட�ிடல் எல்வலகள் ூல�் : நகர அபிைிுத்தி  
அதிகொர ெவப, 2018

2020

2021-2030
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அத்தியாயம்
03

அபிைிுத்தித் திட்ட 
ததவைப்பொு
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

3.1. அறிுக�்
மோறை்ுபவ ோநகர சபபக்கான புதிய திை்ைத்பத வுக்க மவண்ியதன் மதபவப்பாை்பை 
இனங் காண்பு இவ் அத்தியாயத்தின் மநாக்கோுே். 2005 – 2020 ற்காக வுக்கப்பை்ை அபி-
விுத்தித் திை்ைத்தின் மசல்ுபிக் காலே் ுிவுுே் துவாயில் காணப்புகின்றபேயானு 
புதிய திை்ைமோன்பற வுக்ுே் மதபவப்பாு எுவதற்கான ஒு காரணியாுே்.

மேுே் 2005 – 2020 அபிவிுத்தித் திை்ைத்தில் காணப்பை்ை மவற்றிகரோன ூமலாபாயங்கபள 
ுன் மகாண்ு மசல்வமதாு, அதில் காணப்பை்ை ுபறப்பாுகபள தவிர்த்ு, புதிய திை்ை மச-
யற்பாை்ில் ஈுபை எண்ணியுள்ளமதாு, பிரகைனப்புத்தப்பை்ை அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் 
ூலே் உள்ளைக்கப்பைாத அபிவிுத்திப் மபாக்ுகபள இனங் கண்ு, அதன் ஊைாக 
ூமலாபாய நைவிக்பககளில் ஈுபைவுே் உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு.

மோறை்ுபவ நகரில் காணப்புே் இயற்பக வளங்கபளப் பாுகாக்கவுே், ுறித்த வளங்க-
பள அபிவிுத்தி நைவிக்பககுக்ுப் பயன்புத்தவுே், பிரமதசத்தில் வாுே் ேக்குக்ு 
மசாுசான ேற்ுே் பாுகாப்பான ுற்ுச் ூழபல உுவாக்ுவதன் மபாுை்ுே் புதிய அபிவி-
ுத்தித் திை்ைமோன்பற வுக்க மவண்ிய மதபவ நிலவுகின்றபே இனங் காணப்பை்ைு.

3.2. சிக்கல்கவள இனங் கொணல்

1.2 ஆே் அத்தியாயத்தில் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ள திறத்தவர்களின் குத்ுக்கள் ேற்ுே் மயா-
சபனகபளப் மபான்மற ஆரே்ப ேற்ுே் இரண்ைாே் நிபல தரவு ூலங்களின் ஊைாக இனங் 
காணப்பை்ை சிக்கல்களின் தீவிரப்பாை்ிற்ு அபேய ுன்ுரிபே ஒுங்ு மேற்மகாள்ளப்ப-
ை்ைுன், அதன் மபாழிப்பு பின்வுே் அை்ைவபண இலக்கே் 3.1 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

ுன்ுரிவ� இனங் கொணப்பட்ட  
சிக்கல்கள்

ைிபர�்

01 பிரததெத்தில் கொைப்பு�் 
ெொத்தியக் ூுகவள 
அபிைிுத்திக்ுப் பயன்பு-
த்தொவ�

i. அலங்கொர கடற்கவர, மபொல்மகொட ஆு �ற்ு�் 
ுனொவை களப்பு தபொன்ற ைளங்கவள 
நிவலயொக ுகொவ�த்ுை�் மெய்யொவ� �ற்ு�் 
ுறித்த நீர் ூலங்கவள �க்களொல் அுக 
ுியொவ�

ii. நகர �த்தியில் கொைப்பு�் கொைிகவள உகந்த 
ுவறயில் அபிைிுத்திக்கொகப் பயன்புத்தொவ�

02 ுவறந்த ைு�ொன�் உவடய 
�க்கள் பொுகொக்கப்பட்ட 
ைலயங்கவள ஆக்கிர�ித்தல் 
�ற்ு�் த�ற்மகொள்ளப்பு�் 
ுவறயற்ற நிர்�ொைிப்புக்கள்

i. ுியிுப்புக்குக்ு அுகொவ�யில் ஏற்பு�் 
�ொெவடைு

ii.  ெூக ரீதியிலொன ெிக்கல்கள்
iii.  ுகொதொர ெிக்கல்கள்

அட்டைவண இலக்க�் 3.1 : : இனங் கொைப்பட்ட ெிக்கல்களின் ுன்ுரிவ� ஒுங்ு ைரிவெ
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 03
அபிைிுத்தித் 

திட்ட மதவைப்பாு

அறிுக�்

சிக்கல்கவள 
இனங் கொணல்
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3.2.1. பிரமதசத்தில் காணப்பும் சாத்தியக் ூுகவள  
அபிைிுத்திக்ுப் பயன்புத்தாவம

(அ) அலங்கார கடற்கவர, பபால்பகாட ஆு மற்ும் ுனாவை களப்பு 
மபான்ற ைளங்கவள நிவலயாக ுகாவமத்ுைம் பசய்யாவம மற்ும் 
ுறித்த நீர் ூலங்கவள மக்களால் அுக ுியாவம.

கிழக்கிுே் மதற்கிுே் மபால்மகாை ஆற்பறயுே், மேற்ு திபசயில் அலங்கார கைற்கபரயால் 
ூழப்பை்ை ேற்ுே் மகாரலமவல்லவிலிுந்ு எமகாை உயன வபர மபால்மகாை ஆற்பறயுே் 
கைற்கபரபயயுே் எல்பலகளாகக் மகாண்ை 500 – 800 ேற்ீறர் அளவிலான ுுகிய நிலப்பர-
ப்பபக் மகாண்ை மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயானு மகாுே்பு தபலநகபர 
அண்ேித்ு அபேந்ுள்ள, இவ்வாறான ேிக விமசைோன அபேவிைத்பதக் மகாண்ை ஒமர நக-
ரோகக் ுறிப்பிைலாே். ுனாபவ களப்பு ேற்ுே் ஏபனய ஈர நிலங்கள் ேற்ுே் சுப்பு நில-
ங்கள் பிரமதசத்தில் நீபரத் துத்ு பவக்ுே் பிரதான நீர் ூலங்களாவமதாு, மோறை்ுபவ 
ோநகர சபப பிரமதசத்பத நீர் வளே் ேிக்க ஒு பிரமதசோகக் ுறிப்பிைலாே்.

உு 3.1 : மபொல்மகொட ஆு
புவகப்பட அுசரவன : த�ற்புற இடு பக்க�் : www.lickr.com ; புவகப்படக் கவலஞர் : நத்தொலி மெொய்ெொ, 
புவகப்பட அுெரவன த�ற்புற ைலு பக்க�் : www.lickr.com ; புவகப்படக் கவலஞர் : ெ�ன் மபதரரொ, 
புவகப்பட அுெரவன கீை்ப்புற�் : www.lickr.com ; புவகப்படக் கவலஞர் : ென்ன தெனொரத்ன

அத்தியொய�் 03
அபிைிுத்தித் 
திட்ட மதவைப்பாு

சிக்கல்கவள 
இனங் கொணல்

பிர்தசத்தில் காணப்பும் 
சாத்தியக் ூுகதள 
அபிவிுத்திக்ுப் 
பயன்புத்தாதம
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உு 3.2 : கடற்கவர
புவகப்பட அுசரவன : www.lickr.com ; புவகப்படக் கவலஞர் : திெல் குஆரெ்ெி

உு 3.3 : ுனொவை களப்பு
புவகப்பட அுசரவன : த�ற்புற இடு பக்க ூவல : www.lickr.com ; புவகப்படக் கவலஞர் : ம�ல்ஷிரொன், 
புவகப்பட அுெரவன த�ற்புற ைலு பக்க ூவல : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, புவகப்பட அுெரவன 
கீை்ப்புற இடு ூவல, நு, ைலு ூவல : www.lickr.com ; புவகப்படக் கவலஞர் : நிஷொன்
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மோறை்ுபவ நகரோனு 19% இயற்பகயான நீர் ூலங்கபளக் மகாிுந்தாுே், அவ் வள-
ங்கள் நகரின் அபிவிுத்தி நைவிக்பககுக்ுப் பயன்புத்தப்பைாேல் மவுேமன கிைப்ப-
தன் காரணோக மதாைர்ந்ுே் ேக்களால் இவ் வளங்கபள அுக ுியாபேயுே், அதன் 
அழபகக் கண்ு களிக்ுே் வாய்ப்புே் இல்லாேற் மபாயுள்ளபேயுே், இவ் வளங்கள் பிப்பி-
யாகப் பாதிப்பபைந்ு வுகின்றபேயுே் இனங் காணப்பை்ுள்ளன.

(ஆ) நகர மத்தியில் காணப்பும் காணிகவள உகந்த ுவறயில் அபிைிு-

த்திக்காகப் பயன்புத்தாவம

மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் பிரமதசோனு ூன்ு பக்கங்களிுே் வனக் காப்புக்களினால் ூ-
ழப்பை்ை 23.4 சுர கிமலா ேற்ீறர் மகாண்ை சிறிய நிலப்பரப்பிற்ு வபரயுக்கப்பை்ுள்ள கா-
ரணத்தால் பாவபனக்ு உகந்த காணிகள் ேை்ுப்புத்தப்பை்ுள்ளுைன், நிதி ரதீியிுே் அழ-
கியல் ரதீியிுே் மபுேதி ேிக்க நகர ேத்தியில் அபேந்ுள்ள அரசாங்க காணிகள் சிறந்த 
ுகாபேத்ுவத்ுைன் அபிவிுத்தி நைவிக்பககுக்ுப் பயன்புத்தப்பைாபே பிரதான 
சிக்கலாக ோறியுள்ளு. பின்வுோு உதாரணங்கள் காை்ைலாே்.

• காலி வதீிக்ு எதிதர அவமந்ுள்ள இலங்வக புவகயிரத திவணக்களத்தி-
ற்ுச் மசாந்தமான 8 ஏக்கர் காணி (உு 3.4) 

• மமாறட்ுவவ மபாலிஸ் நிவலயம் அவமந்ுள்ள மதால்மபாுளியல் 
மபுமதி மிக்க கட்ிடம் மற்ும் அதற்ுரித்தான 3.5 ஏக்கர் அளவிலான 
பரப்பளவவக் மகாண்ட காணி (உு 3.5) 

• மபாுப்பன வதீி, மாளிகாவ வதீி மற்ும் இரத்மலாவன பிரததசத்திற்ு 
அுகாவமயிுள்ள மமாறட்ுவவ வடக்ு எல்வலப் பிரததசத்தில் காணப்ப-
ும் வகத்மதாழில்கள், கிடங்ுகள் மற்ும் களஞ்சிய சாவலகுக்ுப் 
பயன்புத்தப்பட்ுள்ள காணி. (உு 3.6)

உு 3.4 : இலங்வக புவகயிரத திவைக்களத்திற்ுெ் மெொந்த�ொன கொைி
புவகப்பட அுசரவன : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2017

தபுந்ு தரிப்பிட�்

புவகயிரத நிவலய�்

அத்தியொய�் 03
அபிைிுத்தித் 
திட்ட மதவைப்பாு

சிக்கல்கவள 
இனங் கொணல்

பிர்தசத்தில் காணப்பும் 
சாத்தியக் ூுகதள 
அபிவிுத்திக்ுப் 
பயன்புத்தாதம
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உு 3.5 : ம�ொறட்ுவை மபொலிஸ் நிவலய�் அவ�ந்ுள்ள மதொல்மபொுளியல் 
மபு�தி �ிக்க கட்ிட�் அவ�ந்ுள்ள கொைி
புவகப்பட அுசரவன : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2017

உு 3.6 : ம�ொறட்ுவை ைடக்ு எல்வலப் பிரததெத்தில் கொைப்பு�் வகத்மதொைில்கள், கிடங்ுகள் �ற்ு�் 
களஞ்ெிய ெொவலகள் | புவகப்பட அுசரவன : ூுள் ைவரபட�்

3.2.2. ுவறந்த ைுமானுவடய மக்கள் அரசாங்க காணிகள் 
மற்ும் ைனக் காப்புக்கவளக் வகயகப்புத்தல் மற்ும் அும-

தியற்ற நிர்மாணிப்புக்கள்

மோறை்ுபவ நகரோனு ுற்றாைல் ுக்கியத்ுவே் வாய்ந்த பல இைங்கபளக் மகாண்ுள்ள 
காரணத்தால் அபிவிுத்தி நைவிக்பககுக்காகப் பயன்புத்தக் ூிய காணி அளவு ேிக 
ேை்ுப்புத்தப்பை்ைதாுே். ுறித்த காணிகளில் அதிக நிதி சார் மபுேதி காணப்புவதால் 
தச்ுத் மதாழில் ேற்ுே் ேன்ீ பிித் மதாழிலில் ஈுபை்ுள்ள ுபறந்த வுோனுபைய ேக்கள் 
வனக் காப்புக்கபளயுே் அரசாங்க காணிகபளயுே் தாே் வுீகபளக் கை்ிக் மகாள்வதற்காகப் 
பயன்புத்ுவதன் காரணோக ுறித்த வனக் காப்புகளிுே் அரசாங்க காணிகளிுே் அு-
ேதியற்ற நிர்ோணிப்புக்கள் ுரிதோக அதிகரித்ுள்ளுைன், இந் நிபலபேயானு மோற-
ை்ுபவ பிரமதசத்தின் அபிவிுத்திக்ுப் பிரதான சிக்கலாக ோறியுள்ளு.

அத்தியொய�் 03
அபிைிுத்தித் 

திட்ட மதவைப்பாு

சிக்கல்கவள 
இனங் கொணல்

பிர்தசத்தில் காணப்பும் 
சாத்தியக் ூுகதள 

அபிவிுத்திக்ுப் 
பயன்புத்தாதம
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2017.12.11ஆே் திகதி நபைமபற்ற திறத்தவர்குக்கிபையிலான ூை்ைத்தின் மபாு மபால்மகாை 
ஆு, புபகயிரதே் ேற்ுே் கைற்கபரக் காப்புக்களில் அுேதியற்ற 1500 ுுே்பங்கள் வாழ்வ-
தாகத் மதரிவிக்கப்பை்ைமதாு, மேுே் அுேதியற்ற 1000 ுுே்பங்கள் வாுே் அரசாங்க கா-
ணிகளாக தன்மதனிய வத்பத, சேரக்மகான் வத்பத, பிை்ைனிய வத்பத ேற்ுே் மபை்ைரி 
வத்பத மபான்றவற்பறக் ுறிப்பிைலாே். உு 3.7 ஊைாக கைற்கபர ேற்ுே் புபகயிரதக் கா-
ப்புக்களில் காணப்புே் அுேதியற்ற நிர்ோணிப்புக்களின் பரே்பல் ுறித்ு மதளிவுபுத்த-
ப்பை்ுள்ளு.

உு 3.7 : கடற்கவரக் கொப்பு �ற்ு�் புவகயிரதக் கொப்புக்களில் கொைப்பு�் அு�தியற்ற நிர்�ொைிப்புக்கள்
புவகப்பட அுசரவன : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர சவப, 2021

(அ) ுியிுப்புக்குக்ு அுகாவமயில் ஏற்பும் மாசவடைுand 

மேற்ுறித்த ுியிுப்புக்குக்ு அுகாபேயில் மபாதிய இை வசதி இல்லாத காரணத்தினா-
ல் ுபறயாகக் ுப்பபகபள அகற்றல் ேற்ுே் கழிவு நீபர அகற்ுவதற்கான ுபறமயான்ு 
இல்லாதமதாு, அதிகளவான ுிபச வுீகுக்ு அுகில் உற்பத்தியாுே் கழிவுகபள அு-
காபேயிுள்ள நீர் ூலங்குக்ு மவளிமயற்ுவதால் ுறித்த நீர் ூலங்கள் ோசபைந்ு-
ள்ளன.  மேுே், நிர்ோண நைவிக்பககுக்ு சுப்பு நிலப் பைர் தாவர வபக-கபள அழி-
ப்பதன் காரணோக உயிரியல் பல்வபகபே அழிவபைதல் ேற்ுே் சுப்பு நிலப் பைர் தாவர 
வபககளினால் ஏற்புே் நீர் ுத்திகரிப்புக்ு தபை ஏற்பைலானு சிக்கல் ேிுந்த நிபலபே-
யாக இனங் காணப்பை்ுள்ளு.

மேுே், தச்ுத் மதாழிலின் விபளவான ேரத் ுூபள நீபர அண்ிய புதிகபள நிரப்புவத-
ற்காகப் பயன்புத்தல் ேற்ுே் ேரத் ுூபள எரிப்பதால் ஏற்புே் அதிக மவப்ப சக்தியினால் 
ேண் ோசபைவு ேற்ுே் வளி ோசபைவு ஏற்புகிறு.
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(ஆ) சூக ரீதியிலான சிக்கல்கள்

மேற்ுறித்த அத்தியாயே் 2.2.2.3 (ஈ) இல் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளவாு ுபறந்த வுோனுபை-
மயாரின் ுியிுப்புக்கள் அபேந்ுள்ள பிரமதசங்குக்ு அுகாபேயில் ுற்றங்கள் 
ேற்ுே் மபாபதப் மபாுள் ுறித்த ுபறப்பாுகள் அதிகளவு அறிக்பகயிைப்புவமதாு, இக் 
ுியிுப்புக்கபள அுகிுள்ள மபௌதீக ோதிரி அதாவு, ேிகக் ுுகிய சனத்மதாபக 
ுபறந்த வதீி வபலயபேப்பு ஒன்ு காணப்பைல் ேற்ுே் ுறித்த வதீிகபள மேுே் தபைப்ப-
ுத்தி, கை்ிைங்கபளக் கை்ுவதன் காரணோக உுவாகியுள்ள திறந்த மவளி, ுற்றங்கள் 
ேற்ுே் மபாபதப் மபாுள் விற்பபனக்ுப் மபாுத்தோன ூழபல அபேத்ுக் மகாுப்பத-
ற்ுக் காரணோக உள்ளு.

(இ) ுகாதார சிக்கல்கள்

ுிபசகள் ேற்ுே் மசரிகபள அண்ி வாுே் ேக்குக்ு அிப்பபை மதபவகள் ேற்ுே் 
உை்கை்ைபேப்பு வசதிகள் ுபறவாக உள்ளபே காரணோக அக் ுியிுப்புக்களில் மதாற்ு 
மநாய்கள் ுரிதோகப் பரவுே் மபாக்கிபனக் காண ுிவமதாு, மேற்ுறித்த அத்தியாயே் 
2.2.2.3 (ஆ) பிரகாரே் காச மநாய் ேற்ுே் மதாு மநாய்கள் காணப்புவதாக இனங் காணப்ப-
ை்ுள்ள ஆபத்ு நிபறந்த பிரமதசங்கள் மபுே்பாுே் ுபறந்த வுோனுபைமயாரின் ுி-
யிுப்புக்கள் அபேந்ுள்ள பிரமதசங்கமளன உுதி மசய்யப்பை்ுள்ளன. மேுே், மநாய்கள் 
மதாற்றிய சந்தர்ப்பங்களில் ுபறயான சிகிச்பசகபளப் மபறாபே ேற்ுே் அக் 
ுியிுப்புக்களிமலமய ேபறந்ு வாழ்தல் மபான்றன இந் மநாய்கள் பரவுவதற்கான காரண-
ங்களாுே்.

மேற்ுறித்த அத்தியாயே் 3.2.1 இல் விபரிக்கப்பை்ுள்ளவாு மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் பிரமத-
சத்திற்ுரிய சாத்தியக் ூுகபள ேிகச் சிறந்த ுகாபேத்ுவத்ுைன் அபிவிுத்தி நைவி-
க்பககுக்காகப் பயன்புத்தாபே ேற்ுே் அத்தியாயே் 3.2.2 இல் விபரிக்கப்பை்ுள்ள வனக் 
காப்புக்கள் ேற்ுே் அரசாங்க காணிகபள ுபறந்த வுோனுபைமயார் பகயகப்புத்தல் 
ேற்ுே் அுேதியின்றி நிர்ோணிப்புக்கபள மேற்மகாள்ளல் மபான்றவற்பறத் துப்பதற்ு-
ரிய தீர்வுகபள வழங்க மவண்ிய பிரமயாக நிபலபே மதான்றியுள்ளு.

அதற்கபேய, மபௌதீக, மபாுளாதார, சூக ேற்ுே் ுற்றாைல் ுபறகபள மேே்புத்ுவத-
ற்ுக் ூை்ிபணந்த ூமலாபாய திை்ைேிைல் மசயன்ுபறமயான்பற பின்பற்றி, மோறை்ு-
பவ பிரமதசத்திற்மக உரித்தான புதிய அபிவிுத்திப் மபாக்ுகபள உள்ளர்ீத்ு, தற்மபாு பி-
ரகைனப்புத்தப்பை்ுள்ள அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத 2021–2030 ற்காக இற்பறப்புத்ுே் 
மதபவப்பாு இனங் காணப்பை்ைு.

இதன் மபாு பிரதானோன சிக்கலாக ோறியுள்ள வனக் காப்புக்கள் ேற்ுே் அரசாங்க  
காணிகளில் இைே்மபுே் அுேதியற்ற நிர்ோணிப்புக்கள் ேற்றே் அபகரிப்புக்கபள நீக்கி, 
பிரதான சாத்தியக் ூறான நீபர ேக்குக்காகத் திறந்ு, நீபர ுன்மனாியாகக் மகாண்ை  
அபிவிுத்திபய ஏற்புத்ுவதற்காக மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2021–2030 வுக்க-
ப்புகிறு.

அத்தியொய�் 03
அபிைிுத்தித் 

திட்ட மதவைப்பாு

சிக்கல்கவள 
இனங் கொணல்

பிர்தசத்தில் காணப்பும் 
சாத்தியக் ூுகதள 

அபிவிுத்திக்ுப் 
பயன்புத்தாதம
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அத்தியாயம் 
04

அபிைிுத்தித் 
திட்டச் சட்டக�்
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4.1. அபிைிுத்தித் திட்டத்தின் மநொக்ு

“மமற்ுக் கவரயிமல நீர் ைளம் 
மிக்கபதாு ூங்கா”

அத்தியொய�் 04
அபிைிுத்தித் 

திட்டச் சட்டகம்

அபிைிுத்தித் 
திட்டத்தின் மநொக்ு
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நீர் ைளங்கள்

அவமைிடம்

ுற்ுலாத் தளங்கள்

4.2. மநொக்கின் மைளிப்பொு

மோறை்ுபவ நகரத்பத 2030 இல் திை்ைேிைுைன் ூிய ஒு நகரோக அபிவிுத்தி மசய்யுே் 
மநாக்கத்திபன அபைவதற்ுத் மதபவயான மநாக்கிபன வுக்பகயில், நகரத்தின் அபேவி-
ைே், அபிவிுத்திப் மபாக்ுகள், காணப்புே் வளங்கள் மபான்ற அபனத்ுத் ுபறகள் ுறி-
த்ுே் அவதானே் மசுத்தப்பை்ைு. இதன் மபாு பிரதானோக மோறை்ுபவ நகரத்தின் 
மநாக்கிபன வுப்பதற்காக பின்வுே் உு 4.1 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ள சாத்தியக் ூுகளின் 
ஊைாக விையங்கள் வரிபசப்புத்தப்பை்ுள்ளன.

“மமற்ுக் கவர”

மதற்கிலிுந்ு மகாுே்பு மநாக்கிய மதற்ு வாயில் மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார 
எல்பலயாவமதாு, மகாுே்பு ோவை்ைத்தின் வலுபுறே் மேற்ு எல்பலயாகவுே் மோறை்ு-
பவ நகரே் காணப்புவதால் “மேற்ுக் கபர” எுே் மபயரிைப்பை்ைு.

“நீர்ைளம்”

மோறை்ுபவ நகரானு கிழக்கிுே் மதற்கிுே் மபால்மகாை ஆு, மேற்கில் கைல் என்றவாு 
ூன்ு பக்கங்களிுே் நீரால் ூழப்பை்ை 30 ம�க்மையர் பரப்பளபவக் மகாண்ை ுனாபவ 
களப்பு ேற்ுே் அதபன அண்ியதாகப் பரந்த பல கால்வாய்கபளயுே் உபைய உள்ளக நீர் ூ-
லங்கபளக் மகாண்ைபேந்திுப்பு மோறை்ுபவ நகரத்தின் விமசை அே்சோுே். மேுே், 
நீபர மசேித்ு பவக்கக் ூிய 20 ம�க்ையர் ஈர நிலத்பதயுே் சுப்பு நிலத்பதயுே் காண ுி-
வமதாு, ஒை்ு மோத்தோக மநாக்ுபகயில், மோறை்ுபவ நகர சபப பிரமதசத்தின் மோத்த 
நிலப் பரப்பில் 19% நீபர அண்ிய இயற்பக வளங்கபளயுே் நீர் மேற் பரப்பபயுே் மகாண்ி-
ுப்பதால் நீரால் தன்னிபறவு மபற்று என்ற மபாுளில் “நீர் வளே்” எுே் மபயபரப் பயன்ப-
ுத்ுவு மபாுத்தோுே்.

“ூங்கா”

மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ஊைாக தாவர இனங்குே் உயிரினங்குே் வாுே் 
சுப்பு நிலே் ேற்ுே் ஈர நிலே் உை்பை புபேக் கவசத்பதப் பாுகாத்ு, நீர்க் காப்பிபன 
மோு ேக்களின் நலுக்காகப் பயன்புத்தக் ூியவாு ஈர நிலப் ூங்காவாக அபிவிுத்தி 
மசய்வதற்ு எண்ணியுள்ளதால் அதன் மபாுள் மகாைலாக “ூங்கா” என்ற மபயர் பயன்புத்த-
ப்பை்ைு.

அத்தியொய�் 04
அபிைிுத்தித் 
திட்டச் சட்டகம்

மநொக்கின் மைளிப்பொு

உு இலக்க�் 4.1 : ுறிக்தகொள்கவள அவடய ெொத்திய�ொன ுவறகள்
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4.3. அபிைிுத்தித் திட்டத்தின் மநொக்கங்கள்
மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் மநாக்கிபன அபைவதற்ுப் பிரதானோக 03 
மநாக்கங்கள் கை்ிமயுப்பப்பை்ுள்ளன.

மநாக்கம் 01 நீரால் ைளம் மிக்க நகரம்

ுற்ுலா ஈர்ப்பு மிக்க நகரம்மநாக்கம் 02

நகரின் மதவைகுக்ுப் மபாதிய உட்கட்டவமப்பு 
ைசதிகவள ைழங்கல்

மநாக்கம் 03

4.4. அபிைிுத்தித் திட்டத்தின் ுறிக்மகொள்கள்

மநாக்கம் 01

ுறிக்மகாள்கள்

1. 2025ஆை் ஆை்ைளவில் பிரவதசத்தில் காைப்புை் நீர் ூலங்கள் 
(வபால்வகாை ஆு, ுைாபவ களப்பு ைற்ுை் கபரவயாரை்) ைற்ுை் ஈர 
நிலை் ைற்ுை் சுப்பு நிலை் எை்பவற்பற 100% பாுகாத்தல். 

2. ுைாபவ களப்பப ுற்றாைல் பாுகாப்பு வலயைாகப் பிர 
கைைப்புத்தல்.

நீரால் ைளம் மிக்க நகரம்

அத்தியொய�் 04
அபிைிுத்தித் 

திட்டச் சட்டகம்

அபிைிுத்தித் திட்டத்தின் 
மநொக்கங்கள்
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மநாக்கம்

மநாக்கம்

02

03

ுறிக்மகாள்கள்

ுறிக்மகாள்கள்

1. 2025ஆை் ஆை்ைளவில் ுற்ுலாத் தளைாக வபால்வகாை ஆு, ுைாபவ 
களப்பு ைற்ுை் கைவலாரத்பத அை்ிய 160 வஹக்ையர் அளவிலாை 
வசயற்திறைாை ைற்ுை் வசயற்திறைற்ற திறந்த ூைிவயாை்பற 
உுவாக்கல். 

2. 2030ஆை் ஆை்ைளவில் ுற்ுலாத் ுபறபய வைை்புத்ுவதை் 
வபாுை்ு நீர் வளை் ைிக்க அபைத்ுப் பிரவதசங்கபளயுை் அபிவிுத்தி 
வசய்தல்.tourism industry.

1. 2030ஆை் ஆை்ைளவில் இபைந்த வீதி ுபறபைவயாை்பற உுவா-
க்ுவதற்ு 37 கீவலா ைீற்றர் நீளை் வகாை்ை வீதி அபிவிுத்தி. 

2. 2030ஆை் ஆை்ைளவில் காப்புக்கள் ைற்ுை் அரசாங்க காைிப் புதிகளி-
ல் வசிக்ுை் 2500 ுுை்பங்குக்ு ைாற்ு வீுகபளப் வபற்ுக் 
வகாுத்தல். 

3. பாரை்பரிய தச்ுத் வதாழிபல வைை்புத்ுவதற்ு ஒுங்ுவிதிகபள 
இலுப்புத்தல் ைற்ுை் ைரத்ுைை் வதாைர்புபைய உற்பத்தி வைை்பாை்ு 
வலயவைாை்பறத் தாபித்தல்.

ுற்ுலா ஈர்ப்பு மிக்க நகரம்

நகரின் மதவைகுக்ுப் மபாதிய உட்கட்டவமப்பு 
ைசதிகவள ைழங்கல்

அத்தியொய�் 04
அபிைிுத்தித் 
திட்டச் சட்டகம்

அபிைிுத்தித் திட்டத்தின் 
மநொக்கங்கள்
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அத்தியாயம் 

05

SWOT புப்பொய்ைு
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5.1. சரொ�்சப்புத்தப்பட்ட SWOT புப்பொய்ைு
2030ஆே் ஆண்ில் மோறை்ுபவ நகரத்பத திை்ைேிைுைன் ூிய நகரோக்ுே் மநாக்கிபன 
அபையக் ூிய வபகயில் மபௌதீக, மபாுளாதார, சூக ேற்ுே் ுற்றாைல் ரதீியில் காணப்ப-
ுே் பலங்கள், பலவனீங்கள், சந்தர்ப்பங்கள் ேற்ுே் அச்ுுத்தல்கபள இனங் காண்பதற்ு 
SWOT புப்பாய்வு மேற்மகாள்ளப்பை்ைுைன், அதன் ூலே் அபிவிுத்தி மநாக்கங்கபள 
அபைவதற்ு உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு. அதற்கபேய, ஒவ்மவாு மநாக்கத்திற்ுே் அபேவாக 
மேற்மகாள்ளப்பை்ை சராே்சப்புத்தப்பை்ை SWOT புப்பாய்வு ேற்ுே் விரிவான SWOT பு-
ப்பாய்வு ுபறமய அத்தியாயே் 5.1 ேற்ுே் 5.2 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளன.

5.1.1. “நீரால் ைளம் மிக்க நகரம்” எும் மநாக்கத்திற்கான சராம்சப்புத்த-

ப்பட்ட SWOT புப்பாய்ைு 

• 23.4 ெுர கிதலொ �ீற்றர் பரப்பளைிலொன 
ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவபயின் ம�ொத்த 
நிலப் பரப்பில் 19% நீவர அை்ிய 
இயற்வக ைள�ொதல்

• இலங்வகயின் ைிெொல�ொன நன்னீர் 
ஈரநில�ொகக் குதப்பு�் மபொல்மகொட 
நீதரொவடவயக் மகொை்ிுத்தல்.

• உயர் உயிரியல் பன்வ�த்ுைத்தினொல் 
ைள�் மபொுந்திய நீரியல் ுற்றொடல் 
ுவறவ�யுடன் ூிய ஈரநிலங்கள் 
கொைப்படல்

• நீவர அை்ிய ுக்கியப் பிரததெங்களில் 
த�ற்மகொள்ளப்பு�் கொைி �ீட்டல் 
�ற்ு�் அு�தியற்ற நிர்�ொைிப்புக்கள்

• மதொைிற்ெொவலகளில் உுைொு�் 
கைிைுகவள அுகிுள்ள நீர் நிவலகு-
க்ு மைளிதயற்றல்

• ுனொவை களப்வப ுற்றொடல் பொுகொப்பு 
ைலய�ொகப் பிரகடனப்புத்தொவ�

• மபொல்மகொட, ுனொவை களப்பு �ற்ு�் 
கடதலொர ெுப்புநிலத் தொைரங்கள் 
அைிந்ு தபொு�் நிவல கொைப்படல்

• 1980 ஆ�் ஆை்ின் 47 ஆ�் இலக்க 
ததெிய ுற்றொடல் ெட்டத்தின் கீை் 
மபொல்மகொட பிரததெ�் பொுகொப்பு 
ைலய�ொகப் 

• பிரகடனப்புத்தப்பட்ுள்ளு.

• உலக மைப்பநிவல உயர்ைவடைதன் 
கொரை�ொக ஏற்பு�் கடல் நீர் �ட்ட�் 
உயர்ைவடதல்.
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5.1.2. “ுற்ுலா ஈர்ப்பு மிக்க நகரம்” எும் மநாக்கத்திற்கான  
சராம்சப்புத்தப்பட்ட SWOT புப்பாய்ைு 

• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப பிரததெ�ொ-
னு இலங்வகயின் நொன்கொைு பொரிய 
ுற்ுலொ ஈர்ப்பு �ிக்க மகொு�்பு ுற்ுலொ 
நகரத்திற்ுரித்தொன �ற்ு�் ுற்ுலொ 
ஈர்ப்புடன் ூிய இரை்ு பிரததெங்கு-
க்ு அதொைு, ைடக்கில் மத�ிைவள – 
கல்கிவெ �ொநகர ெவப பிரததெத்திற்ு�் 
மதற்கில் பொைந்ுவற நகரத்திற்ு�் 
இவடதய அவ�ந்ுள்ளு.

• ம�ொறட்ுவை நகர�ொனு இயற்வக நீர் 
ூலங்கவளக் மகொை்ிுந்தொு�், 
ுறித்த நீர் ூலங்கவள �க்கள் 
அுுைதற்ு மபௌதீக ரீதியில் 
கொைப்பு�் தவடகள் �ற்ு�் நீர் 
ூலங்கள் �ொெவடைதொல் அைற்றின் 
ஈர்ப்புத் தன்வ� தர�ிைப்பதன் கொரை-
�ொக நகரத்தில் ுற்ுலொத் ுவறவய 
த��்புத்ுைதன் மபொுட்ு அை் 
ைளங்கவளப் பயன்புத்த 
ுியொுள்ளவ�.

• 2016 ஆ�் ைுடத்தில் ைுக்கப்பட்ட த�ல் 
�ொகொை ைல�் ெொர் �ொநகர திட்டத்தின் 
கீை் ம�ொறட்ுவை நகர�ொனு ுற்ுலொ 
ைலயத்தில் அவ�ந்ுள்ள ஒு நகர�ொக 
அபிைிுத்தி மெய்ைதற்ு இனங் 
கொைப்பட்ுள்வ�.
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5.1.3. நகரின் மதவைகுக்ுப் மபாதிய உட்கட்டவமப்பு 
ைசதிகவள ைழங்கல்

• ம�ொறட்ுவை நகரத்திற்ு �த்தியில் 
மெல்ு�் கொலி ைீதியொனு மகொு�்பு 
நகரத்திற்ுப் பிரதைெிக்ு�் ஏு 
மகொரிதடொக்குள் ஒன்றொதல் �ற்ு�் 
ம�ொறட்ுவை நகரில் கொலி ைீதிவய 
வ�ய�ொகக் மகொை்ட நன்ு பர�்பல-
வடந்த ைீதி ுவறவ� ஒன்ு கொைப்ப-
டல்.

• ம�ொறட்ுவை பிரதொன புவகயிரத 
நிவலயத்வத வ�ய�ொகக் மகொை்ட 
நொன்ு உள்ளகப் புவகயிரத நிவலய-
ங்கவளக் மகொை்ிுத்தல்.

• ம�ொறட்ுவை நகரத்தில் ைெிக்ு�் 
ெனத்மதொவகயினுக்ுப் தபொதியளைு 
திறந்த மைளி.கள் கொைப்படொவ�.

• ம�ொறட்ுவை நகரத்திற்ுப் மபொு 
தபொக்ுைரத்ு தரிப்பிடங்கள் இன்வ�.

• ுவறந்த ைெதிகுடன் ூிய ைீுகள் 
�ற்ு�் ைீுகள் பற்றொக்ுவற கொைப்ப-
டல்.

• ெிைில் ைி�ொனெ் தெவை அதிகொர 
ெவபயின் அதிகொரத்திற்ுட்பட்ட உயர 
எல்வல 

• உத்ததெ பன்ுக தபொக்ுைரத்ு 
நிவலயங்கள் குத்திட்ட�் �ற்ு�் 
கடதலொர ைீதிவய ம�ொறட்ுவை ைவர 
நீித்தல்.

• �ொநகர தபொக்ுைரத்ுத் திட்டத்தின் கீை் 
உத்ததெ இலு புவகயிரத ைீதிக் 
குத்திட்ட�்.
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5.2. ைிரிைொன SWOT புப்பொய்ைு 

(அ) 23.4 சுர கிமலா மீற்றர் பகாண்ட பமாறட்ுவை மாநகர சவபயின் பமாத்த 
நிலப் பரப்பின் 19% நீவர அண்ிய இயற்வக ைளமாதல்.

மோத்த ுகர்வின் 19% இயற்பக நீர் ேற்ுே் நீர் ூலங்கபளக் மகாண்ை மோறை்ுபவ நகரோ-
னு பின்வுே் அை்ைவபண இலக்கே் 5.1 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு 1.6% களப்பபயுே், 1.4% 
ஈர நிலங்கள் ேற்ுே் சுப்பு நிலங்கபளயுே் ேற்ுே் 15.5% ஆுகபளயுே் மகாண்ைபேந்ு-
ள்ளு.

“நீரால் ைளம் மிக்க நகரம்” எும் மநாக்கத்திற்கான சராம்சப்புத்த-

ப்பட்ட தர புப்பாய்ைு 

5.2.1. மநாக்கம் 01

5.2.1.1. பலங்கள் | வநாக்கை் 01

(ஆ) இலங்வகயின் ைிசாலமான நன்னீர் ஈரநிலமாகக் குதப்பும் பபால்பகாட 
நீமராவடவயக் பகாண்ிுத்தல்.

இலங்பகயின் விசாலோன உள்ளக நன்னர்ீ ஈரநிலோகக் குதப்புே் மபால்மகாை ஈரநிலே், 
மவரஸ் ஆு, மபால்மகாை ஆு, பாணந்ுபற ஆு ேற்ுே் மபால்மகாை வாவி என்பவற்பறக் 
மகாண்ைபேந்ுள்ளமதாு, மபால்மகாை வாவி, வைக்ு மபால்மகாை வாவி ேற்ுே் மதற்ு 
மபால்மகாை வாவியாக 400 சுர கி.ே.ீ பரப்பளபவக் மகாண்ை விசாலோன நீர்த் மதக்கங்கள் 
இரண்பைக் மகாண்ுள்ளு. மேுே், மபால்மகாை நீமராபை, தியவன்னாவ ேற்ுே் தலங்கே 
நகர ஈர நிலே் என்பவற்ுைன் மதாைர்புபுவுைன், மபால்மகாை நீர் வளப் பிரமதசே் உு இல-
க்கே் 5.1 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

மபால்மகாை இயற்பக ஈர நிபலபே ூலே் ுற்றாைற் சேநிபலபய ஏற்புத்ுவதற்ுத் ு-
பணயாுே் உயிரியல் மசபவகுள் ; நீர்த் மதபவபயப் ூர்த்தி மசய்தல், ுற்றாைபல ுளிரச் 
மசய்தல், மவள்ளே் ேற்ுே் வறை்சிபயக் கை்ுப்புத்தல், உயிரியல் பன்பேத் தன்பேபயக் 
காத்தல், நன்னர்ீ கைற்மறாழிபல மேே்புத்தல், ோு ேற்ுே் வண்ைல் மபாுை்களின் விகை்ி-
யாகச் மசயற்பைல், நிலத்தி நீர் ேை்ைத்பத உயர்த்தல் ேற்ுே் இயற்பக நீர் ுத்திகரிப்பு 
மபான்றபவ ுக்கியோனபவயாுே். (Sri Lanka Water Partnership (SLWP), 2016)

இயற்வக ைள ைவக ம�ொத்த நிலப்பரப்பின் சதைீத�்

களப்பு 1.60%

ஈர நில�் �ற்ு�் ெுப்பு நில�் 1.90%

ஆுகள் 15.50%

ம�ொத்த�் 19%

அட்டைவண இலக்க�் 5.1 : ம�ொறட்ுவை இயற்வக ைளப் பர�்பல்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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உு இலக்க�் 5.1 : மபொல்மகொட நீர் ைளப் பிரததெ�்
ூல�் : Japan International Cooperation Agency, 2003

உு இலக்கே் 5.1 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு 394 சுர கி.ே.ீ பரப்பளபவக் மகாண்ை  
மபால்மகாை நீர் வளப் பிரமதசத்தின் வைக்ு நீர் வளப் பிரமதசே் மவரஸ் ஆற்ு நீர் வளப் பிர-
மதசோகக் ுறிப்பிைப்புவுைன், இவ் மவரஸ் ஆற்ு நீர் வளப் பிரமதசோனு 55.5 சுர கி.ே.ீ 
பரப்பளபவக் மகாண்ை ேற்ுே் ுமகமகாபை – ரத்தனப்பிை்ிய, மபால்மகாை கால்வாய்,  
மபாரலஸ்குவ வைக்ு, மபாரலஸ்குவ மதற்ு, ே� கால்வாய், தே்மபாவில ேற்ுே் இரத்ே-
லாபன – மோறை்ுபவ மபான்ற ஏு உப நீர் வளப் பிரமதசங்கபளக் மகாண்ைபேந்து. அத-
ற்கபேய, 8.1 ச.கி.ே.ீ பரப்பளபவக் மகாண்ை இரத்ேலாபன – மோறை்ுபவ உப நீர் வளப் பிர-
மதசோனு மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் அபேந்ுள்ளு.
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(இ) உயர் உயிரியல் பன்வமத்ுைத்தினால் ைளம் பபாுந்திய நீரியல் ுற்றாடல் 
ுவறவமயுடன் ூிய ஈரநிலங்கள் காணப்படல்

ுனாபவ களப்பு ேற்ுே் மபால்மகாை ஆற்பற அண்ி உயர் உயிரியல் பன்பேத்ுவத்ுைன் 
ூிய விலங்ு ேற்ுே் தாவர அைர்த்திபயக் காண ுிவமதாு, ுறிப்பாக ுனாபவ 
களப்பப அண்ியதாக இைே்மபயுே் ேற்ுே் இைே்மபயராத 75 பறபவ இனங்கள் வாழ்வதா-
கக் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளன. (ுஷார, 2009) பின்வுே் 5.2 இல் ுறப்பிைப்பை்ைவாு 
மபால்மகாை ேற்ுே் ுனாபவ ஈர நிலச் ூழல் ுபறபேகபள அண்ி வாுே் உயர் தாவர-
ங்கள் ேற்ுே் விலங்கினங்கள் காரணோக இயற்பக வளே் ேிக்க ேற்ுே் உயிரியல் பன்பே-
த்ுவங்களினால் வளே் மபற்ற ூழமலான்ு மோறை்ுபவ நகரில் உுவாகியுள்ளபே பு-
லனாகிறு.

மபொல்மகொட ஆற்றின் அுகொவ�யில் கொணக்ூிய ைிலங்கினங்கள் �ற்ு�் தொைரங்கள்

தொைர இனங்கள் தொ�வர, மகொட்ி, ஜப்பன்ஜபர, லில்லி, நீர் மபர்ரி, ுல்�ிரிய, அத்த, 
மபொக்ுட்ு, பி�்த�்பு ூங்கில் ைவக, பொக்ு, ுுைில, ைொவக, 
மெல்ைீனியொ, �பரல, கை்டல் ைவக, �ுத�், கிரல �ற்ு�் தைு ைவக;

பறவை இனங்கள் �ீன் மகொத்தி, வ�னொ, மகொக்ு, அன்ன�், புந்ு, ைொத்ு, கொக�், 
மைௌைொல்

ைிஞ்ஞொனப் மபயர் : Anserini, Tyrannidae, Gruidae, Hirundinidae, Numenius, 
Phalacrocoracidae, Gallinula chloropus, Lonchura atricapilla

தைு நீரியல் உயிரின-
ங்கள் 

• �ீனினங்கள் Esomus thermoicos, Channa orientalis, Clarias 
brachysoma, Aplocheilus dayi

• ஊர்ைன Otocryptis weigmanni, Cylindrophis maculatus, Lycodon 
osmanhilli, Oligodon sublineatus, Xenocrophis asperrimus

• பொூட்ிகள் Trachypithecus vetulus 
• நீரிு�் நிலத்திு�் ைொை்ைன Bufo atukoralei, Rana gracilis, 

Polypedatus cruciger
• அரிய இனங்கள் Loris tardigradus, Pelecanus philippensis, Prionailurus 

viverrinus, Lutra lutra and Crocodylus palustris

அட்டைவண இலக்க�் 5.2 : மபொல்மகொட ஆற்றின் அுகொவ�யில் கொைக்ூிய ைிலங்கினங்கள் 
�ற்ு�் தொைரங்கள் | ூல�் : �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவப, 2016

(ஈ) பபால்பகாட, ுனாவை களப்பு மற்ும் கடமலார சுப்புநிலத் தாைரங்கள் 
ைளர்ைதற்ு உகந்த ுற்றாடல் நிவலவம காணப்படல்

“Mangrove” என்பு ஸ்பானிய ேற்ுே் மபார்த்ுக்மகய மோழிகளின் மசல்வாக்கிபனக் 
மகாண்ை ஆங்கிலச் மசால்லாவமதாு, சிங்கள மோழியில் அு” கமைாலான” அல்லு” கமைால் 
வுு” எனப் பயன்புத்தப்புே் தாவரவியல் சார் புவியியல் விவோுே். சுப்பு நிலத் 
தாவரக் ுுே்போனு கைமலார ஆுகள், கழிுகங்களில் அல்லு கைற்கபர ஓரோகப் பரே்ப-
லபையுே் ேரே் அல்லு புதர்களாவமதாு, அேில மவுபாு, மவப்பநிபல வரே்புகள் ேற்ுே் 
ஈரப்பத வரே்புகுக்ு அபேய துவிச் மசல்ுே் திறுபைய தாவரங்களாகக் குதப்புகி-
ன்றன.

இலங்பகயில் சுப்புநிலத் தாவரங்கள் பரவிக் காணப்புே் மேற்ுக் கைமலாரப் பிரமதசங்க-
ளில் மேற்மகாள்ளப்பை்ை ஆய்வுகளின் மபாு மபால்மகாை வாவி, ுனாபவ களப்பு ேற்ுே் 
ேகீுபவ களப்பு என்பவற்பற ோத்திரே் இனங் காண ுிவமதாு, பின்வுே் அை்ைவபண 
இலக்கே் 5.3 இல் காை்ைப்பை்ுள்ள 20 சுப்பு நிலத் தாவரங்கள் வளர்ச்சி அபைவதற்ுப் மபா-
ுத்தோன ுற்றாைல் நிபலபேகள் மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் அபே-
ந்ுள்ள மபால்மகாை வாவி ேற்ுே் ுனாபவ களப்பப அண்ி காணப்புகின்றபே இனங் 
காணப்பை்ுள்ளு. (வன சவீராசிகள் பாுகாப்புத் திபணக்களே், 2017)
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இன�் ைிஞ்ஞொனப் மபயர் சிங்கள ைழக்ுச் மசொல்

Pteridaceae Acrostichum speciosum Weralla

Myrsinaceae Primulaceae Aegiceras corniculatum Heen gas

Acanthaceae Avicennia alba Madagas

Acanthaceae Avicennia marina Mandamadagas

Acanthaceae Avicennia Manda

Rhizophoraceae Bruguiera gymnorrhiza Sirikanda

Rhizophoraceae Bruguiera sexangula Malkadol

Malpighiales Ceriops tagal Rathugas, Punkada

Euphorbiaceae Excoecaria agallocha ThelaKiriya, Thela

Sterculaceae Heritiera littoralis Atuna

Combretaceae Lumnitzera littorea Beriya

Combretaceae Lumnitzera racemosa Beriya

Rubiaceae Morinda citrifolia Ahu

Arecaceae Nypa fruticans Ginpol

Pandanaceae Pandanus tectorius Mudukeyya

Rhizophoraceae Rhizophora apiculata Kadol

Rhizophoraceae Rhizophora mucronat MahaKadol

Lythraceae Sonneratia alba Kirala

Lythraceae Sonneratia caseolaris Kirilla, Honda Kirilla

Meliaceae Xylocarpus granatum MuttiKadol

அட்டைவண இலக்க�் 5.3 : மபொல்மகொட ைொைி �ற்ு�் ுனொவை களப்வப அை்ி ைளரக் ூிய 20 ெுப்பு 
நிலத் தொைரங்கள் 
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(அ) நீவர அண்ிய ுக்கியப் பிரமதசங்களில் மமற்பகாள்ளப்பும் காணி மீட்டல் 
மற்ும் அுமதியற்ற நிர்மாணிப்புக்கள்

நீர் ுபறபே, தாவர மேலுக்ு ேற்ுே் விளிே்புக் மகாை்ுப் பரே்பல் ுறித்ு ஆய்வு மசய்ு, 
மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் பிரமதசத்திற்ு அபேவாக ுற்றாைல் ுக்கியத்ுவங்கள் புப்பா-
ய்வு மசய்யப்பை்ைமதாு, ுறித்த ுக்கிய இைப் புப்பாய்வு மேற்மகாள்ளப்பை்ை ுபற 
இபணப்பு 5 ூலோகவுே் ுற்றாைல் ுக்கியத்ுவே் வாய்ந்த புப்பாய்வு வபரபை இலக்கே் 
5.1 ூலோகவுே் காை்ைப்பை்ுள்ளன.

ுற்றாைல் ுக்கியத்ுவே் வாய்ந்த புப்பாய்வானு வபரபைத்திற்ு அபேய இளே் பச்பச 
நிறத்தில் மதன்புே் அதி ுக்கியோன ுற்றாைல் நிபலபேகுைனான நீபர அண்ிய 
ேற்ுே் நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை பிரமதசங்களாக இனங் காணப்பை்ுள்ள மபால்மகாை 
காப்பு, ுனாபவ களப்புப் பிரமதசே் ேற்ுே் கைற்கபரக் காப்பு மபான்றன அுேதி அற்ற நி-
ர்ோணிப்புக்கள் ேற்ுே் காணி ேை்ீபுக்கள் அதிகே் காணப்புே் பிரமதசங்களாக உுதி மச-
ய்யப்பை்ுள்ளன.

ேத்திய ுற்றாைல் அதிகார சபப ேற்ுே் திறந்த பல்கபலக்கழகே், சிவில் மபாறியியல் பைீே் 
மபான்றவற்றால் மேற்மகாள்ளப்பை்ை Investigation of illegal encroachment and land illing in Bolgoda 
Environment Protection area, Colombo ஆராய்ச்சி அறிக்பகக்ு அபேய மபால்மகாை காப்புப் பிர-
மதசத்தில் 2013 ஆே் ஆண்ில் அுேதி அற்ற காணி ேை்ீபு ேற்ுே் அுேதி அற்ற பகயகப்பு-
த்தல்கள் ுபறமய 0.0756 சுர கி.ே.ீ ேற்ுே் 0.0077 சுர கி.ே.ீ எனக் ுறிப்பிைப்புகின்றன. 
மேுே், பண்ைாரகே ேற்ுே் குத்ுபற பிரமதச மசயலாளர் பிரிவுகுைன் ஒப்பை்ீு ரதீியில் 
மோறை்ுபவ, இரத்ேலாபன, பாணந்ுபற ேற்ுே் மகஸ்மபவ மபான்ற பிரமதசங்களில் வன-
க்காப்பு ஆக்கிரேிப்புக்களின் தாக்கே் அதிகே் என அறிக்பகயிைப்பை்ுள்ளு. (ுுதினி 
என்.எே்.ூ. அத்தபத்ு ப.ீசஎீல், 2013)

நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயினால் பல பிரமதசங்குக்ு ஏற்ப ூுள் வபரபைத்தின் ு-
பணயுைன் மேற்மகாள்ளப்பை்ை ஆய்வுகள் ூலே் கைந்த 10 வுை காலப்புதியில் அுேதிய-
ற்ற ேை்ீபுக்கள் ேற்ுே் நிர்ோணிப்புக்களில் அதிகரிப்பு காணப்புகின்றபே பின்வுே் உு 
5.2, 5.3 ேற்ுே் 5.4 ூலே் மதளிவாகிறு.

5.2.1.2. பலைீனங்கள் | வநாக்கை் 01

உு இலக்க�் 5.2 : �ுு ூை தீவை அை்ிய அு�தியற்ற கொைி �ீட்டல்கள்
ூல�் : ூுள் ைவரபடத்தின் ுவையுடன் நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

Year 2004 Year 2015
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ைவரபட இலக்க�் 5.1 : ம�ொறட்ுவை ுற்றொடல் உைர்திறன் புப்பொய்ைு - 2021 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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உு இலக்க�் 5.4 : புவகயிரத கொப்பு �ற்ு�் கடற்கவரவய அை்ிய மகொரலமைல்ல பிரததெத்தின்  
அு�தி அற்ற நிர்�ொைிப்புக்கள்
ூல�் : ூுள் ைவரபடத்தின் ுவையுடன் நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

உு இலக்க�் 5.3 : கட்ுமபத்த ஈர நிலங்கவள அை்ிய அு�தியற்ற கொைி �ீட்டல்கள்
ூல�் : ூுள் ைவரபடத்தின் ுவையுடன் நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

Year 2004

Year 2004

Year 2015

Year 2015

(ஆ) பதாழிற்சாவலகளில் உுைாும் கழிைுகவள அுகிுள்ள நீர் ூலங்கு-

க்ு பைளிமயற்றல்.

2016 ஆே் ஆண்ில் மோறை்ுபவ ோநகர சபப எல்பலயில் அபேந்ுள்ள ேத்திய ுற்றாைல் 
அதிகார சபப ூலே் பரிந்ுபரக்கப்பை்ை மதாழில்குள் அதிக ோுபைய ஏ மதாுதிபயச் 
மசர்ந்த 122 மதாழில்கள், நுத்தர அளவிலான ோுபைய ப ீமதாுதிபயச் மசர்ந்த 70 மதாழில்க-
ள், ோசற்ற மதாுதிபயச் மசர்ந்த 305 மதாழில்கள் ேற்ுே் ுதலுீ ேற்ுே் மேே்பாை்ு சபபக்ு-
ரித்தான 14 மதாழில்கள் என்றவாு 511 மதாழில்கள் பதிவு மசய்யப்பை்ுள்ளுைன், பின்வுே் 
உு 5.5 ூலே் அவ்வாு பதிவு மசய்யப்பை்ுள்ள மதாழில்களின் இைே்சார்ந்த பரே்பல் காை்ை-
ப்பை்ுள்ளு.

மதாழில்கள் ூலே் மேற்மகாள்ளப்புே் உற்பத்திச் மசயற்பாை்ின் மபாு உுவாுே் அுத்த-
ோன நீபர ுத்திகரிப்பு மசய்ததன் பின்னர் அுகிுள்ள இயற்பக நீர் ூலங்குக்ு மநரி-
யாக அல்லு மபாு அுத்த நீர் விகாலபேப்பு ுபறபேகள் வாயிலாக நீர் ூலங்குக்ு 
மவளிமயற்றப்புவுைன், மதாழிற்சாபலகளிலிுந்ு மவளிமயற்றப்புே் அுத்த நீர், 2008 
ஆே் ஆண்ின் 01 ஆே் இலக்க மதசிய ுற்றாைல் (பாுகாப்பு ேற்ுே் தரே்) கை்ைபளயாகக் ுறி-
ப்பிைப்பை்ுள்ள ேற்ுே் 1534/18 ஆே் இலக்க ேற்ுே் 2018.02.01 ஆே் திகதிய வர்த்தோனி அறி-
வித்தல் ூலே் பிரகைனப்புத்தப்பை்ுள்ள “அுத்தோன நீபர மவளிப்புறச் ூழுக்ு மவளி-
மயற்ுபகயில் ஏற்புபைய தரே் ேற்ுே் அளவு” குக்ு அபேய ுறித்த அுத்த நீரின் 
மசறிவானு உரிய நீர் ூலத்தின் மகாள்திறபனப் மபான்ு எை்ு ேைங்கான மபுேதிபயக் 
மகாண்ிுத்தல் மவண்ுே்.
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உு இலக்க�் 5.5 : ஏ,பீ, �ற்ு�் ெீ மதொுதிகவளெ் தெர்ந்த மதொைில்களின் இட�்ெொர்ந்த பர�்பல்
ூல�் : �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவப, 2016

கலாநிதி மசபால சேரமசகர அவர்களினால் பிரகைனப்புத்தப்பை்ை Socio Ecological Review of 
Bolgoda Lake in Sri Lanka, 2017 ற்ு அபேய மபால்மகாை ஆற்றின் நீர் ோதிரிபயப் பரிசலீிப்பதன் 
ூலே் மேற்மகாள்ளப்பை்ை அவதானிப்புக்கள் பின்வுே் அை்ைவபண இலக்கே் 5.4 இுே் 
அதற்ுரிய ுிவுகள் இபணப்பு இலக்கே் 6 இுே் காை்ைப்பை்ுள்ளன. 
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அலு மெல்ெியஸ் ஒு லீற்றுக்ு �ில்லி கிரொ�் �ிலிதைொல்ட்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மபு�தி 6.0-8.5 250 3-5 50 25-250 3

மகொஸ்பலன இைுர 29.9 7.5 200 7 10 228 இ.ு. 7.9 20

மகொரலமைல்ல இைுர 29.8 8 600 22 555 9028 5.6 5.3 20

மகொரலமைல்ல �த்திய 29.7 8 600 21 553 12484 5.6 6.6 30

ப�ல இந்திமபத்த இைுர 31.4 7.9 200 8 47 4404 இ.ு. 6.7 20

கமடொலொன �த்திய 29.9 8.3 400 12 217 4848 2.8 9.2 30

கமடொலொன இைுர 31.3 7.8 100 14 310 5024 இ.ு. 4.3 20

ைில்தலொர ைத்வத �த்திய 30 8.3 200 4 47 980 இ.ு. 9.5 10

அட்டைவண இலக்க�் 5.4 : மபொல்மகொட ஆற்றின் நீர் �ொதிரி அைதொனிப்பு அறிக்வக
ூல�் : கலொநிதி ெ�ரதெகர எஸ், 2017

• அைதொனிக்கப்பட்ட மபு�தி அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மபு�தியிலிுந்ு ைிலகிய ெந்தர்ப்பங்களில் 
ுறித்த மபு�தி �ஞ்ெள் நிறத்தில் கொட்டப்பட்ுள்ளு.

• இ.ு. – இனங்கொை ுியைில்வல.
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(இ) ுனாவை களப்புப் பிரமதசத்வத ுற்றாடல் பாுகாப்பு ைலயமாகப் பிரகடன-

ப்புத்தாவம

விரிவான SWOT புப்பாய்வின் அத்தியாயே் 5.2.1.1 ; பலங்களின் கீழ் ுனாபவ களப்புப் பிர-
மதசத்தில் உயர் விலங்கினங்கள் ேற்ுே் தாவர இனங்களின் அைர்த்தி ேற்ுே் பன்ுக-
த்தன்பே காணப்புவதாக இனங் காணப்பை்ுள்ளுைன், மேுே் நீரியல் அிப்பபையில் ு-
க்கியத்ுவே் வாய்ந்த நீர் ேற்ுே் நிலத்ுைன் மதாைர்புபைய ுற்றாைல் ுபறபே ஒன்ு 
காணப்புகின்றபே உுதி மசய்யப்பை்ுள்ளு. அதற்கபேய ுனாபவ களப்புப் பிரமதச-
ோனு உயிரியல் பன்பேத்ுவத்திற்ு அபேய ுக்கியத்ுவே் ேிக்க ஒு இைோகக் குத-
ப்பை்ைாுே் ுறித்த பிரமதசத்பத ுற்றாைல் பாுகாப்பு வலயோகப் பிரகைனப்புத்தப்பைா-
பே ஒு பலவனீோக இனங் காணப்பை்ுள்ளு.

(ஈ) பபால்பகாட, ுனாவை களப்பு மற்ும் கடமலார சுப்பு நிலத் தாைரங்கள் 
அழிைவடயும் நிவல காணப்படல்

அத்தியாயே் 5.2.1.1 ஈ இன் கீழ் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளவாு சுப்பு நிலத் தாவரங்களின் வள-
ர்ச்சிக்ு ேிக உகந்த ுற்றாைல் நிபலபே மபால்மகாை வாவி, ுனாபவ களப்பு ேற்ுே் கை-
மலாரே் காணப்புகின்றபே இனங் காணப்பை்ைாுே் தற்மபாு பல்மவு ேனிதச் மசயற்பாு-
கள் ேற்ுே் ுபறயற்ற ுகாபேத்ுவே் காரணோக அப் பிரமதசங்களில் காணப்புே் ேிகப் 
மபுேதி வாய்ந்த ேற்ுே் உயர் உயிரியல் பன்பேத்ுவே் மகாண்ை சுப்பு நிலத் தாவரங்கள் 
பிப்பியாக அழிவபைந்ு வுகின்றபே இனங் காணப்பை்ுள்ளு.

ம�ொறட்ுவை ஈர நிலங்கவள அை்ிய சுப்பு நிலத் தொைரங்கள் அழிைவடைதற்கொன 
கொரைங்கள் �ற்ு�் அதனொல் ஏற்படக் ூிய பொதிப்புக்கள் ;

i. மபால்மகாை ஆற்றின் இறால் பண்பண நிர்வாகே் – இறால் மதாை்ிகளிலிுந்ு மவளி-
மயற்றப்புே் ூஞ்பச நீர், உணவுக் கழிவுகள், இறால்களின் கழிவுகள், மசதன ேற்ுே் 
அமசதன கிுேி நாசினிகள் மபான்றபவ அதிகளவில் மவளிமயற்றப்புவதன் காரண-
ோக புவ ேபழவழ்ீச்சிக் காலங்களில் அபவ நீர்த்மதக்கே் ுுுே் பரவுவதால் உள்நா-
ை்ுத் தாவர இனங்கள் ேற்ுே் விலங்கினங்கள் அழிவபைதல்.

ii. மதாழிற்சாபலகளிலிுந்ு மவளிமயற்றப்புே் நச்ுக் கழிவுகள், திண்ேக் கழிவுகள் 
ேற்ுே் ேரத் மதாழிற்சாபலகளிலிுந்ு அகற்றப்புே் ேரத் ுூள் என்பவற்பற நீர்த்மத-
க்கங்களில் கலத்தல் – இவ்வாு மவளிமயற்றப்புே் கழிவுகள் சுப்பு நிலத் தாவரங்கு-
ைன் கலப்பதால் மவர்கள் தபைப்புவதால் சுப்பு நிலத் தாவரங்களின் நல்ல வளர்ச்சி-
க்ுத் தபை ஏற்புகிறு. மேுே், இதன் ூலே் ுண் தாவரங்கள் ேற்ுே் விலங்- 
ுகுக்ுே் வாழ்வதற்ுப் மபாுத்தேற்ற ூழல் உுவாவமதாு, ேபறுகோக ேனிதர்க-
ளின் ஆமராக்கியத்திற்ுே் தீங்கான விபளவுகபள ஏற்புத்ுே். (உதாரணோக மநாய்க் 
கிுேிகள் பரவுவதால் காய்ச்சல் ஏற்பைல்) மேுே் உயிரினங்களின் இனப் மபுக்கச் மச-
யற்பாு பாதிப்பபைவதால் பிரமதசத்தில் உயிரினப் பல்வபகபே ேற்ுே் உயிரினங்க-
ளின் இுப்பு ேை்ுப்புத்தப்பை்ுள்ளு.

iii. நீர் நிபலகபள அண்ிய பிரமதசங்கள் ேை்ீபு ேற்ுே் வர்த்தக நைவிக்பககுக்காக 
சுப்பு நிலத் தாவரங்கபள மவை்ுதல் – இதன் மபாு ுுகிய காலப் புதியில் பாரிய 
அளவில் தாவரங்கள் அழிக்கப்புவதால் ேற்ுே் காணி ேை்ீபுப் பிரமதசங்களில் மேற்மகா-
ள்ளப்புே் ுபறயற்ற நிர்ோணிப்புக்கள் காரணோக சுப்பு நிலத் தாவரங்கள் இயற்-
பக ுபறயில் புுப்பிக்க ுியாேற் மபாதல்.
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1980 ஆே் ஆண்ின் 56 ஆே் இலக்க ேற்ுே் 2000 ஆே் ஆண்ின் 53 ஆே் இலக்க சை்ைங்களினால் 
திுத்தப்பை்ை 1980 ஆே் ஆண்ின் 47 ஆே் இலக்க மதசிய ுற்றாைல் சை்ைத்தின் இலக்கே் 24 இ 
ேற்ுே் ஈ பிரிவுகள் பிரகாரே் மபால்மகாை ுற்றாைல் பாுகாப்பு வலயே் பிரகைன-ப்புத்தப்ப-
ை்ுள்ளபேயானு நீரினால் வளே் ேிக்க நகரே் எுே் மநாக்கத்பத அபைபகயில் ுக்கிய-
ோன சந்தர்ப்போக அபேயுே். அதற்கபேய ேத்திய ுற்றாைல் அதிகார சபபயினால் மோற-
ை்ுபவ கிழக்ு ேற்ுே் மதற்ு எல்பலகளான மபால்மகாை ஆற்றிற்காக 60 ேற்ீறர் அளவிலான 
காப்பு எல்பல ஒன்ு மபணப்பை்ு வுகிறு.

உு 5.6 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு மபால்மகாை ஆறானு மகாுே்பு ேற்ுே் குத்ுபற ோ-
வை்ைங்களில் 84 கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகள் உள்ளைங்ுே் வபகயில் பாய்வமதாு, 
அவற்ுள் 21 கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகள் மோறை்ுபவ ோநகர சபப எல்பலக்ு உை்ப-
ை்ைபவயாுே். மேுே், ுறித்த உுவில் ேத்திய ுற்றாைல் அதிகார சபபயினால் நிர்வகிக்க-
ப்புே் 60 ேற்ீறரான மபால்மகாை ஆற்ுக் காப்புே் ுறித்ுக் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

5.2.1.3. சந்தர்ப்பங்கள் | வநாக்கை் 01

உு 5.6 : மபொல்மகொட 
ுற்றொடல் பொுகொப்பு 
ைலய�்
ூல�் : �த்திய ுற்றொடல் 
அதிகொர ெவப, 2012

அத்தியொய�் 05
SWOT புப்பாய்ைு

ைிரிைொன SWOT  
புப்பொய்ைு 

்�ாக்கம் 01



71

5.2.1.4. அச்ுுத்தல்கள் | Goal 01

(அ) உலக பைப்பநிவல உயர்ைவடைதன் காரணமாக ஏற்பும் கடல்நீர்  
மட்டம் உயர்ைவடதல்

ஐக்கிய நாுகளின் ுற்றாைற் குத்திை்ைே், உலக வானிபல அபேப்பு ேற்ுே் விஞ்ஞான ரதீி-
யிலான சங்கங்கள் ுறித்த சர்வமதச சபப மபான்ற நிுவனங்கள் ஒன்றிபணந்ு 2007 ஆே் 
ஆண்ில், உலக வானிபல ோற்றங்கள் மதாைர்பில் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ள "Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC)" அறிக்பகபய மவளியிை்ுள்ளு. உலக மவப்பநிபல 
அதிக-ரிப்பின் காரணோக இலங்பகயில் கைல் நீர் ேை்ைே் உயர்வபைதபல கணிப்பதற்காக 
மேற்ுறித்த அறிக்பகயில் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ள தரவுகளின் ுபணயுைன் 2012 ஆே் ஆண்ில் 
அனர்த்த ுகாபேத்ுவ நிபலயத்தின் கண்காணிப்பின் கீழ், கைமலாரப் பாுகாப்பு ேற்ுே் 
கைமலார வளப் பாுகாப்பு ுகாபேத்ுவ திபணக்களத்தினால் கைமலாரத்பத அண்ிய பி-
ரமதசங்கள் நீரில் ூழ்கக் ூிய மபாக்ு கணிக்கப்பை்ைமதாு, அதன் மபாு 25, 50, 75, 100 என 
நான்ு கால இபைமவளிகளின் கீழ் ஆய்வுகள் மேற்மகாள்ளப்பை்ுள்ளன. அதன் ுபணயு-
ைன் மோறை்ுபவ பிரமதசத்திற்ு ”கைல் நீர் ேை்ைே் உயர்வபைதல் – 66 பதிவு ேற்ுே் 77 பதிவு” 
எனப் பிரகைனப்புத்தப்பை்ுள்ள இரண்ு வபரபைங்கள் இபணப்பு 7 இல் காை்ைப்பை்ு-
ள்ளன.

ுறித்த ைவரபடங்களின் ஆய்ைின் ூல�் பின்ைு�் ுிைுகுக்ு ைரலொ�்.

i. 25 வுை கால இபைமவளியில் கைல் நீர் ேை்ைே் உயர்வபைவதன் காரணோக மோறை்ு-
பவ கைற்கபரப் பாுகாப்புப் புதி நீரில் ூழ்கக் ூிய சாத்தியக்ூு காணப்புகிறு.

ii. பிப்பியாக 100 ஆண்ுகள் கழிபகயில் ுனாபவ களப்பு ேற்ுே் மபால்மகாை  
ஆற்பற அண்ிய பிரமதசுே் நாை்ின் உள்ளகப் பிரமதசங்குே் நீரில் ூழ்கக் ூிய 
சாத்தியக்ூு காணப்புவதாக இனங் காணப்பை்ுள்ளு.

iii. மகாரலமவல்மலவிலிுந்ு எமகாை உயன வபரயான ுுகலான நிலப் புதியானு 
கைல் நீர் ேை்ைே் உயர்வபையக் ூிய அதிக ஆபத்தான வலயோக இனங் காணப்பை்ு-
ள்ளு.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(அ) பமாறட்ுவை மாநகர சவப பிரமதசமானு இலங்வகயின் நான்காைு 
பாரிய ுற்ுலா ஈர்ப்பு மிக்க பகாும்பு ுற்ுலா நகரத்திற்ுரித்தான  
மற்ும் ுற்ுலா ஈர்ப்புடன் ூிய இரண்ு பிரமதசங்குக்ு அதாைு, 
ைடக்கில் பதஹிைவள – கல்கிவச மாநகர சவப பிரமதசத்திற்ும் பதற்கில் 
பாணந்ுவற நகரத்திற்ும் இவடமய அவமந்ுள்ளவம.

திறந்த மபாுளாதாரே் அறிுகப்புத்தப்பை்ை அமத மவபள இலங்பக பாரே்பரியேற்ற மபா-
ுளாதார சாத்தியக்ூுகபள ுறித்ு அவதானே் மசுத்தியுைன், அதன் மபாு ஏற்ுேதித் 
ுபற ேுீ கவனே் மசுத்தி, ுற்ுலாத்ுபற, ஆபைக் பகத்மதாழில் ேற்ுே் தயாரிக்கப்பை்ை 
விவசாய உற்பத்திப் மபாுை்கள் ேற்ுே் மசபவகளில் ஈுபை்ைு. அதற்கபேய மோறை்ுபவ 
அபிவிுத்தி திை்ைத்பத வுக்பகயில் பிரமதசத்திுள்ள சாத்தியக்ூுகபளப் பயன்புத்தி, 
இலங்பகயின் மோத்த உள்நாை்ு உற்பத்திக்ு ுறிப்பிைத்தக்க பங்களிப்பப வழங்கக் ூிய 
ுபறகள் ேுீ கவனே் மசுத்தப்பை்ைுைன், அதன் மபாு ுற்ுலாத் ுபறபய ஊக்ுவிப்ப-
தற்கான பலங்கள் இனங் காணப்பை்ைன.

மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்தின் ுற்ுலாத்ுபறயின் மேே்பாை்ுக்கான பிரதான-
ோன பலோக அதன் அபேவிைத்பதக் ுறிப்பிைலாே். அதாவு, மோறை்ுபவ நகரே் இல-
ங்பகயின் நான்காவு பாரிய ுற்ுலா ஈர்ப்பு ேிக்க மகாுே்பு ுற்ுலா நகரத்திற்ுரித்தான 
ேற்ுே் ுற்ுலா ஈர்ப்புைன் ூிய இரண்ு பிரமதசங்குக்ு அதாவு, வைக்கில் மத�ிவபள 
– கல்கிபச ோநகர சபப பிரமதசத்திற்ுே் மதற்கில் பாணந்ுபற நகரத்திற்ுே் இபைமய 
அபேந்ுள்ளபேபயக் ுறிப்பிைலாே். இலங்பக ுற்ுலா அபிவிுத்தி அதிகார சபபயின் 
வுைாந்த அறிக்பக 2017 ற்ு அபேய இலங்பக ஏு ுற்ுலா வலயங்குக்ு அதாவு, 
மகாுே்பு நகரே் (மகாுே்பு 1 – 14), மகாுே்பு வலயே், மதற்ு கைமலாரப் பிரமதசே், கிழக்ு 
கைமலாரப் பிரமதசே், ேத்திய ேபலத் மதாைர், பண்பைய நகரே் ேற்ுே் வைக்ுப் பிரமதசே் என 
பிரித்ுக் காை்ைப்பை்ுள்ளுைன், மோறை்ுபவ நகரோனு மகாுே்பு (மோறை்ுபவயி-லிு-
ந்ு மகாுே்பு வபர ேற்ுே் நீர் மகாுே்பு ுதல் மகாுே்பு வபரயான பிரமதசே்) ுற்ுலா 
வலயத்திற்ு உரித்தானு. (உு 5.7)

ுற்ுலா ஈர்ப்பு மிக்க நகரம்” எும் மநாக்கத்திற்கான ைிரிைான தரப் 
புப்பாய்ைு.

5.2.2. மநாக்கம் 02

5.2.2.1. பலங்கள் | வநாக்கை் 02
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உு 5.7 : இலங்வக ுற்ுலொ ைலயங்கள்
ூல�் : இலங்வக ததெிய ைவரபட�், 2007

மேற்ுறித்த ுற்ுலாத்ுபற வலயங்களில் காணப்புே் வதிவிை வசதிகபளக் கவனத்திற் 
மகாள்பகயில், மகாுே்பு பிரமதசே் 13.74% மகாள்திறபனக் மகாண்ுள்ளுைன், மகாுே்பு 
நகரப் பிரமதசத்தின் அதாவு, மகாுே்பு நகரே் (1 – 14) 22.62% மகாள்திறபனக் மகாண்ுள்ள-
ு. அதற்கபேய, மகாுே்பு உை்பை ஏபனய அண்ேித்த நகரங்களின் மோத்தக் மகாள்திறன் 
36.36% ஆுே். மேுே் இலங்பகக்ு வுபக துே் ுற்ுலாப் பயணிகள் மபற்ுக் மகாள்ுே் 
தங்ுேிைங்களின் விகிதத்பத ஒப்பிுபகயில் மகாுே்பு வலயத்தில் ுற்ுலாப் பயணிகள் 
தங்ுேிைங்கபளப் மபற்ுக் மகாள்ுே் எண்ணிக்பக 73.14% ஆவுைன், ுற்ுலாப் பயணி-
குக்ு தங்ுேிை வசதிகபள வழங்கல் ேற்ுே் தங்ுேிைங்கபளப் மபற்ுக் மகாள்ுே் 
எண்ணிக்பகயின் பி மகாுே்பு ுற்ுலா வலயே் நான்காவு இைத்பதப் மபற்ுக் மகாள்வு 
அை்ைவபண இலக்கே் 5.5 பிரகாரே் உுதியாகிறு. (இலங்பக ுற்ுலா அபிவிுத்தி அதிகார 
சபப, 2017)
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ுற்ுலொப் மபுநகர�் ுற்ுலொ தங்ு�ிட ைசதிகளி-
ன் மகொள்திறன்

தங்ு�ிடங்கவளப் மபற்ுக் 
மகொள்ு�் எண்ணிக்வக

மகொு�்பு நகர�் (மகொு�்பு 1 -14) 22.62% 75.31%

மகொு�்பு ைலய�் 13.74% 73.14%

மதற்ு கடதலொர பிரததெ�் 35.23% 72.38%

கிைக்ு கடதலொர பிரததெ�் 4.82% 72.95%

�த்திய �வலத் மதொடர் 5.78% 73.55%

பை்வடய நகர�் 17.11% 73.85%

ைடக்ுப் பிரததெ�் 0.70% 70.98%

அட்டைவண இலக்க�் 5.5 : ுற்ுலொப் மபுநகரங்களின் ுற்ுலொ தங்ு�ிட ைெதிகளின் மகொள்திறன் 
�ற்ு�் தங்ு�ிடங்கவளப் மபற்ுக் மகொள்ு�் அளைு
ூல�் : இலங்வக ுற்ுலொ அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2017

மோறை்ுபவ ோநகர சபப வைக்ு எல்பலயான மத�ிவபள – கல்கிஸ்பச ோநகர சபப பி-
ரமதசங்கள் ேற்ுே் மதற்ு எல்பலயான பாணந்ுபற நகரே் தற்மபாுே் ுற்ுலா ஈர்ப்பு 
ுபறயாத பிரமதசங்களாுே். அவ்வாு அப் பிரமதசங்குக்ு ுற்றலா ஈர்ப்பு ஏற்ப-ுவத-
ற்கான காரணங்களாக ுரிதோக பரவுே் நவனீ கபைகள், ஆபையகங்கள், நை்சத்திர ம�ா-
ை்ைல்கள் ேற்ுே் பல்மவு மதாைர்ோிக் கை்ிைங்கள் மபான்றவற்பறக் ுறிப்பிை ுியுே் 
என்பமதாு, மத�ிவபள ேிுகக் காை்சிசாபல காரணோகவுே் வுைாந்தே் ஏறத்தாழ 
1,400,000 ுற்ுலாப் பயணிகள் மத�ிவபள – கல்கிஸ்பசப் பிரமதசங்கபள நாிச் மசல்கி-
ன்றனர். (இலங்பக ுற்ுலா அபிவிுத்தி அதிகார சபப, 2017). மேுே், கண்கவர் கைற்கபரக-
ள், அதபன அண்ிப் பரவுே் ம�ாை்ைல்கள் காரணோக இப் பிரமதசங்கள் ேிகப் பிரபலோன 
ுற்ுலாப் பயண ுிவிைங்களாக ோறியுள்ளன.

தற்மபாு மோறை்ுபவ நகரத்தில் காணப்புே் ுற்ுலா ஈர்ப்பு ேிகக் ுபறந்த அளவாக இு-
ப்பிுே், மேமல விபரிக்கப்பை்ுள்ளவாு மத�ிவபள – கல்கிஸ்பச ேற்ுே் பாண-ந்ுபற 
நகரங்குக்கான ுற்ுலா ஈர்ப்பபப் பயன்புத்தி, மோறை்ுபவ நகரத்பதயுே் 
ுற்ுலாவிற்கான இுப்பிைோக்ுே் சாத்தியக்ூு காணப்புகின்றபே புலனாகிறு.

(ஆ) பமாறட்ுவை நகரமானு ூன்ு பக்கங்களிும் இயற்வக நீர் ூலங்க-

வள எல்வலகளாகக் பகாண்ு உப நகரப் பண்புகவளக் பகாண்டவமந்த 
ைர்த்தக அுசக்தியாக ைிுத்தி அவடதல்

ம�ொறட்ுவை நகர�ொனு ூன்ு பக்கங்களிு�் இயற்வக நீர் ூலங்கவள  
எல்வலகளொகக் மகொை்ுள்ளவ�.

மோறை்ுபவ நகரத்தின் நிர்வாக எல்பலயான ோநகர சபப எல்பலயானு இயற்பகயாக-
மவ ூன்ு பக்கங்களிுே் நீபர எல்பலயாகக் மகாண்ுள்ளு. அதாவு, மோறை்ுபவ 
நகரே் மேற்ு பக்கே் கைமலார மவளியில் இந்ு சுத்திரத்பத மநாக்கிச் மசல்ுே் அழகிய 
நிலப் பரப்பபக் மகாண்ுள்ளமதாு, கிழக்கிுே் மதற்கிுே் மபால்மகாை ஆற்பற எல்பலயா-
கக் மகாண்ுள்ளு.
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மோறை்ுபவ ோநகர சபப நிர்வாக எல்பலயில் காணப்புே் ஒமர ஒு நில எல்பலயாக வை-
க்கில் மத�ிவபள – கல்கிஸ்பச ோநகர சபப அதிகார எல்பலபய இனங் காணலாே். இத-
ற்கபேய மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்தின் மோத்த எல்பல நீளத்தின் ுோர் 40 கி.ே.ீ 
நீபர ுக்கியத்ுவோகக் மகாண்ை பிரமதசோுே். இதன் காரணோக ுற்ுலாத்ுபறபய 
மேே்புத்ுபகயில் நீபர ுக்கியத்ுவோகக் மகாண்ை அபிவிுத்திபய ஊக்ுவிக்கக் ூி-
யவாு அதற்ு ேிகப் மபாுத்தோன ுற்றாைல் நிபலபே இயற்பகயாகமவ மோறை்ுபவ 
நகரிற்ு உரித்தாகியுள்ளு.

புற நகரப் பை்புகவளக் மகொை்ட ைர்த்தக அுசக்தியொக ைிுத்தி மசய்தல்

19 ஆே் ுூற்றாண்ின் ஆரே்பத்திலிுந்ு இலங்பக மபான்ற மதற்காசிய ூன்றாே் உலக நாு-
களின் மபாுளாதார நைவிக்பககளின் மகந்திர நிபலயோக ுதல் நகரங்கள் உுவாகியு-
ள்ளபேபய இனங் காணலாே். இவ்வாு ுதல் நகரங்கள் உுவாுவதற்ு பிரமதசத்தின் 
வதீி ுபறயுைன் மதாைர்புபைய மபௌதீக கை்ைபேப்பு மநரியாகத் தாக்கே் மசுத்தியுள்ளு-
ைன், சூக ேற்ுே் ுற்றாைற் பண்புகுே் அதற்ுக் காரணோகியுள்ளன. அவ்வாு இலங்பக-
யில் உுவாகிய ுதல் நகரோக மகாுே்பு நகபரக் ுறிப்பிைலாே். (ரிேர், 1998). இத்தபகய-
மதாு பின்னணியில் பிப்பியாக மகாுே்பின் ுக்கிய பிரமதசங்கள் ுரிதோக 
சனத்மதாபக அைர்த்தியுைன் ூியதாக ோுவமதாு ஏற்பை்ை ுற்றாைல் ேற்ுே் சூக சிக்க-
ல்கள் வசிப்பதற்ுப் மபாுத்தேற்ற ூழபல உுவாக்கியதன் காரணோக ேக்கள் இைப்மபய-
ர்வு ஆரே்போனு. அதன் விபளவாக மகாுே்பின் ுக்கிய பிரமதசத்பத அண்ேித்த 
மத�ிவபள – கல்கிஸ்பச, மோறை்ுபவ, பாணந்ுபற, ே�ரகே மபான்ற புற நகர மகந்திரத் 
தரமோன்ு உுவாகத் மதாைங்கியு.மகந்திரத் தரமோன்ு உுவாகத் மதாைங்கியு.

மேுே், ேத்திய வர்த்தகப் பிரமதசே் சனத்மதாபக ூிய பிரமதசோக ோறியுைன், அதன் இை-
வசதிகள் பற்றாக்ுபற ேற்ுே் மசபவக்கான மதபவப்பாு அதிகரித்தபே காரணோக புற 
நகரக் மகந்திரங்கள் உுவாகியுள்ளுைன், ுறித்த புற நகரப் பிரமதசங்கபள மநாக்கியதாகப் 
பரே்பலபையுே் நைவிக்பககளாக விற்பபன நிபலயங்கள், கபைத் மதாுதிகள், திபரயர-
ங்ுகள், தளபாை விற்பபன நிபலயங்கள், விுுபற விுதிகள் ேற்ுே் ுற்ுலாச் மசபவகள் 
மபான்றவற்பறக் ுறிப்பிைலாே். (மகாை்மைமகாை எஸ்.ப.ீப.ீ, 2015)

ஏமதுே் ஒு நகரில் ுற்ுலாப் பணிகபள மேே்புத்ுவதற்ுத் தாக்கே் மசுத்ுே் ஒு கார-
ணியாக நகரேயோக்கலின் தீவிரத்பதக் ுறிப்பிைலாே். மோறை்ுபவ நகரோனு மகாுே்பு 
நகபர அண்ேித்ததாக அபேந்த வியாபார நைவிக்பககள் தாபிக்கப்பை்ை ுபண நகரோக 
இுப்பதால் ுற்ுலா ஈர்ப்பப அபைவதற்ுத் மதபவயான வசதிகபள விுத்தி மசய்வதற்ு 
ேிகப் மபாுத்தோன பிரமதசோகக் ுறிப்பிைலாே்.

மேற்ுறித்த விையங்கபள மநாக்ுபகயில், ுற்ுலாத் ுபறபய மேே்புத்ுவதற்ுப் மபா-
ுத்தோன ுற்றாைல், மபாுளாதார ேற்ுே் வர்த்தகப் பின்னணிபயக் மகாண்ை ஒு பிரமதச-
ோக மோறை்ுபவ நகரத்பதக் ுறிப்பிைலாே்.

(இ) பமாறட்ுவை நகரில் பாரம்பரியமாகக் காணப்பும் தச்ுக் வகத்பதாழில்

மோறை்ுபவ நகரின் அபையாளோக பாரே்பரிய ேரத் தளபாைத் மதாழிபலக் ுறிப்பிை 
ுியுே் என்புைன், தற்மபாு நகர ேக்களின் பிரதான சவீமனாபாயத் மதாழிலாக இுப்பு 
தச்ுத் மதாழிலாுே்.  பிரதானோக மோறை்ுுல்ல, இந்திமபத்த, கைலான, வில்மலாரவத்பத 
ேற்ுே் மகாரளமவல்ல மபான்ற பிரமதசங்கபள மகந்திரோகக் மகாண்ு நபைுபறப்புத்த-
ப்புே் நிகழ்கால ேரத் தளபாை உற்பத்தியானு பாரிய அளவில் இயந்திரங்களின் ுபணயு-
ைன் நவனீ மதாழிுை்பத்பதப் பயன்புத்தி, அதிூிய உற்பத்தித் திறுைன் மேற்மகாள்ள-
ப்பை்ு வுகிறு. (மோறை்ுபவ ோநகர சபப, 2017)
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(அ) பமாறட்ுவை நகரமானு இயற்வக நீர் ூலங்கவளக் பகாண்ிுந்தாு-

ம், அந் நீர் ூலங்கவள மக்கள் அுுவகயில் காணப்பும் பபௌதீகத் 
தவடகள் மற்ும் நீர் ூலங்கள் மாசவடைதால் அைற்றின் ஈர்ப்பு ுவறை-

வடைதன் காரணமாக நகரில் ுற்ுலாத் ுவற மமம்பாட்ிற்ு ுறித்த 
ைளங்கவளப் பயன்புத்த ுியாுள்ளவம.

மோறை்ுபவ நகரோனு உயர் உயிரியல் பன்பேத்ுவத்ுைன் ூிய நீர் ூலங்கபளக் 
மகாண்ிுந்தாுே், அந் நீர் ூலங்கள் ேிகத் ுரிதோக ோசபைந்ு வுவதால் அவற்றின் 
உயிரினப் பல்வபகபே ேற்ுே் எழில் பிப்பியாகக் ுபறவபைந்ு வுகின்றன. மோற-
ை்ுபவ நகரத்தின் ேிக நீளோன மபால்மகாை நீர் ுக்கியத்ுவப் பிரமதசத்திற்ு பல்மவு கா-
ரணங்களினால் ேக்கள் பிரமவசிக்க ுியாத நிபல ஏற்பை்ுள்ளுைன், அதற்கான காரண-
ங்களாக மோறை்ுுல்ல, இந்திமபத்த பிரமதசங்களில் தச்ுத் மதாழில் ஆற்றங் கபர வபர 
பரவுகின்றபே, நீர் ுக்கியத்ுவப் பிரமதசத்தில் அுேதியின்றி நிர்ோணிக்கப்பை்ுள்ள 
ுிபச வுீகள் ேற்ுே் மபால்மகாை ஆற்பற அபைவதற்ுப் மபாதிய அகன்ற பாபதகள் 
இன்பே மபான்றவற்பறக் ுறிப்பிைலாே்.

மேுே், மோறை்ுபவ நகரே் கண்கவர் கைற்கபரபயக் மகாண்ிுந்தாுே், புபகயிரதப் 
பாபத ேற்ுே் கபரமயாரப் பாுகாப்பு எல்பலயில் அுேதியற்ற ுிபசகள் ேற்ுே் மசரி 
வுீகள் காணப்புவன் காரணோக ேக்குக்ு பாுகாப்பாகவுே் வசதியாகவுே் கைற்கபர-
பய அபைந்ு அதன் அழபக இரசிப்பதற்ு ுியாுள்ளு.

நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயின் தபலயை்ீில் நிர்ோணிக்கப்பை்ை மோறை்ுபவ – 
ுனாபவ உைற்பயிற்சி பாபத குத்திை்ைத்தின் கீழ் நபைபாபதபய நிர்ோணித்ுக் மகாு-
ப்பதற்காக மேலதிகோக களப்பு நீர் ுத்திகரிப்புப் பணிகள் மேற்மகாள்ளப்பை்ைாுே் களப்பு-
ைன் மதாைர்புபுே் கால்வாய் வழியில் கழிவுகள் ேற்ுே் அுத்தோன நீர் 
மவளி-மயற்றப்புவபதத் துப்பதற்ு உரிய நைவிக்பககள் எுக்கப்பைாத காரணத்தால் 
தற்மபாு ுனாபவ களப்பு நீர் ேளீவுே் பிப்பியாக ோசபைந்ு வுவு அவதானிக்கப்ப-
ை்ைு.

5.2.2.2. பலைீனங்கள் | வநாக்கை் 02

83% கின ேரங்கள் ேற்ுே் 17% வபர இலு ேரங்கபளப் பயன்புத்தி ேரத்தாலான மபாு-
ை்கள் உற்பத்தி மசய்யப்புவமதாு, ோதாந்தே் 64,000 ேரத் தளபாை அலுகள் உற்பத்தி மச-
ய்யப்புவமதாு, ோதாந்தே் 54 ேில்லியன் ூபா வுோனே் ஈை்ைப்புவதாகக் 
ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு. (அேரமசகர ர.ீஏ.ீ.எஸ். ேற்ுே் ஜயபால எே்.எஸ்.) அதற்கபேய இல-
ங்பகயில் பிரதானோக ேரத் தளபாைங்கபள உற்பத்தி மசய்யுே் நகரே் மோறை்ுபவ நகரே் 
என்பதால் நகரின் ுற்ுலாத் ுபறபய மேே்புத்ுவதற்காகப் பயன்புத்தக் ூிய குவி-
யாக தச்ுத் மதாழிபலக் ுறிப்பிைலாே்.
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(அ) 2016 ஆம் ஆண்ு ைுக்கப்பட்ட மமல்மாகாண ைலய மாநகர சவப திட்டத்தி-
ன் கீழ் பமாறட்ுவை நகரத்வத ைலயத்தில் அவமந்ுள்ள நகரமாக அபிைி-
ுத்தி பசய்ைதற்ு இனங் காணப்பட்ுள்ளு.

2016 ஆே் ஆண்ு வுக்கப்பை்ை மேல்ோகாண வலய ோநகர சபப திை்ைே் (உு 2.14) ூலே் மே-
ல்ோகாணே் ஆு வலயங்களாகப் பிரித்ுக் காை்ைப்பை்ுள்ளுைன், அதிக அைர்த்தியுபைய 
வலயத்திற்ு உரித்தான நீர்மகாுே்பிலிுந்ு அுத்கே வபரயான ுற்ுலா வலயத்தில் 
அபேந்ுள்ள மகாுே்புப் பிரமதசத்திற்ு ேிக அண்ேித்த ுபண நகரோக மோறை்ுபவ 
நகரே் இனங் காணப்பை்ுள்ளு.

5.2.2.3. சந்தர்ப்பங்கள். | வநாக்கை் 02

(அ) பமாறட்ுவை நகரின் மத்தியில் பசல்ும் காலி ைீதி பகாும்பு நகுக்ுப் 
பிரமைசிக்ும் ஏு பகாரிமடாக்குள் ஒன்றாதல் மற்ும் பமாறட்ுவை 
நகரில் காலி ைீதிவய மகந்திரமாகக் பகாண்ட நன்ு பரம்பலவடந்த ைீதி 
ுவறவம ஒன்ு காணப்படல்.

9 கி.ே.ீ நீளோன காலி வதீி மோறை்ுபவ நகரின் ேத்தியில் மசல்வமதாு, உு 5.8 இல் காை்ைப் 
பை்ுள்ளவாு மகாே்ிரான்ஸ் ஆய்வறிக்பக தரவுகுக்ு அபேய அு மகாுே்பு நகுக்ுப் 
பிரமவசிக்ுே் பிரதான ஏு மகாரிமைாக்குள் ூன்றாவு மசயற்திறனான மகாரிமைா எனக் 
ுறிப்பிைலாே். அதில் ுறிப்பிைப் பை்ுள்ளவாு 2013 ஆே் ஆண்ில் நாளாந்தே் 298,000 பய-
ணிகள் காலி வதீி ஊைாக பயணித்ுள்ளமதாு, அு 2023 ஆே் ஆண்ைளவில் நாளாந்தே் 
447,500 வபர அதிகரிக்ுே் என உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு.

நகரின் மதவைகுக்ுப் மபாதிய உட்கட்டவமப்பு ைசதிகவள ைழங்க-

ல்” என்பு ுறித்த ைிரிைான தரப் புப்பாய்ைு

5.2.3. மநாக்கம் 03

5.2.3.1. பலங்கள் | வநாக்கை் 03
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்ுக்காக மேற்மகாள்ளப்பை்ை இைே்சார் ூை்ுப் புப்பா-
ய்வுக்ு (வபரபை இலக்கே் 5.2) அபேய, திை்ைேிைல் பிரமதசத்தின் பல பிரமதசங்களில் உயர் 
ேற்ுே் நுத்தரப் மபுேதிகளிலான இைே்சார் கலப்பு ஏற்பை்ுள்ளபேபய அவதானிக்க ுி-
வதால் திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் நன்ு பரே்பலபைந்த வதீி ுபறபே ஒன்ு காணப்புகிறு 
என்ற ுிவுக்ு வரலாே். அதன் விபளவாக பல்மவு நிலப் பயன்பாுகள் ேற்ுே் பல்மவு 
மசயற்பாுகள் மோறை்ுபவ நகரே் ுுுே் இலுவாகப் பரே்பலபையுே் சாத்தியே் உள்ளு 
என்பு உுதியாகிறு.

உு 5.8. : பகாும்பு நகுக்ுள் பிரமைசிக்ும் பிரதான பகாரிமடா
ூல�் : பகாம்ிரான்ஸ் ஆய்ைறிக்வக, 2014

Seven Corridors

• Malabe
• Galle
• Kandy
• Negambo
• High Level Road
• Horana
• Low Level Road
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ைவரபட இலக்க�் 5.2 : இட�்ெொர் ூட்ுப் புப்பொய்ைு – 2018 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(அ) பமாறட்ுவை பிரதான புவகயிரத நிவலயத்வத மகந்திரமாகக் பகாண்ட 
நான்ு உள்ளக புவகயிரத நிவலயங்கவளக் பகாண்ிுத்தல்

மோறை்ுபவ நகரின் புபகயிரத நிபலய ுபறபேயானு மோறை்ுபவ பிரதான புபகயி-
ரத நிபலயத்பதக் மகந்திரோகக் மகாண்ு பின்வுே் உு 5.9 பி அங்ுலாபன, மகாரலமவ-
ல்ல, ுனாபவ, எமகாை உயன எுே் நான்ு உள்ளக புபகயிரத நிபலயங்கபளக் மகாண்ை-
தாக விவபேக்கப்பை்ுள்ளு.

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் அபேந்ுள்ள மகாரலமவல்ல, எமகாை உயன 
ேற்ுே் மோறை்ுபவ உள்ளக புபகயிரத நிபலயப் பிரமதசத்தின் ேக்களின் ுுகிய ுூர 
மபாக்ுவரத்ு ேற்ுே் மபாுை்கபள ஏற்றிச் மசல்லல் மபான்ற நைவிக்பககுக்ுப் பயன்ப-
ுத்தக் ூிய மபாக்கிபனக் காண ுிவமதாு, மபுந்ுகபள விை புபகயிரதத்பத மபாக்ு-
வரத்ு ஊைகோகப் பயன்புத்ுவு மோறை்ுபவ பிரமதசத்தில் காணக் ூிய ஒு விமசை 
அே்சோுே்.

உு 5.9 : ம�ொறட்ுவை புவகயிரத நிவலயங்கள்
ூல�் : ூுள் ைவரபட�் �ற்ு�் நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அங்ுலொவன புவகயிரத நிவலய�் 

ுனொவை புவகயிரத நிவலய�்

மகொரலமைல்ல புவகயிரத நிவலய�் 

ம�ொறட்ுவை 
புவகயிரத நிவலய�்

எமகொட உயன 
புவகயிரத நிவலய�்
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5.2.3.2. பலைீனங்கள் | வநாக்கை் 03

(அ) பமாறட்ுவை நகரில் ைசிக்ும் சனத்பதாவகயினுக்ுப் மபாதிய திறந்த 
பைளிகள் இன்வம.

மதாபகேதிப்பு, புள்ளிவிபரவியல் திபணக்களத்தினால் மேற்மகாள்ளப்பை்ை 2012 
மதா-பகேதிப்பு தரவுகளின் பி மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்தில் ஏறத்தாழ 167,000 
ேக்கள் வாழ்வதாகக் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு. இலங்பகயின் மபாு திறந்த மவளிக்கான 
அங்கீ-கரிப்புக்ு அபேய 1000 நபர்குக்ு ுபறந்தபை்சே் 1.4 ம�க்ையர் மபாு திறந்த 
மவளிப் புதிமயான்பற ஒுக்ுதல் மவண்ுே். அதற்கபேய மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் பிர-
மதச-த்ுக்ு ுபறந்தபை்சே் 230 ம�க்ையர் மபாு திறந்த மவளிப் புதிமயான்பற ஒுக்க 
மவண்ுே் எனிுே் தற்மபாு மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் 6 ம�க்ையர் 
மபாு திறந்த மவளிப் புதிமயான்ு காணப்புவதால் அு தற்மபாு வசிக்ுே் ேக்குக்ு 
எந்த வபகயிுே் மபாுோனதல்ல என இனங் காணப்பை்ுள்ளு.

(ஆ) பமாறட்ுவை நகரத்ுக்ு பபாு ைாகனத் தரிப்பிடம் இன்வம

மோறை்ுபவ நகரே் அதிக சனத்மதாபகபயக் மகாண்ை நகரே் என்பதால் விற்பபன நிபல-
யங்கள், கல்வி நிுவனங்கள், அரச ேற்ுே் அரச சார்பற்ற நிுவனங்கள் ேற்ுே் மவு 
மசபவகபள வழங்ுே் இைங்கள் நகரில் திரை்சியாகக் காணப்புவதால் மசபவகபளப் 
மபற்ுக் மகாள்வதற்ு வுபக துே் ேக்களின் வாகனங்கபளத் தரித்ு பவப்பதற்ு நிு-
வனத்தில் ஒுக்கப்பை்ுள்ள இை வசதிகள் ேை்ுப்புத்தப்பை்ிுக்கின்ற காரணத்தால் 
வதீியின் இு ேுங்கிுே் ேக்கள் வாகனங்கபள நிுத்தி பவக்கின்றனர். அமத மபான்ு 
மோறை்ுபவ நகரில் வாகனங்கபள நிுத்தி பவப்பதற்ு மபாு வாகனத் தரிப்பிைே் 
இன்பே பிரதான சிக்கலாக ோறியுள்ளு.

(இ) ுவறந்த ைசதிகுடன் ூிய ைீுகள் மற்ும் ைீுகள்  
பற்றாக்ுவற காணப்படல்

2012 மதாபகேதிப்பு அறிக்பகயின் தரவுப் புப்பாய்வு ூலே் அண்ணளவாக 375 வுீகு-
க்கான பற்றாக்ுபற காணப்புவதாக இனங் காணப்பை்ுள்ளுைன், தன்மத-னியவத்பத, 
மபை்ைரிவத்பத, பிை்ைனியவத்பத ேற்ுே் சேரமகான்வத்பத மபான்ற அரச காணிகள் ேற்ுே் 
கைற்கபர, புபகயிரத ேற்ுே் நீர்க் காப்பு பிரமதசங்களில் வசிக்ுே் ுபறந்த வசதிகுைன் 
ூிய 2500 ுுே்பங்குக்ு வசதிகுைன் ூிய வுீகள் இன்பேயானு பலவனீோக 
இனங் காணப்பை்ைு. 
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(அ) உத்மதச பன்ுக மபாக்ுைரத்ு நிவலயக் குத்திட்டம் மற்ும் கடமலார 
ைீதிவய பமாறட்ுவை ைவர நீித்தல்

உத்மதச பன்ுக மபாக்ுைரத்ு நிவலயம்

மகாுே்பு நகரத்திற்ுப் பிரமவசிக்ுே் மதற்ு வாயிலாகக் குதப்புே் மோறை்ுபவ நகர-
த்பத மேற்ுக் கைற்கபரயில் அபேந்ுள்ள பிரதான நகரோகக் ுறிப்பிை ுியுே்

என்பமதாு, மகாுே்புக்ு சோந்தரோக பாணந்ுபற, பிலியந்தபல ேற்ுே் ே�ரகே நகர-
ங்குைுே் உள்ளகத் மதாைர்பபப் மபுே் பிரமதசோகவுே் மோறை்ுபவ நகரத்பதக் ுறி-
ப்பிைலாே். மோறை்ுபவ பல்கபலக்கழகே், மஜர்ேன் மதாழிுை்ப நிுவனே், மவு கல்விசார் 
ேற்ுே் மதாழிுை்ப நிுவனங்கள், மதாழிற் புதி ேற்ுே் தனியார் நிுவனங்கள் பல இப் 
பிரமதசத்தில் ஒன்றிபணந்ு காணப்புவதால் நாளாந்தே் அதிகளவான பயணிகள் நைோு-
வமதாு ுபறயான ேற்ுே் விபனத்திறனான மபாு மபாக்ுவரத்ு மசபவ-மயான்றிற்கான 
மதபவ எுந்ுள்ளு.

5.2.3.3. சந்தர்ப்பங்கள் | வநாக்கை் 03

உு 5.10 : உத்ததெ ம�ொறட்ுவை பன்ுக தபொக்ுைரத்ு நிவலயக் குத்திட்டத் திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2017
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மோறை்ுபவ பிரதான புபகயிரத நிபலயே் ேற்ுே் பிரதான பஸ் நிபலயே் என்பவற்பற 
அண்ேித்த 8 ஏக்கர் அளவிலான பரப்பளபவக் மகாண்ை புபகயிரத திபணக்களத்திற்ுச் 
மசாந்தோன நிலப்பரப்பில் (உு 5.10) ஒன்றிபணந்த பஸ் ேற்ுே் புபகயிரத ுபனயே், 
கலப்பு அபிவிுத்தி குத்திை்ைே் ேற்ுே் இலு புபகயிரத ுபறபேயுைன் வாகனங்கபள 
நிுத்தக் ூிய வசதிகுைன் மோறை்ுபவ பன்ுக மபாக்ுவரத்ு நிபலயத்பத அபிவிு-
த்தி மசய்ய உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு.

உத்மதச கடமலார ைீதிவய பமாறட்ுவை ைவர நீித்தல்

உத்மதச கைமலார வதீி அபிவிுத்திக் குத்திை்ைத்தின் ூலே் மோறை்ுபவ நகரே் ுறித்ுே் 
அவதானே் மசுத்தப்பை்ுள்ளபே விமசை சந்தர்ப்போுே், மகாுே்பிலிுந்ு மசல்ுே் 
உத்மதச கைமலார வதீிபய வரீப்புரன் அப்பு ரஜ ோவத்பத ஊைாக மோறை்ுபவ நகர ேத்தியப் 
புதியுைன் இபணத்ு நிர்ோணிப்பதற்ு நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயினால் மயாசபன 
ுன்பவக்கப்பை்ுள்ளு.

(ஆ) மாநகர மபாக்ுைரத்ுத் திட்டத்தின் கீழ் உத்மதச இலு  
புவகயிரத ைீதிக் குத்திட்டம்

ோநகர மபாக்ுவரத்ுத் திை்ைத்தின் ூலே் உத்மதச இலு புபகயிரத வதீிக் குத்திை்ைே், 
பச்பச, சிவப்பு, நீல வதீிகளாக ூன்ு புதிகளின் கீழ் மேற்மகாள்வதற்ு பிமரரிக்கப்பை்ு-
ள்ளுைன், அதன் ூன்றாவு புதியாக புபே (பச்பச) வதீி களனி, மதேை்ைமகாபை, 
மபாரபள, நாராம�ன்பிை்ை, ுமகமகாபை, பிலியந்தபல ஊைாக மோறை்ுபவ மநாக்கி 28.3 
கி.ே.ீ நீளத்தில் இலு புபகயிரத வதீிபய நிர்ோணிப்பதற்ு பிமரரிக்கப்பை்ுள்ளு.  அவ் 
இலு புபகயிரத வதீியின் ுிவிைே் மோறை்ுபவ பன்ுக மபாக்ுவரத்ு நிபலயோவ-
மதாு, இபைநிபல தரிப்பிைங்களாக மோறை்ுபவ பல்கபலக்கழகே், கை்ுமபத்த ேற்ுே் ரா-
வத்தாவத்பத பிமரரிக்கப்பை்ுள்ளு.

(இ) தன்பதனியைத்வத, சமரமகான்ைத்வத, பிட்டனியைத்வத மற்ும் பபட்டரிை-

த்வதக்ு உத்மதச ைீடவமப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்டம்

தன்மதனியவத்பத, சேரமகான்வத்பத, பிை்ைனியவத்பத ேற்ுே் மபை்ைரிவத்பத ேற்ுே் 
ுபறந்த வசதிகுைனான வுீகளில் வசிப்பவர்களின் வாழ்க்பகத் தரத்பத உயர்த்ுவதற்ு 
நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயினால் மதாைர்ோி வை்ீுத் மதாுதியிபன நிர்ோணிப்பத-
ற்ுப் பிமரரிக்கப்பை்ுள்ளு. நகர ேுேலர்ச்சி குத்திை்ைோக நபை-ுபறப்புத்த உத்மதசி-
க்கப்பை்ுள்ள இவ் வைீபேப்புத் திை்ைத்தின் மபாு காணியின் ஒு புதி ுபறந்த வசதிகு-
ைனான ுுே்பங்குக்ு மதாைர்ோி ேபனகபள நிர்ோணிப்பதற்காகவுே் எஞ்சிய 
நிலப்பரப்பப கலப்பு அபிவிுத்தி நைவிக்பககுக்காக விுவிப்பதற்ுே் திை்ைேிைப்பை்ு 
வுகிறு.
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(அ) சிைில் ைிமான மசவைகள் அதிகார சவபயினால்  
நிர்ைகிக்கப்பும் உயர எல்வல

மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசோனு இரத்ேலாபன விோன ஓுபாபத எல்பலக்ு அு-
காபேயில் அபேந்திுப்பதன் காரணோக கை்ிை நிர்ோணிப்பின் மபாு சிவில் விோன 
மசபவகள் அதிகார சபபயினால் விதிக்கப்புே் உயர எல்பலகுக்ு அபேவாக அபனத்ு 
அபிவிுத்திப் பணிகபளயுே் மேற்மகாள்ள மவண்ுே்.

5.3.3.4. அச்ுுத்தல்கள் | வநாக்கை் 03
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

6.1 குத்ுுத் திட்ட�்

அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ூலே் இனங் காணப்பை்ை மநாக்கங்கள் ேற்ுே் ுறிக்மகாள்கபள 
நிதர்சனோக்ுவதன் ஊைாக அபிவிுத்தி மநாக்பக அபைந்ு மகாள்வதற்காக 2030 ஆே் 
ஆண்ைாபகயில் மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயின் உத்மதச அபிவிுத்தி நிகழ 
மவண்ிய ுபறயானு குத்ுுத் திை்ைத்தின் ஊைாக எளிபேயாக புத்தாய்வு மசய்யப்ப-
ுே். இங்ு பிரதானோக பிரமதசத்தில் காணப்புே் அபிவிுத்திப் மபாக்ுகள், இயற்பக வள-
ங்கள், ுற்ுலா ஈர்ப்பு ேற்ுே் அபேவிைே் மபான்ற விையங்கள் மதாைர்பில் விமசை கவனே் 
மசுத்தப்பை்ைு.

அபிவிுத்திப் மபாக்கின் தாக்கே் ுறித்ு ஆராய்பகயில், எதிர்கால அபிவிுத்திகள் மதாை-
ர்பில் விமசை கவனே் மசுத்தப்பை்ைுைன், அதாவு உத்மதச பன்ுக மபாக்ுவரத்ுத் திை்ை-
த்பத ுன்மனாியாகக் மகாண்ு நகர ேத்திய புதிபய ுதல் நிபல சந்தியாகவுே், கை்ுமப-
த்த, மபாுப்பன ேற்ுே் ராவத்தாவத்பதபய இரண்ைாே் நிபல சந்தியாகவுே் அபிவிுத்தி 
மசய்வதற்காக இனங் காணப்பை்ுள்ளன. மேுே், ூன்றாே் நிபல சந்தியாக அங்ுலாபன 
ேற்ுே் மோறை்ுபவ புதிய பாலச் சந்தி இனங் காணப்பை்ைமதாு, சில ுியிுப்புச் சந்திக-
ுே் அபிவிுத்திப் மபாக்ுகுக்ு அபேய அபிவிுத்தி மசய்யப்பை உள்ளன.

குத்ுுத் திை்ைத்தின் ூலே் மோறை்ுபவ நகரிற்மக விமசைோன ுற்றாைல் ுபறபேகளாக 
இனங் காணப்பை்ை ூன்ு பக்கங்குே் நீரால் ூழப்பை்ுள்ளபே, அதாவு கிழக்கிுே் மத-
ற்கிுே் மபால்மகாபை ஆற்பறயுே், மேற்கில் கைற்கபரபயயுே் எல்பலகளாகக் மகாண்ு-
ள்ளபே, உள்ளக நீர் ூலங்களாக 30 ம�க்ையர் பரப்பளபவக் மகாண்ை ுனாபவக் களப்பு, 
மவரஸ் ஆு ேற்ுே் ுனாபவபய அண்ி பரந்ுள்ள கால்வாய் வழிகள், நீபர மசேித்ு 
பவக்ுே் இைங்களாக 20 ம�க்ையர் மகாண்ை ஈர நிலே் ேற்ுே் சுப்பு நிலே் மபான்ற பிரமத-
சே் ுுுே் பரந்ுபை்ுள்ள நீர் வளத்பத ுதன்பேயாகக் மகாண்ை ுற்றாைல் வளங்கபள 
உரிய ுபறயில் ுகாபேத்ுவே் மசய்வதன் ூலே் நீர் வளே் ேிக்க ூங்காவாக மபாு ேக்க-
ளின் நலுக்காக திறந்ு பவத்ு, அவ் அுபவத்பத ஏபனமயாுே் மபறக் ூியவாு ு-
ற்ுலாத் ுபறபய விுத்தி மசய்ய உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு.

நீர் ூலங்கபள மபாு ேக்குக்காக திறந்ு, மபாுு மபாக்ு நைவிக்பககுக்ுப் 
பயன்புத்தல், பாதசாரிகுக்கான பாபதகள், கைமலார இயற்பக ேற்ுே் அழு, சுப்பு நில-
ங்கபள அண்ிய ஈர நிலங்கள் மபான்றவற்பற உரிய ுபறயில் ுகாபேத்ுவே் மசய்வதன் 
ஊைாக அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் மநாக்கங்கள் ேற்ுே் மநாக்கிபன அபைதலாுே். அமத 
மபான்ு காலி வதீிபய பிரதானோகக் மகாண்ை வதீிகபள விுத்தி மசய்தல், அதாவு நகபர 
அபைவதற்கான இயுபேபய அதிகரிப்பதற்காக நன்ு பரந்ுபை்ை வதீி அபேப்மபான்பற 
நிர்ோணிப்பதற்ுே் இதன் ூலே் உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு.

இவ் அபனத்ு விையங்கபளயுே் கவனத்திற் மகாண்ு, மோறை்ுபவ நகரில் காணப்புே் ு-
ற்றாைல் வளங்கபள உச்ச அளவில் பாுகாத்ு, ுற்ுலாத் ுபற ஊைாக புத்ுுவாக்கத்பத 
வழங்கி, மோறை்ுபவ நகபர அபனத்ுத் ுபறகளிுே் தன்னிபறவுப் மபற்ற நகரோக்ு-
வதற்ுப் பின்வுே் உு 6.1 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ள இக் குத்ுுத் திை்ைத்தின் ஊைாக எதி-
ர்பார்க்கப்புகிறு.
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உு 6.1 : குத்ுுத் திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப
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6.2 உத்மதச நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்

மோறை்ுபவ நகபர மபாுளாதார ரதீியில் பலே் ேிக்க நகர மகந்திரோக அபிவிுத்தி 
மசய்தல் ேற்ுே் நகரின் இயற்பக நீர் ூலங்கபள அபிவிுத்திக் குவிகளாகப் பயன்புத்தி, 
ேக்கள் வாழக் ூியவாறான ேிக வசதியான ுற்ுச் ூழபல உுவாக்கல் எுே் மநாக்கங்க-
பள ுன்மனாியாகக் மகாண்ு மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்திற்ு மோறை்ுபவ 
அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2021–2030 ுன்பவக்கப்புகிறு.

மோறை்ுபவ நகரத்தின் மபாுளாதார ஒுங்ுுபறகபள இனங்கண்ு, அவற்பற ுபற-
யாகவுே் நீித்த வபகயிுே் அபிவிுத்திக்ுப் பயன்புத்தக் ூியவாு சந்தி பிநிபலகள் 
உுவாக்கப்பை்ைன. அதற்கபேய மோறை்ுபவ நகரின் ுதல் நிபல சந்தியாக மோறை்ுபவ 
நகர ேத்திய சந்திபயக் ுறிப்பிைலாே் என்பமதாு, இரண்ைாே் நிபல சந்தியாக மபாுப்பன 
சந்தி, கை்ுமபத்த ேற்ுே் ராவத்தாவத்பத சந்திகபளக் ுறிப்பிைலாே்.  ூன்றாே் நிபல சந்தி-
யாக மோறை்ுபவ புதிய பால சந்தி ேற்ுே் அங்ுலாபன சந்திபயக் ுறிப்பிைலாே் என்ப-
மதாு, மோறை்ுபவ நகரில் பரந்ுபை்ுள்ள ுியிுப்பு சந்திகள் சிலவற்பற இனங்காண-
லாே்.

உத்ததச நகர மாதிரி

மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்திற்காக வுக்கப்புே் அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2021–2030 
ூலே் இயற்பக நீர் ூலங்கபள அண்ிய நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை அபிவிுத்தியுைன் 
மதாைர்புபைய நகர ோதிரி ஒன்பற உுவாக்ுவதற்ு உத்மதசிக்கப்புகிறு. அதன் மபாு 
நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை பிரமதசங்கபள அண்ிய பல்மவு கை்ிை அைர்த்திபயப் மப-
ுவதற்ு உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளமதாு, அதற்ு இபணயாக நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை 
அபனத்ுப் பிரமதசங்களிுே் உயர் புபே அைர்த்தி பாுகாக்கப்புே் வபகயில் அபிவிு-
த்தி நைவிக்பககள் ஊக்ுவிக்கப்புே்.

மோறை்ுபவ மேற்ு கைற்கபர எல்பலயில் இுந்ு கிழக்ு மபால்மகாபை ஆற்ு எல்பல 
வபர நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை அபனத்ுப் பிரமதசங்குே் உள்ளைங்ுே் வபகயில் 
உுவாக்கப்பை்ை நகர ுுக்ு மவை்ு உு 6.2 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு நீபர ுக்கியோகக் 
மகாண்ை பிரமதசங்களில் கை்ிை அைர்த்தி ோற்றே் அபையுே். அதற்கபேய கைற்கபர நீபர ு-
க்கியோகக் மகாண்ை பிரமதசோனு மோறை்ுபவ நகுக்ுள் காற்றபலகள் உள்ுபழயுே் 
மேற்ு எல்பலயாக இுப்பதால் அப் பிரமதசத்தின் கை்ிை அைர்த்திபய ுபறந்த அளவிுே் 
புபே அைர்த்திபய உயர்ந்த அளவிுே் மபுவதற்ு உத்மதசிக்கப்புகிறு.

கைற்கபரயிலிுந்ு கிழக்ுப் பக்கோக இுக்ுே் ுனாபவ களப்புப் பிரமதசோனு ுியி-
ுப்புப் பாவபனக்ு ேிகப் மபாுத்தோன இயற்பக அனர்த்தங்கள் அற்ற ேற்ுே் மபாதிய 
உை்கை்ைபேப்பு வசதிகபளக் மகாண்ுள்ளமதாு, ரே்ேியோன ூழுைன் ூிய பிரமதசோ-
க்கவுே் ுியுே் என்பதால் உயர் அைர்த்தி மகாண்ை ுியிுப்புப் பிரமதசோக அபிவிுத்தி 
மசய்யப்புே். ுனாபவ களப்பு பிரமதசத்தில் இுந்ு பிப்பியாக நகரின் ேத்தியப் பிரமத-
சத்தில் காலி வதீிபய பேயோகக் மகாண்ு வணிக ேற்ுே் நிதித் ுபற அதிக அைர்த்தி மகா-
ண்ைதாக அபிவிுத்தி மசய்வதற்ு உத்மதசிக்கப்புவமதாு, மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிர-
மதசத்தின் மபாக்ுவரத்ு வசதிகுைன் மதாைர்புபைய நகர அபிவிுத்திபய ஏற்புத்ுே் 
பிரதானோன பிரமதசோகவுே் ுறிப்பிைலாே். மேுே், கை்ுமபத்த ஈரநிலத்பத அண்ிய பிர-
மதசத்பத நுத்தர அைர்த்தியுைனான கலப்பு அபிவிுத்தி பிரமதசோக அபிவிுத்தி மசய்வத-
ற்ு உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு. மபால்மகாபை ஆற்ுப் பிரமதசோனு மதாைர்ச்சியாக இயற்பக 
அனர்த்தங்குக்ு உள்ளாுே் ஒு பிரமதசே் என்பதால் கை்ிை அைர்த்தியானு ஒப்பை்ீு 
ரதீியில் ுபறந்த அளவில் மபணப்பை்ு வுகிறு. (உு 6.2)

இுப்பிுே் நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை அபனத்ு பிரமதசங்களிுே் நீபர ேிக அண்ிய 
பிரமதசோனு நிர்ணயிக்கப்பை்ை உயர எல்பலகுக்ு அபேவாக மேற்மகாள்ளப்பை்ை 
மதாைர்ேபன நிர்ோணிப்பிற்காக மேே்புத்தப்புவுைன், அபனத்ு நிர்ோணிப்புக்குே் 
நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை பிரமதசத்திற்ு ுன்பாக மேற்மகாள்ள உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ள-
ு.  மதாைர்ந்ுே் நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை பிரமதசங்களில் ுற்ுலாத்ுபற நைவி-க்பக-
களின் மேே்பாை்ிற்ு அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ஊைாக திறந்த ூங்கா, ுற்ுலா விுதிகள் 
ேற்ுே் நீுைன் மதாைர்புபைய மதாழிற்பாுகள் அறிுகப்புத்தப்புே்.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உத்மதச நிலப் பயன்பொ-

ட்ுத் திட்ட�்
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மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்திற்ு உத்மதச நகர ோதிரிபய அபையக் ூியவாு 
மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2021–2030 ற்ு பயன்புத்தப்பை்ை 6 வலயங்கள் ேற்ுே் 
குத்திை்ைப் பிமரரபணகள் ுன்பவக்கப்பை்ைமதாு, அு வபரபை இலக்கே் 6.1 உத்மதச நிலப் 
பயன்பாை்ுத் திை்ைத்தில் காை்ைப்பை்ுள்ளு.
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ைவரபட இலக்க�் 6.1 : உத்ததெ நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�் – 2030 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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6.3. உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிகவள அபிைிுத்தி மசய்யு�் 
ூமலொபொயத் திட்ட�்
6.3.1. மசவை ுகாவமத்ுைத் திட்டம்

மோறை்ுபவத் திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் தற்மபாு கணப்புே் ுகாதார, கல்வி ேற்ுே் ஏபனய 
மபாு வசதிகள் அதாவு, விபளயாை்ு பேதானே், வணிகத் மதாுதிகள், மபாலிஸ், தபால் 
நிபலயே் ேற்ுே் வங்கி வசதிகள் ுறித்ு கவனே் மசுத்தி, ுறித்த வசதிகளின் அளவு சார் 
ேதிப்புீ ூலே் 2030 ஆே் ஆண்ில் மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்ுக் கணி-
ப்பிைப்பை்ை சனத்மதாபகக்ுத் மதபவயான மசபவகள் ேற்ுே் வசதிகபள வழங்ுதல் 
மசபவ ுகாபேத்ுவத் திை்ைத்தின் மநாக்கோுே். வபரபை இலக்கே் 6.2 ூலே் மோறை்ுபவ 
அதிகார எல்பலயின் ஒை்ுமோத்த மசபவ ுகாபேத்ுவே் மதாைர்பில் மதளிவாக்கப்புே்.

6.3.1.1. ுகாதார ைசதிகள்

ீ மசாய்சா பவத்தியசாபலயானு ஒு ோவை்ை பவத்தியசாபல என்பதால் அதன் மசபவப் 
புதியானு 5 கிமலா ேற்ீறர் அளவிலான ஒு பிரமதசத்பத உள்ளைக்ுே் என அுோனிக்க-
ப்பை்ைு.  அதற்கபேய மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்தின் மதற்ு எல்-பலயில் அபே-
ந்ுள்ள கை்ுக்ுுந்பத மதற்ு, எமகாை உயன வைக்ு, எமகாை உயன மதற்ு ேற்ுே் எமகாை 
உயன ேத்திய ஆகிய கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகபளத் தவிர ஏபனய பிரமதசங்கள் ீ 
மசாய்சா ோவை்ை பவத்தியசாபல மசபவப் புதி ூலே் உள்ளைக்கப்புவமதாு, அச் 
மசபவப் புதி ஊைாக உள்ளைக்கப்பைாத மேற்ுறித்த கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகுக்ு-
த் மதபவயான ுகாதார வசதிகளானு அண்பேயிுள்ள பாணந்ுபற ஆதார பவத்தியசா-
பல மசபவப் புதியின் ூலே் உள்ளைக்கப்புகின்றன. (வபரபை இலக்கே் 6.3)

அத்தியாயே் 2.2.2.3. (உ) இல் ுறிப்பிைப்பை்ைவாு ுனாபவ ஆயுர்மவத பவ-த்தியசாபல-
யானு மேலதிக மசபவ வசதிகபளக் மகாண்ிுப்பதால் அதன் மசபவப் புதியானு 7 
கிமலா ேற்ீறர் என அுோனிக்கப்பை்ைுைன், அதற்கபேய மோறை்ுபவ ோநகர சபப 
அதிகார எல்பல உள்ளைங்ுே் வபகயில் மசபவ வழங்கக் ூிய இயுபே ுனாபவ ஆயு-
ர்மவத பவத்தியசாபலக்ு உண்ு.

ீ ச�ொய்�ொ மொவட்ட வவத்திய�ொவைவய விுத்தி ச�ய்தை் : ”ப”ீ வுதி ோவை்ை பவத்திய-
சாபலயாக மசபவ வழங்ுே் ீ மசாய்சா பவத்தியசாபலபய ”ஏ” வுதி பவத்தியசாபல-
யாக 200 கை்ில்கள் ேற்ுே் மபாதியளவு பணிக்ுுவினபரக் மகாண்ை நவனீ மதாழிுை்ப 
குவிகுைனான விபனத்திறனான மசபவபய வழங்கக் ூிய ஒு பவத்தியசாபலயாக 
தருயர்த்ுவதற்ு பிமரரிக்கப்பை்ுள்ளு.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 
திட்ட�்

்சதவ ுகாதமத்ுவத் 
திட்டம்
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ைவரபட இலக்க�் 6.2 : உட்கட்டவ�ப்பு ைெதிகளின் பர�்பல் – 2018 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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ைவரபட இலக்க�் 6.3 : உத்ததெ ைெதிகள் உள்ளடக்கப் பர�்பல் – 2018 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

6.3.1.2. கல்ைி ைசதிகள்

மோறை்ுபவ நகரில் அபேந்ுள்ள கல்வி நிுவன வபகப்பாை்ிற்ு அபேய ஆரே்பப் பாை-
சாபலகள், ேத்திய ேகா வித்தியாலயங்கள், ேகா வித்தியாலயே் ேற்ுே் உயர் கல்வி நிு-
வனங்களின் மசபவப் புதி ுபறமய 1, 5, 3 ேற்ுே் 5 கிமலா ேற்ீறர் அளவுகளிலான பிரமதச-
த்பத உள்ளைக்ுே் என அுோனிக்கப்பை்ைு. அதற்கபேய மோறை்ுபவ ோநகர சபப 
திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில அபேந்ுள்ள பாைசாபலகள் ேற்றே் கல்வி நிுவனங்கள் ூலே் 
உள்ளைங்ுே் மசபவப் புதிகள் வபரபை இலக்கே் 6.4 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளுைன், ுறித்த 
புப்பாய்வின் பி மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் அதிகார எல்பலக்ு 2030 ஆே் ஆண்ில் கணி-
ப்பிைப்பை்ை சனத்மதாபகக்ு மோறை்ுபவ நகரில் மபாதிய கல்வி வசதிகபள வழங்கக் 
ூிய இயுபே காணப்புே் எனக் ூறலாே்.

6.3.1.3. நகர ுிமயற்ற அபிைிுத்தித் திட்டம்
 
திட்டமிடல் ுறிக்மகாள்கள் 

மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் ஊைாக 2030 ஆே் ஆண்ிற்காக கணிப்பிைப்பை்ை ுியி-
ுப்பு சனத்மதாபகக்ுப் மபாதிய உை்கை்பேப்பு வசதிகபளக் மகாண்ை ேற்ுே் வாழ்வதற்ு 
உகந்த ூழல் ேற்ுே் திறந்த மவளியுைனான வை்ீு அலுகபள வழங்ுவபத நகர ுிமயற்ற 
அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ுறிக்மகாளாகக் ுறிப்பிைலாே்.

திட்டமிடல் ைிடயப் பரப்பு 

பயன்கபளப் மபற்ுக் மகாள்வதற்காக 2019 – 2040 வபரயான காலப் புதி மதபவப்புகிற-
ு.
நகர ுிமயற்ற அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ஊைாக மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் 
வை்ீு அலு அைர்த்தி ஒுங்ுுபற திை்ைேிைப்புவமதாு, பிரமதசத்தின் நீபரத் மதக்கி 
பவக்ுே் பிரமதசங்கபள அண்ிய கீழ்ேை்ை நிலங்கள், ூழல் இபசவாக்கப் பிரமதசங்கள் 
ேற்ுே் பாுகாக்கப்பை்ை வனங்கபள அண்ியுே் கை்ிை அைர்த்தி கை்ுப்புத்தப்புே்.

மதாைர்ந்ுே் மோறை்ுபவ நகர சபப பிரமதசத்தில் இனங் காணப்பை்ை ுபறந்த வசதிகு-
ைனான 2500 வுீகுக்ுப் மபாதிய வசதிகள் ேற்ுே் திறந்த மவளிகுைனான வை்ீுத் திை்ைப் 
பிமரரபண இங்ு ுன்பவக்கப்பை்ைு. (ஒை்ுமோத்த நகர ுிமயற்ற அபிவிுத்தித் திை்ைோ-
னு வபரபை இலக்கே் 6.5 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு)

(மோறை்ுபவ நகர ுிமயற்ற அபிவிுத்தித் திை்ைக் ுறியுீ – SP)

(அ) பமாறட்ுவை நகரிற்ு அுகாவமயிுள்ள நகர மகந்திரங்குக்கி-வடயி-
லான உறவை மமம்புத்ுைதற்ு பிரமதசத்தின் ைீதி ுவறவம மற்ும் 
பபாு மபாக்ுைரத்ு ைவலயவமப்வப ைிுத்தி பசய்தல்.

மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்திற்கான உத்மதச வலயோக்கல் திை்ைத்தில் 
ுறிப்பிைப்பை்ுள்ள 06 அபிவிுத்தி வலயங்குள் ுியிுப்புப் பாவபன மேே்பாை்ிற்காக 
04 வலயங்கள் இனங் காணப்பை்ுள்ளன. அதன் மபாு மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதச-
த்தின் பிரதானோன ுியிுப்பு வலயோக ுனாபவக் களப்பப அண்ிய பிரமதசதே் இனங் 
காணப்பை்ைுைன், அப் பிரமதசத்தில் உயர் கை்ிை அைர்த்தியுைன் ேற்ுே் உயர் புபே அை-
ர்த்தியுைன் ூிய அபிவிுத்தி நைவிக்பககள் ஊக்ுவிக்கப்புகின்றன. மபால்மகாபை 
ஆற்பற எல்பலயாகக் மகாண்ை பிரமதசத்தில் மதாைர் ுியிுப்பு நைவிக்பககள் மேே்பு-
த்தப்புவுைன், இவ் அபிவிுத்தித் திை்ைே் ூலே் மபாுப்பன, மதலவல, ோளிகாபவ வதீி 
மபான்ற பிரமதசத்தில் அபேந்ுள்ள உச்ச ேற்ுே் நுத்தர ோசபைவுக் பகத்மதாழில்களின் 
பரே்பல் கை்ுப்புத்தப்புவதால் அப் பிரமதசத்பதயுே் எதிர்காலத்தில் ுியிுப்புப் பா-
வபனகுக்காகப் பயன்புத்த உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு. மேுே், மகாரளமவல்மலயிலிுந்ு 
எமகாை உயன வபரயான பிரமதசத்தின் ுபறந்த அைர்த்தியுைனான ுியிுப்புப் பாவபன 
ஊக்ுவிக்கப்புே்.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 

திட்ட�்

்சதவ ுகாதமத்ுவத் 
திட்டம்



95

காலி வதீிபய பேயோகக் மகாண்ை மோறை்ுபவ நகர ேத்திய பிரமதசே் ுியிுப்புப் பா-
வபனக்காக ஊக்ுவிக்கப்பைாதமதாு, அப் பிரமதசத்பத வணிக வலயோக அபிவிுத்தி 
மசய்ய உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு. மேுே், தச்ுத் மதாழில் மேற்மகாள்ளப்புே் பிரமதசங்களில் 
ேரத் ுூள் காரணோக ஏற்புே் ுவாசக் மகாளாு ேற்ுே் இயந்திர உபகரணங்களால் எுப்ப-
ப்புே் அதிக ஒலி, மவப்பே், ேற்ுே் அதிர்வு காரணோக அப் பிரமதசே் ுியிுப்புப் பாவபன-
க்ு உகந்ததல்ல என இனங் காணப்பை்ுள்ளதால் அப் பிரமதசங்களிுே் ுியிுப்புப் 
பாவபன ஊக்ுவிக்கப்பை ோை்ைாு.

ஆ) ைீடவமப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்ுைதற்காக 
அரசாங்கத்திற்ுச் பசாந்தமான காணிகவளப் பயன்புத்தல்

SP01 – மதக்க வத்பத, மோல வத்பத ேற்ுே் ே�வத்பத வைீபேப்பு அபிவிுத்திக் குத்தி-ை்ை-
ங்கள் (வபரபை இலக்கே் 6.5.

பிரமதச மசயலாளர் மபாுப்பில் உள்ள மதக்க வத்பத, மோல வத்பத ேற்ுே் ே�வத்பத 
எுே் அரசாங்கத்திற்ுச் மசாந்தோன காணிகபள வைீபேப்பு அபிவிுத்திக் குத்தி-ை்ை-
ங்கபள ஆரே்பிப்பதற்காகப் பயன்புத்த உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளுைன், தற்மபாு கைற்கபரப் 
புதியில் வசிக்ுே் ேக்கபள அவ் வை்ீுத் மதாுதியில் ுிமயற்ுவதற்ு பிமரரிக்கப்பை்ு-
ள்ளு.

இ) ுவறந்த ைசதிகுடனான ைீுகளிுள்ள மக்களின் பபாுளாதார  
மற்ும் சூக நடைிக்வககுக்ு பாதிப்பு ஏற்படாத ைவகயில் அம் மக்க-

வளக் ுிமயற்றல்

தன்மதனிய வத்பத காணியில் 900 வை்ீு அலுகுே் ேற்ுே் பற்றரி வத்பத காணியில் 700 
வை்ீு அலுகுே் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயின் கீழ் நகர ேுேலர்ச்சிக் குத்திை்ைோக 
மதாைர் ோி ேபனகபள நிர்ோணிப்பதற்ு உத்மதசிக்கப்புவமதாு, ுறித்த வுீகள் அவ் 
அரசாங்க காணித் ுண்ின் ுுே்பங்குக்ு வழங்கப்பைவுள்ளன. மேுே், எஞ்ுே் காணி-
த்ுண்பை கலப்பு அபிவிுத்திக்காகப் பயன்புத்த உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு.

ஈ) ுவறப் பயன்பாட்ுடனான ைீடவமப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்டங்கவள 
முமலர்ச்சி ைீடவமப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்டங்குக்காகப் பயன்புத்த-

ல் தன்பதனிய ைத்

SP03 – மசாய்சாபுர ேற்ுே் ுனாேி வை்ீுத் மதாுதிக் குத்திை்ைே் (வபரபை இலக்கே் 6.5)

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் ுபறந்த வசதிகுைனான ேக்குக்ு 
பல்மவு அரச ேற்ுே் அரச சார்பற்ற நிுவனங்களின் தபலயை்ீில் வை்ீுத் மதாுதிகளில் 
வுீகள் வழங்கப்ை்ுள்ளுைன், தற்மபாு அவ் வை்ீுத் மதாுதிகள் ுபறப் பயன்பாை்ு-
ைனான வுீகளாக இனங் காணப்பை்ுள்ளபேயால் அக் காணிபய அபிவிுத்தி நை-
வி-க்பககுக்காகப் பயன்புத்த ுியுே். அதற்கபேய அவ்வாு ேள்ீ அபிவிுத்திக்ுப் 
மபாுத்தே் என இனங் காணப்பை்ுள்ள மசாய்சாபுர மதாைர் ோி ேபனத் மதாுதி ேற்ுே் 
ுனாேி வை்ீுத் மதாுதி அபேந்ுள்ள காணித் ுண்ுகபள ேுேலர்ச்சி வைீபேப்புக் கு-
த்திை்ைத்திற்ுப் பயன்புத்ுவதன் ூலே் பல புதிய வுீகபள நிர்ோணிக்க ுியுே்.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 
திட்ட�்

்சதவ ுகாதமத்ுவத் 
திட்டம்
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ைவரபட இலக்க�் 6.4 : கல்ைி ைெதிகளின் பர�்பல் – 2018 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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ைவரபட இலக்க�் 6.5 : நகர ுிதயற்ற அபிைிுத்தித் திட்ட�் – 2030 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

6.3.1.4. பபாு ைசதிகள்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் அபேந்ுள்ள மபாு ேற்ுே் தனியார் 
வணிகத் மதாுதிகள், நிதி நிுவனங்கள் ேற்ுே் தபால் நிபலயங்கள் மபான்றவற்றின் பர-
ே்பல் ேற்ுே் அவ் வசதிகளின் அளவு என்பவற்பறக் குத்திற் மகாள்வதன் மபாுை்ு அவ-
ற்றின் மசபவப் புதி மதாைர்பில் பின்வுோு அுோனிக்கப்பை்ைன. அதற்கபேய நிதி 
நைவிக்பககுக்ு 1.5 கிமலா ேற்ீறுே், மபாு வணிகத் மதாுதிக்ு 3 கிமலா ேற்ீறுே், 
தனியார் வணிகத் மதாுதிக்ு 1 கிமலா ேற்ீறுே், உப பிரதான தபால் நிபலயத்திற்ு 5 கிமலா 
ேற்ீறுே் ேற்ுே் உப தபால் நிபலயத்திற்ு 1 கிமலா ேற்ீறுே் காணப்புகின்றன. மபாு வச-
திகள் உள்ளைங்ுே் மசபவப் புதி பின்வுே் வபரபை இலக்கே் 6.6 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ள-
மதாு, அுோன மசபவகள் அவற்றின் பயன்பாை்ிற்ு அபேய மோறை்ுபவ அதிகார 
எல்பல உள்ளைங்ுே் வபகயில் மதபவயான மபாு வசதிகள் மபாதியளவில் பரே்பலபை-
ந்ுள்ளன என்ற ுிவிற்ு வரலாே்.

6.3.2. ைீதி மற்ும் மபாக்ுைரத்ுத் திட்டம் 

கைந்த தசாப்த காலப் புதியில் மோறை்ுபவ நகரே் உை்பை ஏபனய உப – நகர மகந்தி-ரங்க-
ுக்ு சனத்மதாபக இைப்மபயர்வு ேற்ுே் மசபவகபளப் மபற்ுக் மகாள்வதற்காக வுே் 
பயணிகள் காரணோக மபாக்ுவரத்ுக்கான மகள்வியில் அதிகரிப்பபக் காை்ுவமதாு, 
நகரில் ுழற்சியபையுே் ஒை்ுமோத்த சனத்மதாபகயினர் மபாு ேற்ுே் தனியார் ஊைகங்க-
பளப் பயன்புத்த ஆரே்பித்ுள்ளனர். இதன் மபாு மபாுப் மபாக்ுவரத்ு ஊைகங்கபள 
விை தனியார் மபாக்ுவரத்ு ஊைகங்கபளப் பயன்புத்த ஆரே்பித்தபேயால் நகரில் ுழற்சி-
யபையுே் வாகனங்ளின் எண்ணிக்பக உயர்வபைதல் ேற்ுே் மவபலப் புேிக்க மவபளக-
ளில் நகரில் இைே்மபுே் மபாக்ுவரத்ு உயர்வபைவதன் காரணோக காணப்புே் வதீிகளி-
ன் மசபவ ேை்ைத்திற்ு அப்பால் வாகன மநுக்கி நிபலபே காணப்புகின்றபே 
அவதானிக்கப்பை்ைு.

6.3.2.1. திட்டமிடல் ுறிக்மகாள்கள்
 
மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்தின் மபாுப் மபாக்ுவரத்ு மசபவபய ுபறப்புத்தி, 
ேக்கபள அச் மசபவ மநாக்கி ஈுபுத்தல் ூலே் மபாக்ுவரத்ு மநுக்கிபயக் ுபறத்தல் 
ேற்ுே் நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை அபிவிுத்திபய ஏற்புத்தக் ூியவாு பிரமவச வசதி-
கபள வழங்கபல இவ் வதீி ேற்ுே் மபாக்ுவரத்ுத் திை்ைத்தின் ுறிக்மகாளாகக் ுறிப்பிை-
லாே்.

6.3.2.2. திட்டமிடல் ைிடயப் பரப்பு
 
மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயின் வதீி ேற்ுே் மபாக்ுவரத்ுத் திை்ைத்பத 
வுக்பகயில் அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ூலே் கணிப்பிைப்பை்ை சனத்மதாபகக்ு 
இபணயாக மபாக்ுவரத்ு ஓை்ைத் தைபவகளின் அைர்த்தியானு மபாக்ுவரத்ு மநாக்கே் 
ேற்ுே் மபாக்ுவரத்ு ஊைகங்குக்ு அபேய ோற்றேபைதல் ஆய்வின் ூலே் 2021–2030 தி-
ை்ைேிைல் காலப் புதி வபர பிரமதசத்தின் மபாக்ுவரத்ுத் மதபவகபள நிபறமவற்றக் 
ூிய வபகயில் திை்ைேிைப்பை்ைு. அதன் மபாு பிரமதசத்தின் மபாக்ுவரத்ு ுபறபேயி-
ன் அபேப்பிற்ு அபேய அதாவு, ோகாணத் மதாைர்புகுக்ுத் ுபணயாுே் வதீிகள், 
உள்ளகப் மபாக்ுவரத்ுக்ுத் ுபணயாுே் வதீிகள் ேற்ுே் வதீியின் தற்மபாபதய மபௌதீக 
அகலே் மபான்ற காரணிகளின் அிப்பபையில் வதீிகளின் ுன்ுரிபேத் மதாுதி பிறிதாக 
இனங் காணப்பை்ைு.

நகரங்குக்கிபையிலான மபாக்ுவரத்ுக்ு மபாக்ுவரத்ு ஊைகங்களின் பாவபனபயப் 
மபான்மற ோற்ு மபாக்ுவரத்ு ஊைக மேே்பாை்ிற்ு சாத்தியக்ூற்ு ஆய்வு மேற்-மகாள்ள-
ப்பை்ைுைன், திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் ுுந்ுூர மபாக்ுவரத்திற்ு கால்-நபையாக மசல்லல் 
ேற்ுே் பசக்கிள் பாவபனக்ுத் மதபவயான வசதிகபள வழங்கல் ுறித்ுே் அவதானே் 
மசுத்தப்பை்ைு. மேுே் வதீி ேற்ுே் மபாக்ுவரத்ுத் திை்ைத்தின் ூலே் அபிவிுத்தி சாத்தி-
யே் நிலவுே் நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை பிரமதசங்குக்ு பிரமவசிக்ுே் அளபவ உய-
ர்த்ுவதற்ுரிய ூமலாபாயங்குே் அறிுகப்புத்தப்பை்ைன.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 

திட்ட�்

்சதவ ுகாதமத்ுவத் 
திட்டம்

வீதி மற்ும் ்பாக்ுவர-

த்ுத் திட்டம்
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6.3.2.3. மபாக்ுைரத்ுப் பின்புல ஆய்ைு

மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்தின் மநுஞ்சாபலகள் ேற்ுே் புபகயிரத வதீி வபலய-
பேப்பு ுறித்ு அத்தியாயே் 2.2.2.1. (இ) இல் விரிவாகப் புப்பாய்வு மசய்-யப்பை்ுள்ளு. 
மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2021–2030 இன் மநுஞ்சாபலகள் ேற்ுே் மபாக்ுவரத்ுத் 
திை்ைத்பத வுப்பதற்ு 2030 ஆே் ஆண்ில் சனத்மதாபக கணி-ப்பிைப்பை்ைமதாு, உத்மதச 
சனத்மதாபகக்ு இபணயாக மபாக்ுவரத்ு ஓை்ைத் தைபவகளின் அைர்த்தி கணக்கிைப்பை்ை-
ு.

சனத்பதோமகக் கணிப்புீ – 2001 ேற்ுே் 2002 சனத்மதாபக ேதிப்பை்ீு அறிக்பக பி 2030 
ஆே் ஆண்ைளவில் மோறை்ுபவ ோநகர சபப திை்ைேிைல் பிரமதசத்திற்ுக் கணிப்பிைப்பை்ை 
150000 ுிமயற்ற சனத்மதாபக ேற்ுே் 87000 பயணிகுக்ு அபேய மோறை்ுபவ ோநகர 
சபப திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் ுிமயற்ற சனத்மதாபக ேற்ுே் மவளியிலிுந்ு வுபக 
துே் சனத்மதாபகக்ு இபைமய 2 : 1 எுே் விகிதாசாரே் காணப்பை்ைு. மேுே் -0.49% வு-
ைாந்த இயற்பக சனத்மதாபக வளர்ச்சி மவகத்பத 1% ஆல் உயர்த்ுவதற்ு உத்மத-சிக்கப்பு-
வமதாு, அதற்கபேய சனத்மதாபக வளர்ச்சி மவகே் 0.5% எுே் மபுேதிபயப் மபுகிறு.

யபோக்ுவரத்ுத் தடமவகளின் அடர்த்தி கணிப்புீ – எவமருே் ஒு நபர் ஏமதுே் ஒு 
உுதியான பணிபய மநாக்கோகக் மகாண்ு பயண ஆரே்ப இைத்திலிுந்ு பயண ுிவிைே் 
வபர மேற்மகாள்ுே் மபயர்வானு ஒு பயணத் தைபவயாகக் குதப்புவமதாு, ஒை்ுமோ-
த்த பயணத்தைபவகளின் ூை்ுத்மதாபக ேற்ுே் ுறித்த பிரமதசத்தின் அளவிற்ு இபையி-
லான விகிதாசாரே் பயணத் தைபவகளின் அைர்த்தியாகக் மகாள்ளப்புே். மகாே்ிரான்ஸ் 
ஆய்வுக் ுுவினால் சேர்ப்பிக்கப்பை்ை Urban Transport Systems Development Project for Colombo 
Metropolitan Region and Suburbs அறிக்பகயில் காை்ைப்பை்ுள்ள தரவுகள் ேற்ுே் ுிவுகள் பி 
மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் மபாக்ுவரத்ு மநாக்கே் ேற்ுே் மபாக்ுவர-
த்ு ஊைகத்திற்ு அபேய பயணத் தைபவகளின் அைர்த்தி ேற்ுே் அதன் பரே்பல் ஆய்வு மச-
ய்யப்பை்ைு.

மபாக்ுவரத்ு மநாக்கத்திற்ு அபேய பயணத் தைபவகளின் ூை்ைபேபவ பின்வுே் உு 
6.3 பி வபகப்புத்த ுியுே் என்பமதாு, பயணத் தைபவகளின் ுன்ுரிபே ஒுங்கில் 
வை்ீபை மநாக்கி, மதாழில், தனிப்பை் காரணங்கள் ேற்ுே் கல்வி என்றவாு அபேயுே்.

2030 ஆே் ஆண்ைளவில் கணிப்பிைப்பை்ை சனத்மதாபக பி புபகயிரதே், மபுந்ு ேற்ுே் 
தனியார் மபாக்ுவரத்ு ஊைகே் ூலே் உுவாுே் பயணத் தைபவகளின் அைர்த்தி ுறித்ு 
ஆய்வு மசய்யப்பை்ைுைன், ஒை்ுமோத்த பயணத் தைபவகளின் அைர்த்தியானு பின்வுே் 
வபரபை இலக்கே் 6.7 ூலே் விளக்கப்புகிறு.

புபகயிரத பயணத் தைபவகளின் அைர்த்தி ுறித்ு அவதானே் மசுத்ுபகயில், மோறை்ு-
பவ, அங்ுலாபன, ுனாபவ புபகயிரத தரிப்பிைங்கபள அண்ி ேிகப் பரந்த பயண அை-
ர்த்திபய இனங் காண ுியுே் எனிுே் மகாரலமவல்மலயிலிுந்ு எமகாை வபரயான ுு-
ந்ுூர பயணத்திற்ு புபகயிரதப் பாவபன அதிகோக உள்ளபேபய இனங் காணலாே். 
(இபணப்பு இலக்கே் 8) மபுந்ு ூலே் உுவாுே் பயணத் தைபவகளின் அைர்த்தி ஆய்வின் 
மபாு ஒு ம�க்ையுக்ு ுபறந்த பை்சே் 20 பயணத் தைபவகுக்ுே் அதிகோன மபுேதி 
காணப்புகின்றபே மதளிவாகிறு.

தனியார் மோை்ைார் வாகனங்கபள அதிகே் விுே்புே் பிரமதசங்களாக அங்ுலாபன வைக்ு, 
மபாுப்பன, மோறை்ுபவ நகர ேத்திய ேற்ுே் எமகாை உயன மபான்ற பிரமதசங்கபளக் ு-
றிப்பிை ுியுே் என்பமதாு, அப் பிரமதசங்களில் உயர் பயண அைர்த்திபயயுே் காண ுியுே். 
(இபணப்பு 9)
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உு 6.3 : தபொக்ுைரத்ு தநொக்கங்குக்ு அவ�ய கட்டவ�ைு
ூல�் : Urban Transport Systems Development Project for Colombo Metropolitan Region and Suburbs 
அறிக்வக, 2017
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ைணிகத்திற்ு

மபொக்ுைரத்ு மநொக்கங்குக்ு அவ�ய கட்டவ�ைு

6.3.2.4. ைீதி மற்ும் மபாக்ுைரத்ுத் திட்டத்திற்கான ூமலாபாயங்கள்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்கான வதீி ேற்ுே் மபாக்ுவரத்ுத் திை்ை-த்தி-
ற்கான 3 ூமலாபாயங்கள் பின்வுோு இனங் காணப்பை்ுள்ளுைன், அதன் மபாுை்ு 
வுக்கப்பை்ை ஒை்ுமோத்த வதீி அபிவிுத்தித் திை்ைோனு வபரபை இலக்கே் 6.8 ூலே் கா-
ை்ைப்பை்ுள்ளு.

அ) மோறை்ுபவ நகரிற்ு அுகாபேயிுள்ள நகர மகந்திரங்குக்கிபையிலான உறபவ 
மேே்புத்ுவதற்ு பிரமதசத்தின் வதீி ுபறபே ேற்ுே் மபாு மபாக்ுவரத்ு வபலய-
பேப்பப விுத்தி மசய்தல்.

ஆ) ூை்ு மபாக்ுவரத்ு ுபறபே ஒன்பற உுவாக்ுவதன் ூலே் ஒன்றிபணந்த நகர 
ோதிரி ஒன்பற உுவாக்கல்.

இ) நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை பிரமதசங்கபள ேக்குக்காகத் திறந்ு, அபிவிுத்தி 
நைவிக்பககபள ஊக்ுவித்தல்.
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ைவரபட இலக்க�் 6.7 : ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப அதிகொர எல்வலயில் உுைொு�்  ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021 
ஒட்ும�ொத்த பயைத் தடவைகளின் அடர்த்தி 

2020

2021-2030
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ைவரபட இலக்க�் 6.8 : ம�ொறட்ுவை தபொக்ுைரத்ுத் திட்ட�் – 2030 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

அ) பமாறட்ுவை நகரிற்ு அுகாவமயிுள்ள நகர மகந்திரங்குக்கிவடயி-
லான உறவை மமம்புத்ுைதற்ு பிரமதசத்தின் ைீதி ுவறவம மற்ும் 
பபாு மபாக்ுைரத்ு ைவலயவமப்வப ைிுத்தி பசய்தல்.

மகாுே்பு பேயப் பிரமதசத்தில் மேற்மகாள்ளப்புே் ுரித நகரேயோக்குைன் இபணந்ு, 
மகாுே்பப அண்ேித்த நகர மகந்திரங்கபள மநாக்கி பிரதான வதீிகளின் ஊைாக நகரேயோ-
க்கல் பரே்பலபைந்தபேயால் அதற்ு அுகாபேயில் உப நகர தரமோன்ு உுவாகியுள்ள-
மதாு, மகாுே்பு பேயப் பிரமதசத்ுைன் மதாைர்புபைய காலி மகாரிமைாபவ பிரதானோகக் 
மகாண்ு, மகாள்ுப்பிை்ி, மவள்ளவத்பத, மத�ிவபள, இரத்ேலாபன ேற்ுே் மோறை்ு-
பவ ஆகிய உப நகர மகந்திரத் தரமோன்ு உுவாகியுள்ளு.

மோறை்ுபவக்ு அுகாபேயில் அபேந்ுள்ள ுயாதீன நகர மகந்திரங்களாக வைக்மக 
மத�ிவபள, கிழக்மக பிலியந்தபள ேற்ுே் ேகரகே, மதற்மக பாணந்ுபற என்பவற்பறக் 
ுறிப்பிைலாே். மபாரலஸ்குபவ, இரத்ேலாபன, மகஸ்மபபவ ேற்ுே் க�த்ுுபவ 
மபான்ற பிரமதசங்கள் எதிர்காலத்தில் நகர ேத்திய நிபலயங்களாக அபிவிுத்தி அபைவதன் 
ூலே் மோறை்ுபவ நகரத்ுைனான மதாைர்புகள் விுத்தி அபையுே் என எதிர்-பார்க்கப்பு-
கிறு. (உு 6.4)

உு 6.4 : ம�ொறட்ுவை �ற்ு�் நகர தகந்திரங்குக்ு இவடயிலொன ைலய ரீதியிலொன மதொடர்புகள் | 
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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பின்வுோு விபரிக்கப்பை்ுள்ள ோற்ு மபாு மபாக்ுவரத்ு ஊைகங்கபள அறி-ுகப்ப-
ுத்தல் ேற்ுே் வதீி அபிவிுத்தி ஊைாக மேற்ுறித்த நகர மகந்திரங்கள் ேற்ுே் மோறை்ுபவ 
ோநகர சபப பிரமதசத்திற்ு இபையிலான வலய ரதீியிலான மதாைர்பப மேே்புத்ுவதற்ு 
எதிர்பார்க்கப்புகிறு.

(மோறை்ுபவ மபாக்ுவரத்ுத் திை்ைக் ுறியுீ – TP)

i. இலு புவகயிரத மசவை (LRT)

மேற்ு வலய மபுநகர மபாக்ுவரத்ுத் திை்ைே் ூலே் உத்மதச இலு புபகயிரத வதீி களனி-
யில் ஆரே்போகி, மதேை்ைமகாபை, மபாரபள, நாராம�ன்பிை்ி, ுமகமகாபை ஊைாக மோற-
ை்ுபவ பன்ுக மபாக்ுவரத்ு நிபலயே் பயண ுிவிைோக அபேயுே்.

தற்மபாுள்ள மநுஞ்சாபலக்ு மேலாக நிர்ோணிக்கப்புே் புபகயிரத வதீியின் ஊைாக 
மபாக்ுவரத்திற்காக அறிுகப்புத்தப்புே் இலு புபகயிரத மசபவயானு, ேை்ுப்-புத்த-
ப்பை்ை தரிப்பிைங்கபளக் மகாண்ிுப்பமதாு, மபாுேக்குக்ு அதிக விபன-த்திறனான 
ேற்ுே் வசதியான மபாு மபாக்ுவரத்ு மசபவபய வழங்கக் ூியதாகவுே் இுக்ுே்.

TP01 – பிலி�ந்தமள, கட்ுபபத்த ஊடோக பமோறட்ுமவ நகர மம�ம் வமர�ோன இலு பு-
மக�ிரத யசமவ

உு 6.5 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு நிர்ோணிக்கப்பைவுள்ள இலு மசபவயானு 5 கிமலா 
ேற்ீறர் நீளத்பதக் மகாண்ிுப்பமதாு, மோறை்ுபவ பிரமதசத்திற்ுச் மசாந்தோன தரிப்-பிை-
ங்களாக மோறை்ுபவ பல்கபலக்கழகே், கை்ுமபத்த, ராவத்தாவத்பத ேற்ுே் மோறை்ுபவ 
பன்ுக மபாக்கவரத்ு நிபலயே் என்பன இனங் காணப்பை்ைன.

ii. புவகயிரத ைீதி அபிைிுத்தி

TP02 – கமரய�ோர புமக�ிரத வதீி நவனீம�மோக்கல்

புபகயிரத மசபவபய அதிக விபனத்திறன் ேிக்கதாக்ுவதற்ு புதிய சேிக்பஞ 
ுபற-பேயுைன் ூிய புபகயிரத ுபறபேபய இலத்திரனியல் ேயோக்கி, கபரமயார பு-
பகயிரத வதீிபய நவனீேயோக்கல் ேற்ுே் அங்ுலாபன, ுனாபவ, மகாரளமவல்ல ேற்ுே் 
எமகாை உயன புபகயிரத நிபலயங்கபள நவனீேயோக்கல்.

iii. பநுஞ்சாவலகள் அபிைிுத்தி

TP03 – கோலி வதீி அபிவிுத்திக் குத்திட்டம்

மோறை்ுபவ புதிய காலி வதீி ேற்ுே் பபழய காலி வதீி இபணயுே் இைத்திலிுந்ு மோற-
ை்ுபவ உத்மதச பன்ுக மபாக்ுவரத்ு நிபலயே் வபர 1 கி.ே.ீ நீளத்ுைனான வதீிபய 6 ஒு-
ங்பககுைன் அபிவிுத்தி மசய்தல் (ுுக்ுமவை்ு உு 6.5 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு)
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

TP04 – பபோுப்பன வதீி அபிவிுத்திக் குத்திட்டம்

மகாே்ிரான்ஸ் அறிக்பகக்ு அபேய 6 ஒுங்ுபககுைன் ூியதாக அபிவிுத்தி மசய்வ-
தற்காக இனங் காணப்பை்ுள்ள ேத்திய ுற்ு வை்ை வதீி, ேகரகே, பத்தருல்பல, களனி, 
வத்தபள ேற்ுே் மோறை்ுபவ மபான்ற நகர மகந்திரங்கபள ஒன்ுக்மகான்ு இபணக்ுே் 
வதீிபய அபிவிுத்தி மசய்யக் ூியவாு மபாுப்பன சந்தியில் இுந்ு கங்காராே வதீி 
வபர 200 ேற்ீறர் நீளத்ுைனான மபாுப்பன வதீிபய 6 ஒுங்பககுைன் அபிலிுத்தி 
மசய்தல். (ுுக்ுமவை்ு உு 6.6 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு)

உு 6.6 : P1 – மபொுப்பன ைீதி ுுக்ுமைட்ு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

TP05 – பகோும்பு ுமற வதீி எனப்பும் கடயலோர வதீிம� நீித்தல்

மேல் ோகாண மபுந்மதுத் திை்ைே் ூலே் உத்மதச மகாுே்பு ுபற வதீிபய மத�ிவபளயி-
ல் இுந்ு வரீப்புரன் அப்பு வதீி ஊைா உத்மதச மோறை்ுபவ பன்ுக மபாக்ுவரத்ு நிபலயே் 
வபர நீித்தல். (ுுக்ு மவை்ு உு 6.7 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு). 

உு 6.5 : P1 – கொலி ைீதி ுுக்ுமைட்ு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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TP06 – பண்டோரநோ�க்க மோவத்மத அபிவிுத்திக் குத்திட்டம்

மகாே்ிரான்ஸ் அறிக்பகக்ு அபேய மோறை்ுபவ நகரே் பண்ைாரநாயக்க ோவத்பத 
ஊைாக பிலியந்தபள, பன்னிப்பிை்ிய, ோலே்மப, மபால்மலமகல, சப்புகஸ்கந்பத, �ுு-
ப்பிை்ிய ேற்ுே் ம�ந்தபலயுைன் மதாைர்புபுே் வபகயில் கிழக்ு ுற்ு வை்ை வதீி அபிவி-
ுத்தி மசய்ய உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளுைன், அதற்கபேய கை்ுமபத்த சந்தியில் இுந்ு  
மகாஸ்பலான பாலே் வபர 2 கி.ே.ீ நீளத்ுைனான பண்ைாரநாயக்க ோவத்பதபய 4 ஒுங்ு-
பககுைன் அபிவிுத்தி மசய்தல். (ுுக்ு மவை்ு உு 6.8 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு)

TP07 – ீ பசோ�்சோ வதீி அபிவிுத்திக் குத்திட்டம்

மகாே்ிரான்ஸ் அறிக்பகக்ு அபேய இனங் காணப்பை்ுள்ள கிழக்ு ுற்ு வை்ை வதீியுைன் 
ராவத்தாவத்பத சந்தி மதாைர்புபுே் வபகயில் ராவத்தாவத்பத சந்தியில் இுந்ு கை்ுமபத்த 
மகாஸ்பலான பாலே் வபர 3 கி.ே.ீ நீளத்ுைனான ீ மசாய்சா வதீிபய 4 ஒுங்ுபககுைன் 
அபிவிுத்தி மசய்தல். (ுுக்ு மவை்ு உு 6.9 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு

உு 6.7 : P2 – உத்ததெ கடதலொர ைீதி ுுக்ுமைட்ு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

உு 6.8 : P2 – பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத ுுக்ுமைட்ு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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ஆ) ூட்ு மபாக்ுைரத்ு ுவறவம ஒன்வற உுைாக்ுைதன் ூலம் ஒன்றி-
வணந்த நகர மாதிரி ஒன்வற உுைாக்கல்.

நகர விவபேப்பின் எண்ணக்குவான ஒுங்கிபணந்த நகரே் அல்லு ுுந்ுூர நகரோ-
னு, விபனத்திறனான ேற்ுே் ூை்ு மபாக்ுவரத்ு மசபவயுைன் ூிய நகர ோதிரியு-
ைனான நகரோகக் குதப்புகிறு. இதற்கபேய மோறை்ுபவ நகரிுே் இத்தபகய ஒுங்கி-
பணந்த நகர ோதிரி ஒன்பற உுவாக்ுவதற்ு பின்வுே் பிமரரபணகள் 
ுன்பவக்கப்புகின்றன. 

TP08 – உத்யதச பன்ுக யபோக்ுவரத்ு நிமல�ம்

தற்மபாு மோறை்ுபவ புபகயிரத நிபலயே் ேற்ுே் மபுந்ு தரிப்பிைே் அபேந்ுள்ள பு-
பகயிரத திபணக்களத்திற்ுச் மசாந்தோன 10 ஏக்கர் அளவிலான காணியில் புபகயிரத, 
இலு புபகயிரத ேற்ுே் மபுந்ு மபாக்ுவரத்ு ஊைகங்களினால் ஒன்றிபணந்த பன்ுக 
மபாக்ுவரத்ு நிபலயத்பத அபேக்க உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளமதாு, அதபன மபுந்ு ேற்ுே் 
புபகயிரத ுபனயே், இலு புபகயிரத தரிப்பிைே் ேற்ுே் மவாகனத் தரிப்பிை நிபலயே் 
மபான்ற வசதிகுைன் ூிய கலப்பு அபிவிுத்திப் பணிக்காகப் பயன்புத்ுவதற்ுரிய நை-
விக்பககள் எுக்கப்புே்.

TP09 – நமடபோமத மற்ும் மசக்கிள் வதீி வமல�மமப்பு

ஒுங்கிபணந்த நகர ோதிரியுைனான நகரங்களில் தனியார் மோை்ைார் வாகனப் பாவபன-
க்ு ஒப்பை்ீைளவில் கால்நபையாக மசல்லல் ேற்ுே் பசக்கிள் பாவபன மேே்புத்தப்புவு-
ைன், அதன் ஊைாக நகரின் ஒை்ுமோத்த எரிசக்தி ுகர்வு ேற்ுே் ூழல் ோசபைபவக் ுபற-
ப்பு மநாக்கோகக் மகாள்ளப்புே். அதற்கபேய மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்பத 
உள்ளைக்ுே் வபகயில் வதீியின் இு ேுங்கிுே் மசல்ுே் பசக்கிள் ேற்ுே் நபைபாபத 
வபலயபேப்பு ஒன்ு அறிுகப்புத்தப்புவுைன், அு வபரபை இலக்கே் 6.10 ூலே் காை்ை-
ப்பை்ுள்ளு.

உு 6.9 : P2 – ீ மெொய்ெொ ைீதி ுுக்ு மைட்ு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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ைவரபட இலக்க�் 6.9 : ம�ொறட்ுவை நகரிற்ு நவடபொவத �ற்ு�்  ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021 
வெக்கிள் ைீதி ைவலயவ�ப்பு  

2020

2021-2030
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உு 6.10 : P2 – ைீதி ுுக்ு மைட்ு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

உு 6.11 : P3 – ைீதி ுுக்ு மைட்ு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

TP10 – புமக�ிரத உட்பிரயவச வதீி அபிவிுத்தி

மோறை்ுபவ புபகயிரத நிபலயே் உை்பை உள்ளகப் புபகயிரத நிபலயங்கள் காலி வதீியு-
ைன் மதாைர்புபுே் வபரபை இலக்கே் 6.6 இல் காை்ைப்பை்ுள்ள பின்வுே் பிரதான உை்பிரமவச 
வதீிகள் நபைபாபத ேற்ுே் பசக்கிள் வதீிகுைன் ூிய 2 ஒுங்-ுபககுைனானதாக 
அபிவிுத்தி மசய்தல். அவ் வதீிகளின் ுுக்ுமவை்ு உு 6.11 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

• மகாரலமவல்ல புபகயிரத உை்பிரமவச வதீி – 400 ேற்ீறர்
• எமகாை உயன புபகயிரத உை்பிரமவச வதீி – 400 ேற்ீறர்
• அங்ுலாபன புபகயிரத உை்பிரமவச வதீி – 2 கிமலா ேற்ீறர்
• ுனாபவ புபகயிரத உை்பிரமவச வதீி – 2 கிமலா ேற்ீறர்
• மோறை்ுபவ புபகயிரத உை்பிரமவச வதீி – 200 ேற்ீறர்
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உு 6.12 : கட்புல பிரதைெ மகொரிதடொ ுுக்ுமைட்ு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

இ) நீவர ுக்கியமாகக் பகாண்ட பிரமதசங்கவள மக்குக்காகத் திறந்ு, 
அபிைிுத்தி நடைிக்வககவள ஊக்ுைித்தல்.

மபால்மகாபை ஆற்பற அண்ிய பிரமதசங்களில் இைே்மபுே் அுேதியற்ற காணி ேை்ீபு-க்க-
பளத் துத்ு, நீர் வளத்பதக் காப்பதற்கான ஒு ூமலாபாயோக நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை 
பிரமதசங்கபள மபாு ேக்குக்காகத் திறந்ு, நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை அபிவிுத்தி 
நைவிக்பககபள ஊக்ுவித்தமல இங்ு குதப்புகிறு.

TP11 – உத்யதச பபோல்பகோட சிறி வதீி

திமகாமரல்ல புதிய பாலத்திலிுந்ு மபால்மகாபை ஆற்ு எல்பல ஊைாக மபாுப்பன வதீி 
வபர 20 அி அகலுபைய புதிய வதீிமயான்பற நிர்ோணித்தல். (வபரபை இலக்கே் 6.8)

TP12 – கட்புல பிரயவச பகோரியடோ

மபால்மகாபை ஆு ேற்ுே் மோறை்ுபவ கைற்கபரபய ஒமர தைபவயில் காணக்ூியவாு 
மகாரலமவல்மலயிலிுந்ு எமகாை உயனவுக்ு இபைமய அபேந்ுள்ள ுணவர்தனாராே 
வதீி, சோஜவாதீ நிவ�ன் பிரமதசே், ர.ீஎல்.ச.ீ பரீிஸ் ோவத்பத ேற்ுே் ேகவத்பத ோவத்பத-
பய 2 ஒுங்பககுைன் அகலோக்கல். (வபரபை இலக்கே் 6.8) ுுக்ுமவை்ு உு 6.12 ூலே் 
காை்ைப்பை்ுள்ளு.)

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 
திட்ட�்

வீதி மற்ும் ்பாக்ுவர-

த்ுத் திட்டம்
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6.3.2.3. ைீதிகவள ைவகப்புத்தல்

மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2021–2030 ூலே் அபிவிுத்தி மசய்ய உத்மத-சிக்கப்பை்ு-
ள்ள வதீிகள் ுன்ுரிபே அிப்பபையில் வபகப்புத்தப்பை்ைுைன், ுதலாவு ுன்ுரி-
பே வதீிகள் P1 எனவுே், இரண்ைாவு ுன்ுரிபே வதீிகள் P2 எனவுே், ூன்றாவு ுன்ு-
ரிபே வதீிகள் P3 எனவுே், நான்காவு ுன்ுரிபே வதீிகள் P4 எனவுே் காை்ைப்பை்ுள்ளன.

i. திட்டமிடல் கோலப்புதி�ிுள் அபிவிுத்தி பச�்� உத்யதசிக்கப்பட்டள்ள வதீிகள்

P1, P2 ேற்ுே் P3 என அபிவிுத்திக்காக இனங் காணப்பை்ுள்ள வதீிகள் ேற்ுே் அவற்றின் 
உத்மதச வதீி அகலே் என்பன பின்வுே் அை்ைவபண இலக்கே் 6.1 இல் விரிவாகக் காை்ைப்ப-
ை்ுள்ளன.

எதிர்பொர்க்கப்பு�் கழிைு நீர் உற்பத்தி – 2030

ைீதி ுன்ு-

ரிவ�
ைீதி அறிுறிகள் இனங் கொணப்பட்ட ைீதிகள் ஒு-

ங்வக-களி-
ன் எண்ணி-
க்வக

மசவை ஒுங்வக உத்மதச 
ைீதிகளின் 
அகல�் - �ீற்றர்

ுதலொைு 
ுன்ுரிவ� 
ைீதிகள் P1 
ைீதிகள்

நகரிற்ு மைளிதய 
தைு பிரதொன நகர 
தகந்திரங்கள் 
ெிலைற்ுடன் 
மதொடர்புவடய, 
மபௌதீக அகல�் 20 
அி அல்லு அதற்ு 
த�ற்பட்ட ைீதிகள்

TP3 கொலி ைீதி – ம�ொறட்ுவை புதிய 
கொலி ைீதி �ற்ு�் பவைய கொலி 
ைீதியுடன் மதொடர்புவடய இடத்திலிு-
ந்ு ம�ொறட்ுவை பன்ுக தபொக்ுைர-
த்ு நிவலய�்

6 ஏற்புவடயதொு�்  36.6

TP4 மபொுப்பன ைீதி – மபொுப்பன 
ெந்தியிலிுந்ு கங்கொரொ� ைீதி ைவர

6 ஏற்புவடயதொு�்  31.7

இரை்டொைு 
ுன்ுரிவ� 
ைீதிகள் P2 
ைீதிகள்

நகரிற்ு மைளிதய 
தைு பிரதொன நகர 
தகந்திரங்குடன் 
மதொடர்புவடய, 
ைீதியின் மபௌதீக 
அகல�் 20 அி 
அல்லு அதற்ு 
த�ற்பட்ட ைீதிகள்

TP6 பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத – 
கட்ுமபத்த ெந்தியிலிுந்ு மகொஸ்ப-
லொன பொல�் ைவர

4 ஏற்புவடயதொு�்  27.2

TP5 உத்ததெ கடதலொர ைீதி – மத�ிை-
வளயிலிுந்ு ைீரப்புரன் அப்பு ைீதி 
ஊடொக உத்ததெ ம�ொறட்ுவை பன்ுக 
தபொக்ுைரத்ு நிவலய�் ைவர 

4 ஏற்புவடயதொு�்  24.7

TP7 ீ மெொய்ெொ ைீதி - ரொைத்தொைத்வத 
ெந்தியிலிுந்ு கட்ுமபத்த மகொஸ்ப-
லொன பொல�் ைவர

4 ஏற்புவடயதொு�்  24.7

ூன்றொைு 
ுன்ுரிவ� 
ைீதிகள் P3 
ைீதிகள்

ைீதியின் மபௌதீக 
அகல�் 20 அி 
அல்லு அதற்ு 
த�ற்பட்ட ைீதிகள்

TP11 உத்ததெ மபொல்மகொவட ெிறி ைீதி 
திமகொமரல்ல புதிய பொலத்திலிுந்ு 
மபொல்மகொவட ஆற்ு எல்வல ஊடொக 
மபொுப்பன ைீதி ைவர

2 ஏற்புவடயதொு�்  17.1

ைீதியின் மபௌதீக 
அகல�் 20 அிவய 
ைிடக் ுவறந்த 
ைீதிகள்

TP10 ம�ொறட்ுவை புவகயிரத நிவலய 
உட்பிரதைெ ைீதி கொலி ைீதியிலிுந்ு 
ம�ொறட்ுவை புவகயிரத நிவலய�் 
ைவர 

2 ஏற்புவடயதொு�்  17.1

TP10 மகொரலமைல்ல புவகயிரத 
நிவலய உட்பிரதைெ ைீதி கொலி 
ைீதியிலிுந்ு மகொரலமைல்ல 
புவகயிரத நிவலய�் ைவர

2 ஏற்புவடயதொு�்  17.1

TP10 எமகொட உயன புவகயிரத நிவலய 
உட்பிரதைெ ைீதி கொலி ைீதியிலிுந்ு 
எமகொட உயன புவகயிரத நிவலய ைீதி 
ைவர 

2 ஏற்புவடயதொு�்  17.1

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 

திட்ட�்
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எதிர்பொர்க்கப்பு�் கழிைு நீர் உற்பத்தி – 2030

ைீதி ுன்ு-

ரிவ�
ைீதி அறிுறிகள் இனங் கொணப்பட்ட ைீதிகள் ஒு-

ங்வக-களி-
ன் எண்ணி-
க்வக

மசவை ஒுங்வக உத்மதச 
ைீதிகளின் 
அகல�் - �ீற்றர்

TP10 அங்ுலொவன புவகயிரத 
நிவலய உட்பிரதைெ ைீதி கொலி 
ைீதியிலிுந்ு ுனொவை புவகயிரத 
நிவலய�் ைவர

2 ஏற்புவடயதொு�்  17.1

TP10 ுனொவை புவகயிரத நிவலய 
உட்பிரதைெ ைீதி கொலி ைீதியிலிுந்ு 
ுனொவை புவகயிரத நிவலய 
உட்பிரதைெ ைீதி ைவர 

2 ஏற்புவடயதொு�்  17.1

TP12 ுைைர்தனொரொ� ைீதி புதிய கொலி 
ைீதியிலிுந்ு மபொல்மகொவட உத்ததெ 
வெக்கிள் �ற்ு�் நவடபொவத ைவர

2 ஏற்புவடயதொு�்  12.2

TP12 ெ�ொஜைொதீ நிை�ன் பிரததெ�் 
புதிய கொலி ைீதியிலிுந்ு 
மபொல்மகொவட உத்ததெ வெக்கிள் 
�ற்ு�் நவடபொவத ைவர

2 ற்புவடயதொு�்  12.2

TP12 ரீ.எல்.ெீ. பீரிஸ் �ொைத்வத புதிய 
கொலி ைீதியிலிுந்ு மபொல்மகொவட 
உத்ததெ வெக்கிள் �ற்ு�் நவடபொவத 
ைவர

2 ஏற்புவடயதொு�்  12.2

TP12 ��ைத்வத �ொைத்வத புதிய 
கொலி ைீதியிலிுந்ு மபொல்மகொவட 
உத்ததெ வெக்கிள் �ற்ு�் நவடபொவத 
ைவர

2 Relevant  12.2

அட்டைவண இலக்க�் 6.1 : ம�ொறட்ுவை அபிைிுத்தித் திட்ட�் 2021–2030 ஊடொக மெய்ய உத்ததெிக்கப்ப-
ட்ுள்ள ைீதிகளின் ுன்ுரிவ�
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகார சவப, 2021

• மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2021 – 2030 ூலே் அபிவிுத்தி மசய்ய எதிர்பார்க்க-
ப்புே் மேற்ுறித்த வதீிகுக்ு மசல்ுபியாுே் விதிுபறகள் மதாுதி II அத்தியாயே் 
1 இல் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளன.

ii. திட்டமிடல் கோலப்புதி�ிுள் அபிவிுத்திக்கோக இனங் கோணப்படோத வதீிகள்

மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் ூலே் எதிர்வுே் 12 வுை காலப்புதியிுள் அபிவிு-
த்திக்காக இனங் காணப்பைாத வதீிகள் நான்காவு ுன்ுரிபே வதீிகள் P4 வதீிகள் பை்ிய-
ல் மதாுதி II அத்தியாயே் 1 இல் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு.
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6.3.3. நீர் ைிநிமயாகத் திட்டம்

2021–2030 காலப்புதிக்ு வுக்கப்பை்ை மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் மநாக்க-
த்பத அபைபகயில், மபாு ேக்குக்ு மபாதிய ேற்ுே் மதாைர்ச்சியான நீர் விநிமயாகத்பத 
நாளாந்தே் மேற்மகாள்வு அத்தியாவசியோவமதாு, 2030 ஆண்ிற்காக கணிப்பிைப்பை்ை நீ-
ுக்கான மகள்விபயப் ூர்த்தி மசய்வதற்ு தற்மபாு காணப்புே் மசயன்ுபறகள் ேற்ுே் 
உத்மதச குத்திை்ைங்கபள இனங் காண்பு இந் நீர் விநிமயாகத் திை்ைே் ூலே் எதிர்பார்க்க-
ப்புகிறு.

அ) 2030 ஆம் ஆண்டாவகயில் எதிர்பார்க்கப்பும் நீுக்கான மகள்ைி

மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்ுக்ு 151,000 ுியிுப்பு சனத்மதாபகயுே், 87,000 பய-
ணிகள் மதாபகயினுே் கணிப்பிைப்பை்ைமதாு, வபரபை இலக்கே் 6.10 இல் காை்-ைப்பை்ு-
ள்ளவாு அபிவிுத்தி வலயத்திற்ு அபேவாக நீுக்கான மகள்வி கணக்-கிைப்பை்ைு. 
அதன் மபாு ுியிுப்பு தனிநபர் நாளாந்த நீர் மதபவ 130 லற்ீறராகவுே், குத்திற் மகாள்ள-
ப்பை்ைமதாு, நகரிற்ு மவளியிலிுந்ு வுபக துே் நபர்களின் நாளாந்த நீர் மதபவ 50 ல-ீ
ற்றராகவுே் குத்திற் மகாள்ளப்பை்ைு. 

அதற்கபேய 2030 ஆே் ஆண்ைாபகயில் மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் 
நாளாந்த நீுக்கான மகள்வி 25,500 கன ேற்ீறராக இுப்பமதாு, வை்ீுக்கான நீர் மகள்வி 19,600 
கன ேற்ீறுே், வுீ அல்லாத நைவிக்பககுக்கான நீர் மகள்வி நாளாந்தே் 5,900 ன ேற்ீறுே் 
ஆுே். ஒவ்மவாு அபிவிுத்தி வலயத்திற்ுே் உரிய நீர் மகள்வி ேற்ுே் ஒை்ுமோத்த நீர் 
மகள்வி பின்வுே் அை்ைவபண இலக்கே் 6.2 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

அபிைிுத்தி ைலய�் ைீட்ு நீர் மகள்ைி 
(நொமளொன்றிற்ு 
கன �ீற்றர்)

ைீு அல்லொத நீர் 
மகள்ைி (நொமளொன்றி-
ற்ு கன �ீற்றர்) 

ஒட்ும�ொத்த நீர் 
மகள்ைி (நொமளொ-

ன்றிற்ு கன 
�ீற்றர்)

அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு 
அபிைிுத்தி ைலய�்

2833 1695 4528

அதிக அடர்த்தியுவடய புவ� 
ுியிுப்பு ைலய�்

5296 1017 6313

ுவறந்த அடர்த்தியுவடய கலப்பு 
அபிைிுத்தி ைலய�்

1089 396 1485

ுவறந்த அடர்த்தியுவடய ுியிுப்பு 
ைலய�்

4749 283 5031

தெ்ுத் மதொைிுடன் மதொடர்புவடய 
உற்பத்தி த��்பொட்ு ைலய�்.

2535 1130 3665

நீவர ுக்கிய�ொகக் மகொை்ட 
மபொல்மகொவட அபிைிுத்தி ைலய�்

3071 1130 4201

ஒட்ும�ொத்த நீர் தகள்ைி (நொமளொ-
ன்றிற்ு கன �ீற்றர்)

19573 5650 25223

அட்டைவண இலக்க�் 6.2 : கைிப்பிடப்பட்ட நீர் தகள்ைி – 2030
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 

திட்ட�்

�ீர் வி�ி்யாகத் திட்டம்
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ைவரபட இலக்க�் 6.10 : ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப பிரததெத்தின்  ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021 
ஒட்ும�ொத்த நீர் தகள்ைி – 2030 

2020

2021-2030
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உு 6.13 : எரிெக்தி பொைவன - 2017 
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப,  2018   

2%

மைு

44%

ுியிுப்பு26%

ைணிக

28%

பதாழிற்சாவல

எரிசக்தி பொைவன - 2017 

500,000 ேற்ுே் 60,000 மகாள்திறன் உபைய அே்பத்தமல ேற்ுே் கலை்ுவாவ நீர் ுத்திகரிப்பு 
நிபலயங்கள் ூலே் நாளாந்த, மதாைர்ச்சியான ேற்ுே் மபாதிய நீர் விநிமயாகத்பத  
மேற்மகாண்ு, மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசே் உள்ளைக்கப்புகிறு. இுப்பிுே் இந் 
நீர் ுத்திகரிப்பு நிபலயங்கள் ூலே் மோறை்ுபவ பிரமதசத்திற்ு மேலதிகோக மவு பிரமத-
சங்குக்ுே் நீர் விநிமயாகே் மேற்மகாள்ளப்புவதால் நீர் விநிமயாத்பத ுபறப்புத்தி, 
எதிர்கால அபிவிுத்தி சாத்தியே் நிலவுே் பிரமதசங்குக்கான நீர் மகள்விபய ூர்த்தி  
மசய்வதற்ு மதசிய நீர் வழங்கல் ேற்ுே் விகாலபேப்புச் சபப ூலே் பிமரரிக்கப்பை்ை சில 
மயாசபனகள் வுோு.

i. கலட்ுவாவ நீர் ுத்திகரிப்பு நிவலயத்தின் நவடுவற நாளாந்த விநிதயாக மகாள்தி-
றனான 60,000 கன மற்ீறரானு 140,000 கன மற்ீறர் வவர அதிகரித்ுள்ளு. 

ii. கலட்ுவாவ நீர் ுத்திகரிப்பு நிவலயத்தின் நிலத்தி நீர் தாங்கி ுவறவமயின் 
நவடுவற மகாள்திறனான 4,600 கன மற்ீறுக்ு தமலதிகமாக 20,000 கன மற்ீறரால் 
உயர்த்ுதல். 

iii. ுறித்த நிலத்தி நீர் தாங்கி ுவறவமயிலிுந்ு மகமசல்வத்வத வவர 3 கி.ம.ீ 
வவரயான நீளத்ுடனான பரிமாற்ற ுழாவய அவமத்தல்.

6.3.4. மின் ைிநிமயாகத் திட்டம்

மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்பத வுக்பகயில் அவ் அதிகார எல்பலக்ுப் மபாுோ-
னவாு உை்கை்ைபேப்பு வசதிகபள வழங்ுவுே் ஒு மநாக்கே் என்பதால் அப் பிரமதசத்தி-
ற்ு மபாுோனவாு ேின் வசதிகபள வழங்ுவபத ுகாபேத்ுவே் மசய்வதற்ு ேின் வி-
நிமயாகத் திை்ைே் வுக்கப்பை்ைு. 2017 ஆே் ஆண்ின் எரிசக்தி பாவபன ேற்ுே் தற்மபாு 
காணப்புே் ேின் இபணப்புக்கள் ுறித்த தகவல்கள் உு 6.13 ேற்ுே் 6.14 ூலே் காை்ைப்பை்ு-
ள்ளன.

அத்தியொய�் 06
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மேற்ுறித்த வபரபைங்களில் காை்ைப்பை்ை தகவல்குக்ு அபேய உயர் எரிசக்தி பாவபன 
அதாவு 44% ுியிுப்பு பாவபனக்கானு என்புைன், ஏபனய பணிகுக்கான எரிசக்தி 
பாவபன இறங்ு வரிபச ஒுங்கில் பகத்மதாழில், வணிகே் ேற்ுே் மவு பாவபனகு-
க்காக உபமயாகப்புத்தப்பை்ுள்ளபே மதளிவாகிறு. மேுே் 2017 ஆண்ைாபகயில் வழ-
ங்க-ப்பை்ுள்ள ேின் இபணப்பு அலுகள் இறங்ு வரிபச ஒுங்கில் ுியிுப்பு, வணிகே், 
பகத்மதாழில் ேற்ுே் மவு பாவபனகளாகக் ுறிப்பிைலாே் என்பமதாு, பகத்-மதாழில்க-
ுக்காக வழங்கப்பை்ுள்ள ேின் இபணப்பு அலுகள் வணிக அலுகளின் எண்ணிக்பக-
பய விை ுபறந்ததாக காணப்பை்ைாுே் பகத்மதாழில்குக்கான எரிசக்தி பாவபன உயர் 
மபுேதிபயக் காை்ுகிறு.

இலங்பக ேின்சார சபப ேற்ுே் வ/ப இலங்பக ேின்சார தனியார் கே்பனி ூலே்  
மோறை்ுபவ அதிகார எல்பலயின் அபனத்ு நகர பிரிவுகுே் உள்ளைங்ுே் வபகயில் 
ேின் விநிமயாகே் கே்பி வைே் ூலே் உள்ளைக்கப்பை்ுள்ளுைன், 2030 ஆே் ஆண்ிற்காக 
கணக்கிைப்பை்ை சனத்மதாபகக்ுப் மபாுோன எரிசக்தி மகள்விபயப் ூர்த்தி மசய்யுே் 
இயுபே காணப்புகின்றபே உுதியாகியுள்ளு.

மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2021–2030 ூலே் உயர் ேற்ுே் நுத்தர ோு பகத்மதாழி-
ல்கள் பரே்பலபைவு துக்கப்பை்ைதன் காரணோக மேமல விபரிக்கப்பை்ைவாு பகத்- 
மதாழில் நைவிக்பககுக்காக ஏபனய பாவபனகுக்ு ஒப்பை்ீைளவில் உயர் எரிசக்தி  
விநிமயாகே் மதாைர்ச்சியாக மதபவப்பை்ைாுே் பிரமதசத்தின் பகத்மதாழில்களின் அளவு 
ுபறந்ு 2030 ஆே் ஆண்ைாபகயில் பகத்மதாழில்குக்கான எரிசக்தி மகள்வியுே் ஒப்பை்ீை-
ளவில் ுபறவபையுே் என எதிர்பார்க்கப்புவமதாு, ஒை்ுமோத்த எரிசக்தி மகள்வியுே்  
ுபறவபையுே்.

மேற்ுறித்த நிபலபேயின் அிப்பபையில் மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் 2030 ஆே் 
ஆண்ைாபகயில் ேின்சார பற்றாக்ுபற ஏற்பைாு என எதிர்பார்க்கப்புகிறு

உு 6.13 : �ின் இவைப்பு அலுகள் - 2017
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

6.3.5. மலம் மற்ும் கழிைு நீர் ுகாவமத்ுைத் திட்டம்

மோறை்ுபவ பிரமதசத்தில் உயர் அைர்த்தியுைன் ூிய பல்மவு மதாழிற்சாபலகள் ேற்ுே் 
வுீகள் பரவிக் காணப்புவதால் அவற்றின் பாவபனகள் ூலே் நாளாந்தே் உுவாுே் 
கழிவு நீபர ுபறயாக அகற்ுே் ுபறமயான்ு இல்லாபே பலவனீோக இனங் காணப்பை்ை-
ு

அ) 2030 ஆம் ஆண்டாவகயில் உத்மதச கழிைு நீர் உற்பத்தி

2030 ஆே் ஆண்ைாபகயில் கணிப்பிைப்பை்ை சனத்மதாபகக்ு கழிவு நீர் உுவாவபத கண-
க்கிுவதற்காக நாளாந்தே் தனிநபர் ுியிுப்பு கழிவு நீர் உற்பத்தி 130 கன ேற்ீறர் என அு-
ோனிக்கப்பை்ைு. அதற்கபேய பின்வுே் அை்ைவபண இலக்கே் 6.3 இல் காை்ை-ப்பை்ுள்ள-
வாு மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் நாளாந்தே் 30112 கனேற்ீறர் வை்ீுக் 
கழிவு நீர் உற்பத்தியுே், நாளாந்தே் 8879 கன ேற்ீறர் வுீ சாராத கழிவு நீர் உற்பத்தியுே் மே-
ற்மகாள்ளப்புவதாக கணக்கிைப்பை்ைு. அதிக அைர்த்தியுைனான கலப்பு அபிவிுத்தி 
வலயே் ேற்றே் அதிக அைர்த்தியுைனான புபே ுியிுப்பு வலயே் ூலே் உயர் கழிவு நீர் 
உற்பத்தியாகின்றபே பின்வுே் வபரபை இலக்கே் 6.11 ூலே் மதளிவாகிறு.

அபிைிுத்தி ைலய�் ைீட்ு கழிைு நீர் 
(நொமளொன்றிற்ு 
கன �ீற்றர்)

ைீு சொரொத கழிைு 
நீர் (நொமளொன்றிற்ு 
கன �ீற்றர்)

ஒட்ு ம�ொத்த கழிைு 
நீர் (நொமளொன்றிற்ு 
கன �ீற்றர்)

அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு 
அபிைிுத்தி ைலய�்

4,358 2,664 7,022

அதிக அடர்த்தியுவடய புவ� 
ுியிுப்பு ைலய�்

8,148 1,598 9,747

ுவறந்த அடர்த்தியுவடய கலப்பு 
அபிைிுத்தி ைலய�்

1,676 622 2,297

ுவறந்த அடர்த்தியுவடய 
ுியிுப்பு ைலய�்

7,306 444 7,750

தெ்ுத் மதொைிுடன் மதொடர்புவடய 
உற்பத்தி த��்பொட்ு ைலய�்.

3,899 1,776 5,675

நீவர ுக்கிய�ொகக் மகொை்ட 
மபொல்மகொவட அபிைிுத்தி ைலய�்

4,724 1,776 6,500

ஒட்ும�ொத்த நீர் தகள்ைி (நொமளொ-
ன்றிற்ு கன �ீற்றர்)

30,112 8,879 38,990

அட்டைவண இலக்க�் 6.3: எதிர்பொர்க்கப்பு�் கைிைு நீர் உற்பத்தி – 2030
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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ஆ) நவடுவற கழிைு நீர் ுத்திகரிப்புக் குத்திட்டம்

மதசிய நீர் வழங்கல் ேற்ுே் விகாலபேப்புச் சபபயினால் இரத்ேலாபன ேற்ுே் மோறை்ு-
பவ பிரமதசங்கள் உள்ளைங்ுே் வபகயில் கழிவு நீபர அகற்ுே் ுபறபேபய தாபிக்ுே் 
குத்திை்ைே் ூலே் மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் எல்பலயில் 23 கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுக-
ளில் கழிவு நீர் ுத்திகரிக்கப்பை்ு அகற்ுவதற்காக கழிவு நீபர மவளிமயற்ுே் 5 நிபலயங்க-
பளத் தாபிப்பதற்ு பிமரரிக்கப்பை்ுள்ளு. ுறித்த கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகளாக 
மோரை்ுுல்ல வைக்ு, ராவத்தாவத்பத மதற்ு, ராவத்தாவத்பத மேற்ு, ராவத்தாவத்பத 
கிழக்ு, உயன மதற்ு, உயன வைக்ு, மோல்மப, குவாுல்ல, லஷப்பத்திய ேத்திய, லஷப்ப-
த்திய மதற்ு, லஷப்பத்திய வைக்ு, அங்ுலாபன வைக்ு, அங்ுலாபன மதற்ு, மோரை்ு-
மவல்ல வைக்ு, இைே, மசாய்சாபுர மதற்ு, மசாய்சாபுர வைக்ு, த�ே்புர, மதலவல மதற்ு, 
மதலவல வைக்ு, கல்மதுல்ல, மபாுப்பன ேற்ுே் கை்ுமபத்த என்பவற்பறக் ுறிப்பிைலாே். 
இரண்ு கை்ைங்களின் கீழ் மேற்மகாள்வதற்ுத் திை்ைேிைப்பை்ுள்ள கு-த்திை்ைத்தின் ுதற் 
கை்ைே் இு தற்மபாு ூர்த்தியாக்கப்பை்ுள்ளுைன், அதன் ூலே் நாளாந்தே் இரத்ேலாபன 
ேற்ுே் மோறை்ுபவ பிரமதசங்களில் கழிவு நீர் 7,000 கன ேற்ீறர் அளவில் மசகரித்ு, ுத்திக-
ரிக்கப்பை்ைாுே், ுதற் கை்ைத்தில் ஒை்ுமோத்த நாளாந்த மகாள்திறன் 17,000 கன ேற்ீறர் எனக் 
ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு. இதற்கபேய மேுே் ுதற் கை்ைத்தில் கழிவு நீபர மசகரிப்பதற்காக 
10,000 கன ேற்ீறர் மகாள்திறன் மகாண்ைதாக இுக்கின்றபே இனங் காணப்பை்ைு.

இ) கழிைு நீர் ுகாவமத்ுைத்திற்கான பரிந்ுவரகள்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப எல்பலயில் நாளாந்தே் கழிவு நீர் 39,000 கன ேற்ீறர் அளவு உற்ப-
த்தியாவதால் மேமல இனங் காணப்பை்ை கழிவு நீர் ுகாபேத்ுவக் குத்திை்ைே் ூலே் உள்ள-
ைங்காத மோறை்ுபவ மதற்ு புதிபயச் சார்ந்த 19 கிராே உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகுக்ுே் 
கழிவு நீர் ுகாபேத்ுவக் குத்திை்ைே் ஒன்றிற்கான மதபவ நிலவுகிறு. ுறிப்பாக, மகாரல-
மவல்மலயிலிுந்ு எமகாை உயன வபர நிலப் பரப்பில் சனத்மதாபக ேற்ுே் கை்ிைங்களின் 
அைர்த்தி அதிகோக காணப்புவதால் ுபறயான கழிவு நீர் ுகாபேத்ுவ ுபறபே ஒன்றி-
ற்கான மதபவ எுந்ுள்ளு. அதற்கான சில பரிந்ுபரகள் வுோு.

i. மமாறட்ுவவ நகர சவப எல்வலயில் உுவாும் கழிவு நீவர கழிவு நீர் தசகரிக்ும் 
ுழாய் ுவறவம ஒன்றின் ஊடாக மத்திய ுத்திகரிப்பு நிவலயத்திடம் அுப்பி 
ுத்திகரித்ு, நீர் ூலங்குக்ு விுவித்தல்.

ii. தமற்ுறித்த உத்ததச கழிவு நீர் ுத்திகரிப்புக் குத்திட்டம் ூலம் உள்ளடங்காத பிரதத-
சங்களிும் உுவாும் கழிவு நீவர ுத்திகரிக்கக் ூியவாு உத்ததச கழிவு ுத்திகரி-
ப்பு ுவறவமயின் மகாள்திறவன அதிகரித்தல்.

iii. தமற்ுறித்த குத்திட்டம் ூலம் உள்ளடங்காத பிரததசங்களில் கழிவு நீவர தசகரிக்ும் 
கழிவுக் ுழாய் ுவறவமவய தாபித்தல்.

iv. அப் பிரததசங்களில் இனங் காணப்பட்ட இடங்களில் கழிவு மவளிதயற்ும் நிவலய-
ங்கவளத் தாபித்தல்.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 
திட்ட�்

மலம் மற்ும் கழிவு �ீர் 
ுகாதமத்ுவத் திட்டம்
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ைவரபட இலக்க�் 6.11 : ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப பிரததெத்தில் ைிகொல் �ற்ற�் ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
�லக் கைிைு உற்பத்தி – 2030 

2020

2021-2030
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6.3.6. திண்மக் கழிைு ுகாவமத்ுைத் திட்டம்

நகரப் பிரமதசங்களில் மேற்மகாள்ளப்புே் ுரித அபிவிுத்தி நைவிக்பககள் காரணோக 
பாரிய அளவில் உற்பத்தியாுே் திண்ேக் கழிவுகள் இயற்பகயான உயிரியல் சிபதவுச் மசய-
ற்பாு ூலே் சிபதவபைவதற்ு எுக்ுே் காலத்பத விை அதிக மவகத்தில் உற்பத்தியாவதால் 
உரிய ுபறயில் கழிவுகபள வபகப்புத்தி, மசகரித்தல், கழிவுகபளக் மகாண்ு மசல்லல், 
இபைநிபல ுத்திகரிப்பு ேற்ுே் ுபறயான அகற்றல் என்றவாு ுபறயான ுகாபேத்ுவ 
ுபறமயான்பறப் மபுதல் அத்தியாவசியோுே். அவ்வாு இைே் மபறாவிை்ைால் மபு-
ே்பாலான பிரமதசங்களில் காணக் ூிய வபகயில் நகரின் இு ேுங்கிுே் ேற்ுே் மபாு 
இைங்கபளப் மபான்மற தாழ்வான இைங்கள் ேற்ுே் நீர் ூலங்கள் மபான்ற உணர்வுூர்வோன 
ூழற் புதியில் இக் கழிவுகள் அகற்றப்புகின்றன. இே் ுபறயற்ற கழிவகற்றல் காரணோக 
ஏற்பைக் ூிய நிலத்தி நீர் ோு, கன உமலாகங்கள் ூலே் ஏற்புே் ேண் ோசபைவு ேற்ுே் 
ேத்ீமதன், ப�ை்ரஜன், சல்பபை் மபான்ற வாயுக்கள் ூலே் ஏற்புே் வளி ோசபைதல் காரண-
ோக உயர் மசறிவுைன் ூிய விஷத் தன்பேயான ூலங்கள் ூழல் ுபறபேயில் ுழற்சிய-
பைவதால் நகரில் வசிக்ுே் ேக்குக்ு மபரிுே் ுகாதார ேற்ுே் சூக சிக்கல்குக்ு ுகங் 
மகாுக்க மநரிை்ுள்ளு.

அ) 2030 ஆம் ஆண்டாவகயில் உத்மதச திண்மக் கழிைுகள் உற்பத்தி

மோறை்ுபவ நகரோனு ோநகர சபப பிரமதசோக இுப்பதால் ஒு தனிநபரின் ுகர்வுத் 
மதபவ ேற்ுே் திண்ேக் கழிவு உற்பத்திபயக் குத்திற் மகாண்ு, ுியிுப்பு தனிநபர் 
நாளாந்த திண்ேக் கழிவு உற்பத்தி 0.75 கிமலா கிராே் எனவுே், மவளியில் இுந்த வுே் நபர்க-
ளின் நாளாந்த திண்ேக் கழிவு உற்பத்தி 0.25 கிமலா கிராே் எனவுே் மகாள்ளப்பை்ைு. அதற்க-
பேய அபிவிுத்தி வலயங்குக்ு ஏற்ப திண்ேக் கழிவு உற்பத்தி அை்ைவபண இலக்கே் 6.4 
இுே் வபரபை இலக்கே் 6.12 இுே் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

அபிைிுத்தி ைலய�் ைீட்ு திண்�க் 
கழிைுகள் 
உற்பத்தி 
(நொமளொன்றிற்க 
ம�ட்ரிக் மடொன்)

ைீு சொரொத 
திண்�க் கழிைுகள் 
உற்பத்தி 
(நொமளொன்றிற்க 
ம�ட்ரிக் மடொன்)

ஒட்ு ம�ொத்த 
திண்�க் கழிைுகள் 
உற்பத்தி 
(நொமளொன்றிற்க 
ம�ட்ரிக் மடொன்)

அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�்

16 6 22

அதிக அடர்த்தியுவடய புவ� 
ுியிுப்பு ைலய�்

6 1 8

ுவறந்த அடர்த்தியுவடய கலப்பு 
அபிைிுத்தி ைலய�்

31 4 34

ுவறந்த அடர்த்தியுவடய ுியிுப்பு 
ைலய�்

27 1 28

தெ்ுத் மதொைிுடன் மதொடர்புவடய 
உற்பத்தி த��்பொட்ு ைலய�்.

15 4 19

நீவர ுக்கிய�ொகக் மகொை்ட 
மபொல்மகொவட அபிைிுத்தி ைலய�்

18 4 22

ஒட்ும�ொத்த நீர் தகள்ைி (நொமளொன்றி-
ற்ு ம�ட்ரிக் மடொன்)

113 20 133

அட்டைவண இலக்க�் 6.4 : உத்ததெ திை்�க் கைிைுகள் உற்பத்தி – 2030
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 
திட்ட�்

திண்மக் கழிவு ுகாதம-

த்ுவத் திட்டம்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

மேற்ுறித்த அை்ைவபண இலக்கே் 6.4 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு மோறை்ுபவ ோநகர சபப 
எல்பலயில் நாளாந்தே் 135 மேை்ரிக் மைான் அளவிலான திண்ேக் கழிவுகள் உற்பத்தியானா-
ுே், அத்தியாயே் 2.2.2.1. (இ) பி திண்ேக் கழிவுகபள மசகரிப்பதற்காக ோநகர சபபயில் 
தற்மபாு காணப்புே் நபைுபற மகாள்திறனக்ு அபேய நாளாந்தே் மசகரிக்கப்புே் 
திண்ேக் கழிவுகளின் அளவு ஏறத்தாழ 70 – 120 மோை்ரிக் மைான்னாக இுப்பதால் 14 – 64 
மேை்ரிக் மைான் அளவிலான திண்ேக் கழிவுகளின் ேிபக காணப்புகின்றபே இனங் காண-
ப்பை்ைு இுே் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

ஆ) திண்மக் கழிைு ுகாவமத்ுைத்திற்கான பரிந்ுவரகள்

2019 ஆே் ஆண்ில் அகற்றப்பைவுள்ள 500 மேை்ரிக் மைான் மகாள்திறன் அளவுபைய கரதி-
யான கழிவுகள் ூலே் ேின் உற்பத்தி ேற்ுே் பசபள உற்பத்திக் குத்திை்ைே் நபைுபறப்பு-
த்தப்பை்ைதன் பின்னர் 14 – 64 மேை்ரிக் மைான் அளவிலான ேிபக திண்ேக் கழிவுகளின் ுகா-
பேத்ுவத்திற்ு வாய்ப்பு கிபைப்பமதாு, பிராண வாயு உற்பத்திக்ுே், ேின் உற்பத்திக்ுே், 
திரவ ேற்ுே் மசதனப் பசபள உற்பத்திக்ுே் வாய்ப்புக் கிை்ுே்.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

உட்கட்டவ�ப்பு ைசதிக-

வள அபிைிுத்தி 
மசய்யு�் ூமலொபொயத் 

திட்ட�்

திண்மக் கழிவு ுகாதம-

த்ுவத் திட்டம்
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ைவரபட இலக்க�் 6.12 : ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப பிரததெத்தில்  ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021 
திை்�க் கைிைுகள் உற்பத்தி – 2030 

2020

2021-2030
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

6.4. மபொுளொதொர அபிைிுத்தி ூமலொபொயத் திட்ட�்

6.4.1. ுறிக்மகாள்கள் 

மோறை்ுபவத் திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் நிலவுே் வளங்கபள நீித்த ுபறயில் பயன்புத்தி, 
உை்கை்ைபேப்பு வசதிகபள விரத்தி மசய்ு, வணிக ேற்ுே் நிதித் ுபற, ுற்ுலாத் ுபற 
ேற்ுே் தச்ுத் மதாழில் மபான்ற மபாுளாதார ுபறகபள ஒன்ு திரை்ி மபாுளாதார அபி-
விுத்திபய அபைவபத மபாுளாதார அபிவிுத்தி ூமலாபாயத் திை்ைத்தின் ுறிக்- 
மகாளாகக் ுறிப்பிைலாே். 

6.4.2. ைிடயப் பரப்பு

மோறை்ுபவ நகரின் மபாுளாதாரத் ுபறபய விுத்தி மசய்யுே் ுறிக்மகாபள ுன்மனா-
ியாகக் மகாண்ு வுக்கப்புே் மபாுளாதார அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் காலே் 2021–2030 
வபர ேை்ுப்புத்தப்புே். இப் மபாுளாதார அபிவிுத்தி ூமலாபாயத் திை்ைோனு தச்ுத் 
மதாழில், வணிக ேற்ுே் நிதித் ுபற, ுற்ுலாத் ுபற மபான்ற ுபறகபள அபிவிுத்தி மச-
ய்வதற்ு அபேய புப்பாய்வு மசய்யப்புவமதாு, மோறை்ுபவ நகரில் மேற்மகாள்ளப்புே் 
உவர் நீர், நன்னர்ீ ேன்ீபிித் ுபற ூலே் மபுே் வுைாந்த ேன்ீ உற்பத்தியானு பிரமதசத்தி-
ன் வை்ீுப் பாவபனக்ு ோத்திரமே மபாுோனதாக இுப்பதால் இத் திை்ைத்தின் ூலே் ேன்ீ 
பிித் ுபற ுறித்ு விமசை கவனே் மசுத்தப்பைவில்பல.

மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்திற்ு உத்மதச ஒை்ுமோத்த மபாுளாதார ூமலாபாயத் 
திை்ைோனு வபரபை இலக்கே் 6.13 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

(மோறை்ுபவ மபாுளாதார அபிவிுத்தி ூமலாபாயத் திை்ைக் ுறியுீ – EcP)

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

மபொுளொதொர அபிைிு-

த்தி ூமலொபொயத் திட்ட�்

ுறிக்்காள்கள் 

விடயப் பரப்பு
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ைவரபட இலக்க�் 6.13 : மபொுளொதொர ூதலொபொயத் திட்ட�் – 2030 ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020

2021-2030
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6.4.3. பபாுளாதார அபிைிுத்தி ூமலாபாயங்கள் மற்ும் கு-

த்திட்டங்கள்

அ) பமாறட்ுவை மாநகர சவப அதிகார எல்வலயில் பபாுளாதாரத்திற்காக 
பல்மைு ுவறகளினால் மமற்பகாள்ளப்பும் பங்களிப்பு மற்ும் தற்மபா-
வதய நிலப் பாைவன ுவறக்ு அவமய அபிைிுத்தி ைலயங்கவள இனங் 
காணல். 

தச்ுத் மதாழில் மபுே்பாுே் பரவிக் காணப்புே் பிரமதசங்கள் தச்ுத் மதாழிுைன் மதாை-
ர்புபைய உற்பத்தி வலயோகவுே், காலி வதீி ேற்ுே் நகர ேத்தியப் பிரமதசே் வணிக ேற்ுே் 
நிதி நைவிக்பககளின் அபிவிுத்திக்கான அதிக அைர்த்தியுபைய கலப்பு அபிவிுத்தி வல-
யோகவுே், நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை பிரமதசங்கபள ுற்ுலா நைவிக்பககபள மேே்ப-
ுத்ுவதற்காகப் பயன்புத்ுவதற்காகவுே் வலயங்களாக்க-ப்பை்ைுைன், அவ் அபிவிுத்தி 
வலயங்குக்ு அுகாபேயில் அுகல் வசதிகபள விுத்தி மசய்வதற்காக அத்தியாயே் 
6.3.2. வதீிகள் ேற்ுே் மபாக்ுவரத்ுத் திை்ைத்தில் காை்ைப்பை்ுள்ள வதீி அபிவிுத்தி ூமலா-
பாயே் பிமரரிக்கப்பை்ைு.

i. TP03 காலி வதீி அபிவிுத்திக் குத்திட்டம்
ii. TP06 கட்ுமபத்த வதீி அபிவிுத்திக் குத்திட்டம்
iii. தச்ுத் மதாழிுடன் மதாடர்புவடய உற்பத்தி வலயத்தின் ஊடாக மசல்ும் 

பிரதான வதீியான ீ மசாய்சா வதீி அபிவிுத்திக்கான TP07 ீ மசாய்சா வதீி 
அபிவிுத்திக் குத்திட்டம்

அதிக அடர்த்தியுடனான கலப்பு அபிவிுத்தி வலய அபிவிுத்திக்கான பிரதவச வசதிக-
வளப் மபற்ுக் மகாுத்தல். 

காலி வதீிக்ு அுகாபேயிலான வரிபச அபிவிுத்தியுைன் மசறிவபையுே் பல்மவு வணிக 
ேற்ுே் நிதி நிலப் பாவபனச் மசயற்பாுகபள மேே்புத்ுவதற்காக ோற்ு மபாக்ுவரத்ு 
ஊைாக TP01 – இலு புபகயிரத ுபறபே தாபிக்கப்புவமதாு, நகர ேத்திய பிரமதசத்தில் 
TP08 – பன்ுக மபாக்ுவரத்ு நிபலயே் நிர்ோணிக்கப்புே்.

நீவர ுக்கியமாகக் மகாண்ட மபால்மகாவட அபிவிுத்தி வலய அபிவிுத்திக்கான  
பிரதவச வசதிகவளப் மபற்ுக் மகாுத்தல்

ஆற்பற ுக்கியோகக் மகாண்ை மபால்மகாபை பிரமதச அபிவிுத்திக்ு உத்மதச TP11 
மபால்மகாபை சிறி வதீி அபிவிுத்திக் குத்திை்ைே் ூலே் அப் பிரமதசோனு ம�ாை்ைல் 
மதாழில் ேற்ுே் ூை்ு கை்ுோனத்ுைன் மதாைர்புபைய ுதலை்ீு வாய்ப்புக்குக்காகத் திற-
க்கப்புே்.

ஆ) பமாறட்ுவை நகர மத்திய பிரமதசத்வத ுதல் நிவல சந்தி பிரமதசமாக 
அபிைிுத்தி பசய்தல்

மோறை்ுபவ நகரத்தின் மபாுளாதார அபிவிுத்தியின் மபாுை்ு மபாதிய வசதிகபள வழ-
ங்ுவதற்காக வணிகத் ுபறயின் பங்களிப்பபப் மபுவதன் ூலே் மபாுளாதார ேை்ை-
த்பத உயர்த்ுவதற்ு எதிர்பார்க்கப்புகிறு. அதன் மபாு மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் 
திை்ைே் 2021–2030 ஊைாக மோறை்ுபவ ோநகர சபப எல்பலக்ு கணிப்பிைப்பை்ை 150,000 
அளவிலான ுியிுப்பு சனத்மதாபக ேற்ுே் 87,000 அளவிலான பயணிகுக்ுத் 
மதபவயான வணிக வசதிகபள வழங்கக் ூியவாு ஊக்கிக் குத்திை்ைங்கள் சிலவற்பற 
ஆரே்பிப்பதற்ு பிமரரிக்கப்புமதாு, அக் குத்திை்ைங்கள் உு 6.15 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளன.

i. EcP01 – மபாு வர்த்தகத் மதாுதிகள் அபிவிுத்திக் குத்திை்ைே்
ii. EcP02 – வரீப்புரன் அப்பு ூங்கா கலப்பு அபிவிுத்திக் குத்திை்ைம்
iii. EcP03 – பன்ுக மபாக்ுவரத்ு நிபலயத்ுைன் மதாைர்புபைய கலப்பு அபிவிு-

த்திக் குத்திை்ைே்
iv. EcP04 – திறந்தமவளி அரங்கே் ேற்ுே் கலப்பு அபிவிுத்திக் குத்திை்ைே்
v. EcP05 – புதிய அுவலகத் மதாுதி குத்திை்ைே்

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

மபொுளொதொர அபிைிு-

த்தி ூமலொபொயத் திட்ட�்

மபாுளாதார அபிவிு-

த்தி ூ்லாபாயங்கள் 
மற்ும் குத்திட்டங்கள்
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உு 6.15 : ம�ொறட்ுவை நகர �த்திய ுதல் நிவல ெந்தி பிரததெ அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

i. EcP01 – பபாு ைர்த்தகத் பதாுதிகள் அபிைிுத்திக் குத்திட்டம்

மோறை்ுபவ ோநகர சபபக்ுச் மசாந்தோன மோறை்ுபவ ேற்ுே் கை்ுமபத்த மபாு வர்த்த-
கத் மதாுதிக் கை்ிைங்களின் ுபறப் பயன்பாு ேற்ுே் ஆபத்தான நிபல காரணோக மதாை-
ர்ந்ுே் பாவபனக்ுப் மபாுந்தாு என்பு புலனாவதால் புதிய வர்த்தகத் மதாுதிமயா-
ன்பற நிர்ோணித்ு, வணிக நைவிக்பககுக்ுத் மதபவயான வாய்ப்பப ஏற்புத்திக் 
மகாுத்ு ேற்ுே் உரிய பராேரிப்புைன் மபுவதற்ு பிமரரிக்கப்புகிறு.

கட்ுமபத்த மபாு வர்த்தகத் மதாுதிக் குத்திட்டம்

அண்ணளவாக 32 மபர்ச்சஸ் அளவில் உள்ளைங்ுோு காலி வதீிக்ு எதிமர கை்ுமபத்த சந்தி-
யில் அபேந்ுள்ள கை்ுமபத்த மபாு வர்த்தகத் மதாுதியானு தற்மபாு பாவபனக்ு 
உதவாத நிபலயில் காணப்புகிறு. இவ் இு ோிக் கை்ிைத்தில் 42 கபைகள் காணப்பை்ைா-
ுே், தற்மபாு 25 கபைகள் ோத்திரமே மசயற்பாை்ு நிபலயில் காணப்புகின்றன. கழிவபற 
ுபறபே பாவபனக்ு உதவாபே, நீர் ேற்ுே் ேின்சாரே் மபான்ற மபாு வசதிகள் இன்பே 
ேற்ுே் வாகனத் தரிப்பிை வசதிகள் இன்பே மபான்ற விையங்கள் காரணோக இக் கை்ிை-
த்பதப் பயன்புத்த ுியாுள்ளமதாு, தற்மபாு காணப்புே் உபைந்த நிபலயிலான இு 
ோிக் கை்ிைத்பத அகற்றி, தற்மபாுள்ள 42 கபைகுக்ு மேலதிகோக கபைகபளப் 
மபான்மற வாகனங்கபள நிுத்தி பவக்கக் ூியவாு வாகனத் தரிப்பிைத்ுைன் கலப்பு 
அபிவிுத்திக் கை்ிைோக குத்திை்ைத்பத மேற்மகாள்ள உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு.

மமாறட்ுவவ மபாு வர்த்தகத் மதாுதிக் குத்திட்டம்

குத்ுபறயிலிுந்ு மகாுே்பு மநாக்கிப் பயணிக்பகயில் புதிய காலி வதீிக்ு எதிமர 
இைு பக்கே் அபேந்ுள்ள மோறை்ுபவ மபாு வர்த்தகத் மதாுதியானு மோறை்ுபவ நக-
ுக்ு உை்பிரமவசிக்பகயில் காணப்புே் பிரதான வதீி அபையாளோுே். இவ் வர்த்தகத் 
மதாுதியானு மோறை்ுபவ ோநகர சபபக்ுச் மசாந்தோன 72 மபர்ச்சஸ் அளவில் வியாபி-
த்ுள்ள 37 கபைகபளக் மகாண்ை ூன்ு ோிக் கை்ிைோுே். தற்மபாு இப் மபாு வர்த்தகத் 
மதாுதி மசதேபைந்த நிபலயில் காணப்புவமதாு, எதிர்கால அபிவிுத்தி நைவிக்பகக-
ுைன் ஒன்றிபணந்த கலப்பு அபிவிுத்தியுைனான ுப்பர் ோர்க்கை் கை்ிைத் மதாுதிமயா-
ன்பற இவ் இைத்தில் அபேக்க உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

மபொுளொதொர அபிைிு-

த்தி ூமலொபொயத் திட்ட�்

மபாுளாதார அபிவிு-

த்தி ூ்லாபாயங்கள் 
மற்ும் குத்திட்டங்கள்
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ii. EcP02 – ைீரப்புரன் அப்பு ூங்கா கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்டம்

புதிய காலி வதீிக்ு எதிமர, மோறை்ுபவ மபாு வர்த்தகத் மதாுதிக்ு ுன்னால் அபேந்ு-
ள்ள மோறை்ுபவ ோநகர சபபக்ுச் மசாந்தோன வரீப்புரன் அப்பு ூங்காவானு அண்ண-
ளவாக 115 மபர்ச்சஸ் பரப்பளபவக் மகாண்ைு. நகர ேத்தியில் அபேந்ுள்ள இப் ூங்கா 
தற்மபாு பல்மவு பவபவங்குக்ுப் பயன்புத்தப்பை்ைாுே், சிறந்த ுபறயில் உரிய 
பாவபன மபறப்புவதில்பல. அமத மபான்ு மோறை்ுபவ நகரில் வாகனத் தரிப்பிைங்கள் 
இன்பேயுே் ஒு சிக்கலாக இுப்புைன், அதற்கான தீர்வாகவுே் வரீப்புரன் அப்பு ூங்காபவ 
ேக்கள் பிரமவசத்திற்ுக் கவர்ச்சியான ுபறயில் நிலக்கீழ் வாகனத் தரிப்பிைத்ுைன் ூிய 
நகரப் ூங்காவாக அபிவிுத்தி மசய்வதற்ு பிமரரிக்கப்புகிறு. மேுே், உத்மதச மோறை்ு-
பவ ுப்பர் ோர்க்கை் கை்ிைத் மதாுதி ேற்ுே் வரீப்புரன் அப்பு ூங்கா புதிய காலி வதீியின் 
இு ேுங்கிுே் காணப்புே் இைோபகயில் இவ் உத்மதச நிலக்கீழ் வாகனத் தரிப்பிைே் 
ேற்ுே் மோறை்ுபவ ுப்பர் ோர்க்கை் கை்ிைத் மதாுதி என்பன நிலத்தி ுரங்க வழியுைன் 
மதாைர்புபுத்தப்புே்.

iii. EcP03 – பன்ுக மபாக்ுைரத்ு நிவலயத்ுடன் பதாடர்புவடய கலப்பு  
அபிைிுத்திக் குத்திட்டம்

மோறை்ுபவ நகர ேத்தியில் காணப்புே் இலங்பக புபகயிரத திபணக்களத்திற்ுச் மசா-
ந்தோன 8 ஏக்கர் அளவிலான பரப்பளபவக் மகாண்ை புபகயிரத நிபலயே் ேற்ுே் மபுந்ு 
நிபலயே் அபேந்ுள்ள காணிபய பன்ுகப் மபாக்ுவரத்ு நிபலயோக அபிவிுத்தி மச-
ய்வதற்ு உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு. உத்மதச பன்ுகப் மபாக்ுவரத்ு நிபலய வளாகே் 
அதாவு, மோறை்ுபவ புபகயிரத நிபலயே், மோறை்ுபவ மபுந்ு நிபலயே் ேற்ுே் பு-
பகயிரத உத்திமயாகப்ூர்வ இல்லே் மபான்ற இைங்களில் ஆங்காங்மக ுபறயற்றவாு பரவி-
யுள்ள கை்ிைங்கபள அகற்றி, ேண்ீுே் ஒு அபிவிுத்தியாக கலப்பு அபிவிுத்திக் குத்தி-
ை்ைே் உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு. அதன் மபாு இக் குத்திை்ைோனு உத்மதச பன்ுகப் 
மபாக்ுவரத்ு நிபலய வளாகத்திற்ு மேலதிகோக ுு வசதிகுைனான புபகயிரத உத்தி-
மயாகப்ூர்வ இல்லே், வாகனத் தரிப்பிைே் ேற்ுே் வியாபாரக் ூைங்கள் ஆகியவற்பறக் 
மகாண்ு அபேந்திுக்ுே்.

iv. EcP04 – திறந்தபைளி அரங்கம் மற்ும் கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்டம்

மோறை்ுபவ மபாலிஸ் நிபலயே் அபேந்ுள்ள காணிபய, மோறை்ுபவ நகர ேத்தியில் கா-
ணப்புே் வரலாற்ுப் மபுேதி ேிக்க ஒமர கை்ிைே் காணப்புே் காணியாகக் ுறிப்பிைலாே்.  
மேுே், இக் காணிபய, மோறை்ுபவ ேத்திய பிரமதசத்திற்ு மபால்மகாபை ஆு மநரியாகத் 
மதன்புே் காணியாகவுே் ுறிப்பிை ுியுே் என்பமதாு, அு அண்ணளவாக 3 ஏக்கர் பரப்பள-
பவக் மகாண்ைு. இப் மபாலிஸ் நிபலயே் அபேந்ுள்ள காணியானு இலங்பக மபாலிஸ் தி-
பணக்களத்ுக்ுச் மசாந்தோன ஆதனோவமதாு, தற்மபாு அதில் மபாலிஸ் நிபலயே் ேற்ுே் 
மபாலிஸ் உத்திமயாகப்ூர்வ இல்லே் என்பன மபணப்பை்ு வுகின்றன. இக் காணியின் அபே-
விைத்பத குத்திற் மகாண்ு, மதால்மபாுளியல் மபுேதியுபைய கை்ிைத்பதப் பாுகாத்ு, 
மபால்மகாபை ஆற்றின் வனப்பப இரசித்ு, அழகியல் அுபவத்பதப் மபற்ுக் மகாள்ளக் ூி-
யவாு திறந்த மவளி அரங்கமோன்ுைன் ூிய மபாுுமபாக்ு இைோக அபிவிுத்தி மசய்ய 
உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு. மேுே், மபாலிஸ் நிபலயக் கை்ிைத்பத ேளீபேத்ு கலப்பு அபிவிு-
த்திக் குத்திை்ைோக அபிவிுத்தி மசய்ய எதிர்பார்க்கப்புகிறு.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

மபொுளொதொர அபிைிு-

த்தி ூமலொபொயத் திட்ட�்

மபாுளாதார அபிவிு-

த்தி ூ்லாபாயங்கள் 
மற்ும் குத்திட்டங்கள்
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6.5. நீித்த ுற்றொடல் ூமலொபொயத் திட்ட�்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அபிவிுத்திப் பிரமதசத்தில் நீித்த ுற்றாைல் அபிவிுத்திபய 
ஏற்புத்ுவதன் ூலே் உத்மதச மநாக்பக நிதர்சனோக்கக் ூியவாு ”நீரால் மசழிப்புுே் 
நகரே்” எுே் மநாக்கே் ுன்பவக்கப்பை்ைு. அந் மநாக்கத்பத அபைவதன் மபாுை்ு ”2025 
ஆே் ஆண்ைாபகயில் பிரமதசத்தில் காணப்புே் நீர் ூலங்கபள (மபால்மகாபை ஆு, 
ுனாபவ களப்பு ேற்ுே் கைற்கபர) உை்பை ஈர நிலே் ேற்ுே் சுப்பு நிலங்கபள 100% பாு-
காப்பதற்ு நைவிக்பக எுத்தல்” எுே் ுறிக்மகாள் ேற்ுே் ”2025 ஆே் ஆண்ைாபகயில் 
ுனாபவ களப்பப ுற்றாைல் பாுகாப்பு வலயோகப் பிரகைனப்புத்தல்” எுே் ுறிக்மகா-
ள் பயன்புத்தப்புே். இதற்கபேய நீித்த ுற்றாைல் ூமலாபாயத் திை்ைோனு பிரதானோன 
நான்ு உப புதிகபளக் மகாண்ைபேந்ுள்ளு.

• ுற்றாடல் பாுகாப்புத் திட்டம்
• இயற்வக ுகாவமத்ுவத் திட்டம்
• மபாு திறந்த மவளி மற்ும் மபாுுதபாக்ு நடவிவககள்  

ுறித்த இடம்சார் திட்டம்
• அனர்த்த ுகாவமத்ுவத் திட்டம்

இதற்கபேய மோறை்ுபவ ோநகர சபப பிரமதசத்தில் நீித்த ுற்றாைல் அபிவிுத்திபய மே-
ற்மகாள்வதற்காக இனங் காணப்பை்ை ஊக்கிக் குத்திை்ைே் உள்ளைங்கிய ஒை்ுமோத்த ுற்றா-
ைற் திை்ைோனு வபரபை இலக்கே் 6.14 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

(நீித்த ுற்றாைல் ூமலாபாயத் திை்ைத்திற்கான ுறியுீ – En)

v. EcP05 – புதிய அுைலகத் பதாுதி குத்திட்டம்

மோறை்ுபவ நகரில் அரச ேற்ுே் அரச சார்பற்ற நிுவனங்கள் ஆங்காங்மக பரவிக் காண-
ப்புவமதாு, மபாு ேக்குக்ு ேிகச் சிறந்த மசபவபய வழங்ுே் அரச ேற்ுே் அரச சார்ப-
ற்ற நிுவனங்கபள ஒமர இைத்தில் ஒன்றிபணத்ு, மோறை்ுபவ ோநகர சபப வளாகத்திற்ு 
அுகாபேயில் மோறை்ுபவ புதிய அுவலகத் மதாுதிபய நிர்ோணிப்பதற்ு பிமரரிக்க-
ப்புகிறு. இதன் மபாுை்ு மோறை்ுபவ நகர சபபக்ுச் மசாந்தோன மோறை்ுபவ நகர 
சபப கை்ிைத்திற்ு அுகாபேயிுள்ள காணிபயப் பயன்புத்ுவதற்ு உத்மதசிக்கப்பை்ு-
ள்ளுைன், அதன் மபாு உத்மதச திறந்த மவளி அரங்கே் ேற்ுே் கலப்புக் கை்ிைக் குத்திை்ைே் 
காரணோக அகற்ற மநரிுே் மபாலிஸ் நிபலயத்பதயுே் இக் காணியிமலமய தாபிப்பதற்ுப் 
பிமரரிக்கப்புகிறு.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

மபொுளொதொர அபிைிு-

த்தி ூமலொபொயத் திட்ட�்

மபாுளாதார அபிவிு-

த்தி ூ்லாபாயங்கள் 
மற்ும் குத்திட்டங்கள்

நீித்த ுற்றொடல் ூமலொ-

பொயத் திட்ட�்
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ைவரபட இலக்க�் 6.14 : ம�ொறட்ுவை நீித்த ுற்றொடல் ூதலொபொயத்  ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021 
திட்ட�் 2021–2030 

2020

2021-2030
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6.5.1. ுற்றாடல் பாுகாப்புத் திட்டம்

6.5.1.1. திட்டமிடல் ுறிக்மகாள்கள்

உணர்திறன் புப்பாய்வு ஊைாக இனங் காணப்பை்ை ுற்றாைல் உணர்திறன் பிரமதசங்களில் 
ுபறயான நிலப் பாவபனபய ஏற்புத்தி, அப் பிரமதசத்பதப் பாுகாப்பபத ுற்றாைல் பா-
ுகாப்புத் திை்ைத்தின் ுறிக்மகாளாகக் ுறிப்பிைலாே்.

6.5.1.2. திட்டமிடல் ைிடயப் பரப்பு

திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் காணப்புே் நீர் ூலங்குே் அந் நீர் ூலங்குைன் மதாைர்புபுே் 
ஏபனய நீர் வழிகள் ேற்ுே் நீபர ுக்கியோக மகாண்ை அபனத்ுப் பிரமதசங்குே் பாு-
காக்கப்புவுைன், ேிக விமசைோன ூழல் நிபலபேகுைன் ூிய பிரமதசங்கள் இனங் கா-
ணப்பை்ைன. ுற்றாைல் பாுகாப்புத் திை்ைோனு ேிகக் ுுகிய காலப் புதியில் நபைு-
பறப்புத்த ஆரே்பிக்கப்புவுைன், அதன் மசல்ுபிக் காலே் ேிக நீண்ைதாுே்.

6.5.1.3. திட்டமிடல் ூமலாபாயங்கள்

அ) ுற்றாடல் ரீதியில் மிக ைிமசடமான மற்ும் பாுகாக்கப்பட மைண்ிய  
அதீத மதவைப்பாுவடய பிரமதசங்கவள இனங் காணல் மற்ும் அப் 
பிரமதசங்கவள ுற்றாடல் பாுகாப்புப் பிரமதசங்களாகப் பிரகமன-ப்புத்ு-

ைதற்ு பரிந்ுவரத்தல்

i. பரிந்ுவரக்கப்பட்ட ுனாவை களப்புப் பாுகாப்புப் பிரமதசம்

அத்தியாயே் 5.2.1.1 ; பலங்களின் கீழ் ுனாபவ களப்புப் பிரமதசத்தில் உயர்ந்த அளவில் வில-
ங்கினங்கள் ேற்ுே் விமசை தாவர இன அைர்த்தி ேற்ுே் பன்பேத்ுவே் காணப்புகின்றபே 
இனங் காணப்பை்ுள்ளுைன், மேுே் நீர்வள அிப்பபையில் ுக்கியத்ுவுபைய நீரியல் 
ேற்ுே் நிலத்ுைன் மதாைர்புபைய ுற்றாைல் ுபறபேமயான்ு காணப்புகின்றபே உுதி-
யாகியுள்ளு. 2000 ஆே் ஆண்ின் 53 ஆே் இலக்க ேற்ுே் 1986 ஆே் ஆணின் 56 ஆே் இலக்க 
சை்ைங்களினால் திுத்தப்பை்ை 1980 ஆே் ஆண்ின் 47 ஆே் இல்க மதசிய ுற்றாைல் சை்ைத்தின் 24 
(இ) ேற்ுே் 24 (ஈ) ஆகிய பிரிவுகளின் பிரகாரே் ுற்றாைல் ரதீியில் ேிக விமசைோன அல்லு 
அச்ுுத்துக்ு உள்ளாகியுள்ள அல்லு பாுகாக்கப்பை மவண்ிய அதிக மதபவயுபைய பி-
ரமதசங்கபள வர்த்தோனிமயான்றில் பிருரிக்கப்புே் கை்ைபளமயான்றின் ூலே் ுற்றாைல் 
விையப் மபாுப்பு அபேச்சர் ுற்றாைல் பாுகாப்புப் பிரமதசங்களாகப் பிரகைனப்புத்தலாே். 
அதற்கபேய ேத்திய ுற்றாைல் அதிகார சபபயினால் ுற்றாைல் பாுகாப்புப் பிரமதசோக 
ஏமதுே் ஒு பிரமதசே் பிரகைனப்புத்தப்புபகயில் ”மபாுத்தோன பிரமதசங்கள்/ இைங்க-
ள்” எனக் ுறிப்பிைப்புே் விையங்குள் ுனாபவ களப்புப் பிரமதசே் பின்வுே் விையங்க-
ுக்ு அபேவாக மபாுத்தோனு என இனங் காணப்பை்ைு.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

• ுற்றாடல் பாுகாப்புப் பிரததசங்கவளப் பிரகடனப்புத்ுவதற்ுப் மபாுத்தமான 
பிரததசங்கள்/ இடங்கள் 

• தனித்ுவமான பண்புகவளக் மகாண்ட ுற்றாடல் ுவறவம

உ-ம் : உயிரியல் பன்வமத்ுவத்தினால் வளம் மிக்க அச்ுுத்துக்ு உள்ளாகியுள்ள 
அல்லு உள்நாட்ு விலங்கினங்கள்/ தாவரங்கவளக் மகாண்ட பிரததசம்

• நீர் வள ரதீியில் மிக விதசடமான பிரததசங்கள்

உ-ம் : ஈர நிலங்கள், நீரால் மசழிப்பவடந்த பிரததசங்கள், ுக்கியத்ுவம் மிக்க நீர் வழிகள், 
நீர்த் ததக்கங்கள்

• பல்தவு நிுவனங்களால் வுக்கப்பட்ட பாரிய திட்டங்களின் கீழ் பாுகாக்கப்பட 
தவண்ியவவயாக இனங் காணப்பட்ட பிரததசங்கள் / விஞ்ஞான ரதீியிலான 
ஆராய்ச்சிகள் அல்லு தவு திட்டங்கள் ூலம் பாுகாக்கப்பட தவண்ும் எனப் 
பரிந்ுவரக்கப்பட்ட பிரததசங்கள்.

• விஞ்ஞான ரதீியில் ுக்கியத்ுவம் வாய்ந்த பிரததசங்கள்/ நிலங்கள்

• விஞ்ஞான ரதீியிலான ஆராய்ச்சிகளினால் பரிந்ுவரக்கப்பட்ட அல்லு தவு 
திட்டங்குக்ு அவமய பாுகாக்கப்பட தவண்ியவவயாக இனங் காணப்பட்ட 
பிரததசங்கள்

• ுற்றாடல் ரதீியில் ுக்கியமானதாக தவு சட்டங்களின் கீழ் பிரகடனப்புத்தப்பட்ட 
பிரததசங்களின் இவடநிவல வலயம்

ஆ) நீவர ுக்கியமாகக் பகாண்ட பிரமதசங்கவளப் பாுகாக்க பாுகாக்கப்பட்ட 
ைலயங்கவள இனங் காணல்

i. பபால்பகாவட ஆற்ுக் காப்பு

மபால்மகாபை ஆற்றங் கபரயிலிுந்ு 40 அி அகலுபைய சரணாலயத்பதப் மபணிச் 
மசல்லல் மவண்ுே் என்பமதாு, இச் சரணாலயே் நீர்ப்பாசனத் திபணக்களத்தின் பரிந்-ுபர-
குக்ுே் இலங்பக காணி ேை்ீைல் ேற்ுே் அபிவிுத்திக் ூை்ுத்தாபனத்தின் பரிந்ுபரகு-
க்ுே் கை்ுப்பைல் மவண்ுே். 

ii.  ுனாவை களப்புப் பாுகாப்பு

8 ேற்ீறர் அகலுபைய சரணாலயத்பதப் மபணிச் மசல்லல் மவண்ுே் என்பமதாு, இச் சரணா-
லயே் நீர்ப்பாசனத் திபணக்களத்தின் பரிந்ுபரகுக்ுே் இலங்பக காணி ேை்ீைல் ேற்ுே் 
அபிவிுத்திக் ூை்ுத்தாபனத்தின் பரிந்ுபரகுக்ுே் கை்ுப்பைல் மவண்ுே். மேற்ுறித்த 
களப்புைன் மதாைர்புபைய ஏபனய சிறிய கால்வாய்குக்ு அக் கால்வாய்களில் காணப்பு-
ே் அகலத்தின் ஒு பாதியான அளவிலான சரணாலயமோன்பற கால்வாய் வங்கியிலிுந்ு 
மேற்மகாள்ளல் மவண்ுே்.

iii. கடமலாரப் பாுகாப்பு

கைற்கபரப் பாுகாப்பானு அபலவரியிலிுந்ு 45 ேற்ீறராதல் மவண்ுே்.

iv. கால்ைாய் ைழிகளின் பாுகாப்பு
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கொல்ைொய் ைழியின் மபயர் நீர் ைழிக் கவரயிலிுந்ு மபணப்பட  
மைண்ிய கொப்பு �ீற்றரில்

ுனொவை கொல்ைொய் 6 �ீற்றர்

எு கொல்ைொய் 6 �ீற்றர்

ம��ின் கிய கொல்ைொய் 6 �ீற்றர்

ப�்பட்ுை கொல்ைொய் 6 �ீற்றர்

அட்டைவண இலக்க�் 6.5 : கொல்ைொய் ைைிகளின் பொுகொப்பு 
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

6.5.2. நிலத் மதாற்ற ுகாவமத்ுைத் திட்டம் (LSP)

6.5.2.1. திட்டமிடல் ுறிக்மகாள்கள்

திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் காணப்புே் அழகியல் மபுேதியுைனான ேற்ுே் தற்மபாபதய 
அுகல் ுபறப்பாுபைய பிரமதசங்கபள மபாுேக்கள் அுபவிக்கக் ூிய பிரமதசங்க-
ளாக அபிவிுத்தி மசய்வதற்ுே், திை்ைேிைல் பிரமதசத்தில் ுழற்சிபய ுபறப்புத்தல் ேற்ுே் 
மேற்ுறித்த பாுகாப்புத் திை்ைத்தின் ூலே் பாுகாக்கப்புே் பிரமதசங்கபள நீித்தப் பா-
வபனக்காக ுன்பவத்தல் மபான்றவற்பற நிலத் மதாற்ற ுகாபேத்ுவத் திை்ைத்தின் ுறி-
க்மகாள்களாகக் ுறிப்பிைலாே்.

6.5.2.2. திட்டமிடல் ைிடயப் பரப்பு

இயற்பக நில ுகாபேத்ுவத் திை்ைே் 209 – 2030 திை்ைேிைல் காலப் புதியில் நபைுபறப்ப-
ுத்ுவதற்ு உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளுைன், திை்ைத்தின் ூலே் நீபர ுக்கியோக மகாண்ை 
அபனத்ு பிரமதசங்குக்ுே் நிலத் மதாற்றக் குத்திை்ைங்கள் இனங் காணப்பை்ைன.

6.5.2.3. திட்டமிடல் ூமலாபாயங்கள்

அ) திட்டமிடல் பிரமதசத்தில் காற்ு ுழற்சி ுவறயாக இடம்பபுைதற்ு நீர் 
ூலங்கவள ஒன்ுடன் ஒன்ு இவணத்ு, ைளி ுழற்சி பகாரிமடாவை 
நிர்மாணித்தல்.

En1 – ைீதியின் இு புறங்களிும் புவம ைழிக் குத்திட்டம் 

இபணப்பு 10 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு மோறை்ுபவ பிரமதசத்திற்காக மேற்மகாள்ளப்பை்ை 
காற்ு ுழற்சி புப்பாய்வுக்ு அபேய பிரமதசத்தின் நீர் ூலங்கள் ஒன்ுைன் இபணயுே் 
வபகயில் பிரமதசே் ுுுே் ுபறயான வளி ுழற்சி மசயன்ுபறமயான்பற ஏற்புத்ுவ-
தற்ுப் பயன்புத்தக் ூிய வதீிகள் இனங் காணப்பை்ைுைன், அவ் வதீிகளின் இு புறங்க-
ளிுே் பின்வுே் வபரபை இலக்கே் 6.15 இல் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளவாு ேரங்கபள வளர்த்ு, 
புபே வதீிகள் உுவாக்கப்புே்.
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ைவரபட இலக்க�் 6.15 : ைீதிகளின் இு புறங்களிு�் �ரங்கள் ைளர்க்கப்பு�் ைீதிகள் ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

2020
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ஆ) நீவர ுக்கியமாகக் பகாண்ட பிரமதசங்குக்ு நிலத்மதாற்ற  
ுவறகவள அறிுகப்புத்தல்

En2 பபால்பகாவட நீவர ுக்கியமாகக் பகாண்ட நிலத்மதாற்றக் குத்திட்டம்

மபால்மகாபை நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை நிலத்மதாற்றக் குத்திை்ைோனு நீபர ுக்கிய-
ோகக் மகாண்ை நிலத்மதாற்றே், நீபர ேிக அண்ிய பிரமதச நிலத்மதாற்றே் ேற்ுே் ேனித மச-
யற்பாுகுைன் ூிய பிரமதச நிலத்மதாற்றே் எனப் பிரதானோக ூன்ு புதிகபளக் 
மகாண்ைு.

i. நீமர ுக்கி�மோகக் பகோண்ட நிலத்யதோற்றம் : சுப்பு நிலத் தாவரங்கள் உை்பை மவு 
நீரியல் தாவரங்கபள ேுீுவாக்கி, நீராதார உயிரினங்குக்ுப் மபாுத்தோன ு-
ற்றாைல் ுபறபேபய உுவாக்கிக் மகாுத்தல்.

ii. நீமர மிக அண்ி� பிரயதச நிலத்யதோற்றம் : மபால்மகாபை நிலத் மதாற்றக் குத்தி-
ை்ைத்தின் பிரதான ூமலாபாய அங்கோக, பிரமதசத்தின் மவள்ள நிபலபேபயத் து-
ப்பதற்ு ேற்ுே் ஆற்பற காை்சிப்புத்ுே் வபகயில் நீபர அண்ிய பிரமதசத்பத ”பி-
க்கை்ு ூங்கா” வாக அபிவிுத்தி மசய்வதற்ு ஆற்றங்கபர பிரமதசத்பத மபாுத்தோன 
ுபறயில் மவை்ி நிரப்பி பிக்கை்ு மேபை விவில் நிர்ோணிக்கப்புே். மேுே் மபா-
ல்மகாபைபய ஆற்ு ேை்ைத்திற்ு மேுயர்த்தி நிர்ோணிக்கப்புே் உத்மதச பசக்கிள், 
நபைபாபத வதீி ேற்ுே் காை்சிக் ூைே் ூலே் ேக்குக்ு எவ்வித கை்புலக் ுபறப்பா-
ுே் இன்றி ஆற்றின் அழபக இரசிக்ுே் வாய்ப்புக் கிை்ுே்.

iii. மனித பச�ற்போுகுடன் ூி� பிரயதச நிலத்யதோற்றம் : நீர் ூலத்திலிுந்ு தபரப் 
புதிபய மநாக்கிக் காணப்புே் பிரமதசத்தில் மபாுுமபாக்ு நைவிக்பககளின் 
மேே்பாை்ின் மபாுை்ு கபைகள், சிுவர் ூங்கா, ஓய்மவுக்கக் ூிய சிறிய வை்ீு 
அலுகள், கலாசார நிபலயங்கள் ேற்ுே் கல்விக் ூைங்கள் ுதலானபவ அங்கீகரி-
க்கப்பை்ை பாவபனகளாக இனங் காணப்பை்ுள்ளுைன், மோரை்ு-ுல்பலபய 
அண்ிய வைக்ு மபால்மகாபை வாவி பிரமதசோனு நீர் விபளயாை்ு உை்பை 
பல்மவு நீர்ச் மசயற்பாுகுக்ுப் மபாுத்தோன மபௌதீக நிபலபேகு-ைன் ூிய 
பிரமதசோக இனங் காணப்பை்ைு.

En3 கடற்கவர நிலத் மதாற்றக் குத்திட்டம்
 

i. கபரமயார புபகயிரத வதீியின் இுபுறங்களிுே் பாுகாப்பான மவலிகபள அபே-
த்தல் ேற்ுே் கபரமயார அரிப்பபத் துக்ுே் மசயன்ுபறகபளப் பயன்புத்தல்.

ii. அதிக காற்ு ேற்ுே் ூறாவளி நிபலபேகபளத் துக்கக் ூியவாுே் உப்புச் ூழு-
க்ுப் மபாுத்தோனவாு தாவரங்கபள வளர்த்ு, கைற்கபரபய புபே வதீியாக 
அபிவிுத்தி மசய்தல்.

iii. பிரதான ுபழவாயிலில் இுந்ு புபகயிரத வதீியின் ஊைாக கைற்கபரக்ு ேக்கள் 
பாுகாப்பாக பிரமவசிக்கக் ூியவாு நபைபாபத மேே்பாலத்பத தாபித்தல்.

En4 ுனாவை களப்புக் குத்திட்டம்

i. ுனாபவ களப்பப அண்ியதாக உயிரியல் பன்பேத்ுவத்பத உயர்த்ுவதற்ு 
ேற்ுே் களப்பின் நீபர இயற்பகயான ுபறயில் ுத்திகரிக்க சுப்பு நிலத் தாவர-
ங்கபள ேுீுவாக்கல். 

ii. ுனாபவ களப்பப அண்ிய கினத் தன்பேபய நீக்கி, இயற்பக அழபக உயர்த்ு-
வதற்ு, பசக்கிள் ேற்ுே் நபைபாபத வதீியின் இு ேுங்கிுே் ேரங்கபள வள-
ர்த்தல்.
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6.5.3. பபாு திறந்தபைளி மற்ும் பபாுுமபாக்ு நடைிக்வக-

கள் ுறித்த இடம்சார் திட்டம் (PORS) 

6.5.3.1. திட்டமிடற் ுறிக்மகாள்கள்

மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்ு 2030 ஆே் ஆண்ைாபகயில் கணிப்பிைப்பை்ை 
151000 அளவிலான சனத்மதாபகக்ு மபாதிய மபாு திறந்தமவளி மபாுுமபாக்ு பிரமதச-
ங்கபள ஒுக்கிக் மகாுப்பபத மபாு திறந்தமவளி ேற்ுே் மபாுுமபாக்ு நைவிக்பகக-
ள் ுறித்த இைே்சார் திை்ைத்தின் ுறிக்மகாளாகக் காை்ைலாே்.

6.5.3.2. திட்டமிடல் ைிடயப் பரப்பு

1983 ஏப்பிரல் ோதே் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயினால் நைாத்தப்பை்ை “Spatial and design 
Standards for Urban Development” மசயலேர்வின் உைன்பாை்ிற்ு அபேய மபாு திறந்தமவளி 
மபாுுமபாக்ு பிரமதசங்குக்கான நியேோக 1000 நபர்குக்ு ுபறந்தபை்சே் 1.4 ம�-
க்ையர் (3.5 ஏக்கர்) அளவிலான பிரமதசத்பத ஒுக்க மவண்ுே் எனிுே் நகரின் எதிர்கால 
வளர்ச்சியுைன் மதாைர்புபைய இயற்பக ேற்ுே் சூக ூழலின் அபேவிை மவுபாுகள்  
காரணோக, மேற்ுறித்த நியேத்தின் திுத்தத்திற்ு இைேளிக்கப்பை்ுள்ளு. நபைுபற 
நிலப் பாவபன ுபறயின் பி மோறை்ுபவ ோநகர சபப எல்பலயில் மபாுுமபாக்ு  
நைவிக்பககுக்ு ஒுக்கப்பை்ுள்ள 9 ம�க்ையர் நிலப் பரப்பானு அப்பிரமதசத்தின்  
சனத்மதாபகக்ுப் மபாுோனு அல்ல என்பமதாு, மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார 
எல்பலயானு 23.4 சுர கிமலா ேற்ீறர் அளவிலான ேை்ுப்புத்தப்பை்ை நிலப் பரப்பபக்  
மகாண்ிுப்பதால் மேற்ுறித்த நியேத்பத திுத்தே் மசய்ு, 1000 நபர்குக்ு 1.0 ம�க்ையர் 
எனக் மகாண்ு, 2030 ஆே் ஆண்ைாபகயில் 150 ம�க்ையர் மபாு திறந்தமவளி மபாுுமபா-
க்ு பிரமதசே் நிர்ோணிக்கப்புே்.

6.5.3.3. திட்டமிடல் ூமலாபாயங்கள்

அ) பபாு திறந்தபைளி பபாுுமபாக்ு பிரமதசத்வத உுைாக்ுைதற்ுப் 
மபாதிய இடைசதிகள் பிரமதசங்களில் ைரிவச ூங்காக்கவள  
அபிைிுத்தி பசய்தல்

En5 கட்புல பிரமைச பகாரிமடா

மகாரமவல்லயிலிுந்ு எமகாை உயன வபர கிழக்கில் மபால்மகாபை ஆற்பறயுே் ேற்ுே் 
மேற்கில் கைபலயுே் எல்பலயாகக் மகாண்ை 500 – 800 ேற்ீறர் அளவிலான ுுகிய நில 
அபேபவ இலங்பகயில் காணக் ூிய இைோக மோறை்ுபவபயக் ுறிப்பிைலாே். அதற்க-
பேய இபணப்பு 11 இல் காை்ைப்பை்ுள்ளவாு மேற்மகாள்ளப்பை்ை கை்புல புப்பாய்வு ூலே், 
மபால்மகாபை ஆு ேற்ுே் கைற்கபர வரிபசயாக மதன்புே் வதீிகள், கை்புல பிரமவச மகா-
ரிமைாவாக (வபரபை இலக்கே் 6.16) அபிவிுத்தி மசய்ய உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு. அை்ைவ-
பண இலக்கே் 6.6 இல்ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளவாு கை்புல பிரமவச மகாரிமைாவாக இனங் கா-
ணப்பை்ை வதீிபய 40 அி அகலத்ுைன் ேற்ுே் இு ேுங்கிுே் ேரங்கள் நைப்பை்ை புபே 
வதீிகள், நபைபாபதகள், பசக்கிள் பாபதகள் ேற்ுே் ஓய்வாகக் கழிக்கக் ூிய இைங்கபள-
க் மகாண்ைபேந்த வரிபசப் ூங்காவாக அபிவிுத்தி மசய்யப்புே்.
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ைவரபட இலக்க�் 6.16 : உத்ததெ கட்புல பிரதைெ மகொரிதடொ ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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உு 6.16 :  ஈர நிலப் ூங்கொ

ஆ) தற்மபாு ுவறப் பயன்பாுவடய பிரமதசத்வத பபாு  
ூங்காைாக அபிைிுத்தி பசய்தல்

En6 கட்ுபபத்த ஈர நிலப் ூங்கா

மநற் மசய்பகக்ுப் பயன்புத்தி, தற்மபாு பகவிைப்பை்ு தரிசாகக் காணப்புே் 0.19 கி.ே ீ
பரப்பளபவக் மகாண்ை கை்ுமபத்த ஈர நிலே், நபைபாபத வதீி, பசக்கிள் பாபத, காை்சிக் 
ூைே், ஓய்வாக அேரக் ூிய இைே், சிறிய ஆராய்ச்சிக் ூைே் ேற்ுே் சுப்புநிலத் தாவர ேுீ-
ுவாக்கக் 
குத்திை்ைே் உை்பை ஈர நிலப் ூங்காவாக (உு 6.16) அபிவிுத்தி மசய்யப் பிமரரிக்கப்புகிற-
ு.

En7 முு ூை திறந்த பைளிப் ூங்கா

மோரை்ுுல்ல பிரமதசத்தில் மபால்மகாபை ஆற்றின் தபரப் புதிக்ு ேிக அுகாபேயில் 
உள்ள 3 ம�க்ையர் அளவிலான பரப்பளபவக் மகாண்ை ” ேுு ுூவ” தீபவ பிரமதசத்தின் 
மபாுுமபாக்ு நைவிக்பககளின் மேே்பாை்ிற்ு ேிக ுக்கியோன சாத்தியோக இனங் 
காண ுிவதால் மேற்ுறித்த En2 மபால்மகாபை நீபர ுக்கியோகக் மகாண்ை நிலத்மதாற்றக் 
குத்திை்ைத்பத ஊக்ுவிக்க ூிய வபகயில் ேுு ுூவ தீபவ திறந்த மவளிப் ூங்காவாக 
அபிவிுத்தி மசய்வதற்ு உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளு. மேுே், மபால்மகாபை ஆு மதன்புே் 
வபகயில் தபரப் புதி ேற்ுே் தீவு மதாைர்புபுே் வபகயில் பயணிகள் மேே்பாலத்பதத் 
(Bridge Views) தாபிப்பதற்ுே் பிமரரிக்கப்புே்.

கட்புல பிரமைச மகொரிமடொ மகொரிமடொைின் நீள�்

ுைைர்தொனொரொ� ைீதி 770m

ெ�ொஜைொதீ ைீட்ுத் மதொுதி 520m

ரீ.எல்.ெீ.பீரிஸ் �ொைத்வத 450m

��ைத்வத ைீதி 400m

அட்டைவண இலக்க�் 6.6 : உத்ததெ கட்புல பிரதைெ மகொரிதடொ
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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6.5.4. அனர்த்த ுகாவமத்ுைத் திட்டம்

அ) நீர் ைிந்மதாுைவதத் துக்ும் நடைிக்வககள்

• மபால்மகாபை ஆற்பற அண்ிய நீர் விந்மதாுே் அனர்த்தத்பதக் ுபறப்பதற்ு En2 
இன் கீழ் உத்மதச ”பிக்கை்ுப் ூங்கா” அபிவிுத்தி மசய்யக் ூியதாக இுக்ுே்.

• மோறை்ுபவத் திை்ைேிைல் பிரமதசத்தின் பிரதான ேற்ுே் ஆகக் ூிய பரப்பளபவக் 
மகாண்ை உள்ளக ஈரநிலோன கை்ுமபத்த சுப்புநிலே், அதி ூிய ேபழ நீபர மதக்கி 
பவக்கக் ூியதாக இுப்பிுே் தற்மபாு அுேதியற்ற ேை்ீபுக்கள் காரணோக 
சுப்பு நிலத்தில் நீபர மதக்கி பவக்கக் ூிய மகாள்திறன் பிப்பியாக ுபறவபை-
வதால், அதிக ேபழ காலங்களில் நீர் விந்மதாைுக்ு ுகங் மகாுக்க மநரிுே். எனமவ, 
En6 கை்ுமபத்த ஈர நிலப் ூங்கா குத்திை்ைத்தின் ூலே் மேற்ுறித்த நீபர மதக்கி 
பவக்ுே் பிரமதசத்பதப் பாுகாக்க ுியுே். 

ஆ) ூறாைளி

மோறை்ுபவ நகரே் ூறாவளி நிபலபேகள் ூலே் தாக்கத்திற்ு உள்ளாவமதாு, அதிுே் 
மகாரளமவல்லவிலிுந்ு எமகாை உயன வபர கைபலயுே் தபரப் புதிபயயுே் எல்பலக-
ளாகக் மகாண்ை ுுகிய நிலப் புதியானு அதன் இயல்பான மபௌதீக அபேவிைே் காரண-
ோக மதாைர்ச்சியான அனர்த்தத்திற்ு உள்ளாகிறு. எனமவ, En3 குத்திை்ைத்தின் கீழ் உத்மதச 
கைற்கபரயின் தாவர ேுீுவாக்கக் குத்திை்ைத்தின் ூலே் இப் பிரமதசத்தின் ூறாவளி 
ூலே் ஏற்புே் பாதிப்பு நிபலபயத் துக்க ுியுே்.

இ) ுனாமி தாக்கம்

துக்ும் நடைிக்வககள்

மோறை்ுபவத் திை்ைேிைல் பிரமதசத்தின் எல்பலயானு 10.5 கி.ே.ீ நீளுபைய கைற்கபரயி-
பனக் மகாண்ுள்ளபேயால் ுனாேி எச்சரிக்பக ுபறபே ஒன்பற தாபிப்பதற்ுப் பிமரரி-
க்கப்புகிறு. அதன ூலே் ுனாேி ஆபத்ுள்ள சந்தர்ப்பங்களில் ுன் ூை்ிமய அறிந்ு 
மகாண்ு ஆபத்ு ேிக்க பிரமதசங்களிலிரந்ு மவளிமயுவதன் ூலே் ேனிதர்களின் உயி-
பரயுே் மசாத்ுக்குக்ு ஏற்புே் பாதிப்பபயுே் ுபறத்ுக் மகாள்வதற்ு எதிர்பார்க்கப்பு-
கிறு.

அத்தியொய�் 06
அபிைிுத்தித் திட்டம்

நீித்த ுற்றொடல் ூமலொ-

பொயத் திட்ட�்

அனர்த்த ுகாதமத்ுவத் 
திட்டம்
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6.6. குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்ு�் ூமலொ-

பொயத் திட்ட�்

6.6.1 அறிுகம்

2030 ஆே் ஆண்ிற்காக வுக்கப்புே் மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்கான 
அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ுக்கியோன ஒு புதியாக குத்திை்ைத்பத நபைுபறப்புத்ு-
ே் ூமலாபாயத் திை்ைத்பத அறிுகப்புத்தலாே். பிரமதசத்தின் அபிவிுத்திக்ு அத்தியா-வசி-
யோன குத்திை்ைங்கள் ுறித்ு இனங் கண்ைதன் பின்னர் ுறித்த குத்திை்ைங்கள் ஊைாக 
பிரமதசத்தில் தற்மபாு எுந்ுள்ள சிக்கல்கள் ேற்ுே் எதிர்காலத்தில் எழக் ூிய சிக்கல்க-
ுக்ு தீர்வுகபள வழங்க எதிர்பார்க்கப்புகிறு. இக் குத்திை்ைங்கபள சில கை்ைங்களின் 
கீழ் நபைுபறப்புத்த ேற்ுே் ுரிதோக தீர்வுகபள வழங்க மவண்ிய சிக்கல்குக்ு ு-
ன்ுரிபேபய அிப்பபையாகக் மகாண்ு குத்திை்ைங்கபள மேற்மகாள்ள எதிர்பார்க்கப்ப-
ுகிறு. இதன் மபாு திபறமசரியின், நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயின் ேற்ுே் தனியார் 
ுபறயின் நிதிசார் ஒுக்ுகபளப் பயன்புத்தி, குத்திை்ைங்கபள நபைுபறப்புத்த 
உத்மதசிக்கப்பை்ுள்ளமதாு, மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ூலே் ஆரே்பத்தில் 22 
குத்திை்ைங்கள் இனங் காணப்பை்ுள்ளுைன், அக் குத்திை்ைங்கபள நபைுபறப்புத்ுே் 
ுபற ுறித்த விபரங்கள் பின்வுோு.
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01அட்டைவண இலக்க�் 6.7 : இலு புவகயிரத ைீதிக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

TP01- இலு புவகயிரத ைீதிக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் இலு புவகயிரத ைீதி

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

த�ல்�ொகொை ைலய�்ெொர் �ொநகர ெவப தபொக்ுைரத்ுத் திட்டத்தின் ூல�் உத்ததெ இலு புவகயிரத ைீதி 
களனியில் ஆர�்ப�ொகி, மத�ட்டமகொவட, மபொரவள, நொரொத�ன்பிட்ி, ுதகமகொவட ஊடொக ம�ொறட்ுவை 
பன்ுகப் தபொக்ுைரத்ு நிவலயத்வதப் பயை ுிைிட�ொகக் மகொை்டதொக கொைப்பு�் மநுஞ்ெொவலக்ு 
த�ல் நிர்�ொைிக்க உத்ததெிக்கப்பட்ுள்ள புவகயிரத ைீதியின் ஊடொகப் தபொக்ுைரத்திற்கொக அறிுகப்புத்த-
ப்பு�் இலு புவகயிரத தெவை, �ட்ுப்புத்தப்பட்ட பல தரிப்பிடங்கவளக் மகொை்ிுக்ு�். தரிப்பிடங்களொக 
ம�ொறட்ுவைப் பல்கவலக்கைக�், கட்ுமபத்த ெந்தி, ரொைத்தொைத்வத ெந்தி �ற்ு�் ம�ொறட்ுவை பன்ுகப் 
தபொக்ுைரத்ு நிவலய�் என்பன இனங் கொைப்பட்டன.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு கட்ுமபத்த பொலத்திலிு-
ந்ு 255 கல்கிவெ 
மகொட்டொவை பயை ைைி 
ஊடொக கட்ுமபத்த ெந்தி 
ஊடொக கொலி ைீதி ஊடொக 
ம�ொறட்ுவை பன்ுகப் 
தபொக்ுைரத்ு நிவலய�்

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் பிலியந்தவளயிலிுந்ு 255 பயை ைைி ஊடொக ம�ொறட்ுவை நகரிற்ு 

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. ம�ொறட்ுவை நகர�் �ற்ு�் தைு பிரதொன நகர தகந்திரங்குக்கிவடயில் �ொகொை  
ரீதியிலொன மதொடர்புகவள த��்புத்தல் �ற்ு�் தபொக்ுைரத்ு தநரத்வதக் ுவறத்தல்

ii. பயைிகவள �ொற்ு தபொக்ுைரத்ு ஊடகத்வத தநொக்கி ஈுபுத்தல்
iii. பிரதொன ைீதிகளில் ைொகன மநரிெவலக் ுவறத்தல்
iv. மபொு தபொக்ுைரத்ு ஊடகங்களின் 

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

அதிகரித்ுெ் மெல்ு�் தபொக்ுைரத்ு தகள்ைியின் அிப்பவடயில் பிரதொன ைீதிகளில் தெவை �ட்டங்கவள ுவற-
ப்புத்தி, ைொகன மநரிெல் நிவலவ�கள் ஏற்புைதொல் நகரிற்ுள் பிரதைெிக்ு�் �ற்ு�் மைளிதயு�் ைொகனங்க-
ளின் எை்ைிக்வகவய ுவறப்பதற்ு மபொு �க்கவள மபொு தபொக்ுைரத்ு ஊடகங்கவள தநொக்கி ஈுபுத்த 
தைை்ு�். அதன் மபொுட்ு மபொு தபொக்ுைரத்ு ஊடகங்கவள �ிக ைிவனத்திறனொனதொகைு�் ைெதியொனதொக-
ைு�் தபை தைை்ு�் என்பதொல் �ொற்ு மபொு தபொக்ுைரத்ு ஊடக�ொக இலு புவகயிரத தெவைவய அறிுக-
ப்புத்ுைு ுறித்ு அைதொன�் மெுத்தப்பட்டு.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�் நகர அபிைிுத்தி 

அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�் �ற்ு�் ுவறந்த அடர்த்தி-
யுவடய கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்டத்தின் 
தன்வ�

புதிய √

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக √

ைீதி அபிைிுத்தி √ ுற்றொடல்

தைு மபௌதீக √
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02அட்டைவண இலக்க�் 6.8 : கவரதயொர புவகயிரத ைீதி நைீன�யப்புத்தல்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

TP02- கவரதயொர புவகயிரத ைீதி நைீன�யப்புத்தல்

குத்திட்ட�் கவரதயொர புவகயிரத ைீதி நைீன�யப்புத்தல்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

புவகயிரத தெவைவய �ிகைு�் ைிவனத்திறனொக்ுைதற்ு புதிய ெ�ிக்வஞ ுவறவ� ஒன்ு உட்பட புவகயிரத 
ுவறவய இலத்திரனியலொக்கி கவரதயொர புவகயிரத ைீதி நைீன�யப்புத்தல் �ற்ு�் அங்ுலொவன, ுனொவை, 
மகொரளமைல்ல �ற்ு�் எமகொட உயன புவகயிரத நிவலய நைீன�யப்புத்தல்

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு மத�ிைவள – கல்கிவெ 
�ொநகர ெவப

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு –

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு
ம�ொறட்ுவை �ொநகர 
ெவப

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு –

பிரமைச�் தகொட்வட பிரதொன புவகயிரத நிவலயத்திலிுந்ு ம�ொறட்ுவை பிரதொன புவகயிரத நிவலய�் ைவரயொன 
கவரதயொர புவகயிரத ைீதி

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. கவரதயொரப் புவகயிரத ைீதி �ற்ு�் தைு புவகயிரத ைீதிகுக்கிவடயிலொன மதொடர்வப உயர்த்ுதல்.
ii. மநுஞ்ெொவலகளில் ைொகன மநரிெவலக் ுவறத்தல்.
iii. பயைிகள் தபொக்ுைரத்ு �ற்ு�் மபொுட்கவள மகொை்ு மெல்ு�் மகொள்திறவன அதிகரித்தல்.
iv. புவகயிரதப் தபொக்ுைரத்ுக்ு எுக்ு�் கொலத்வதக் ுவறத்தல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

அதிகரித்ுெ் மெல்ு�் தபொக்ுைரத்ு தகள்ைியின் அிப்பவடயில் பிரதொன ைீதிகளில் தெவை �ட்டங்கவள ுவற-
ப்புத்தி, ைொகன மநரிெல் நிவலவ�கள் ஏற்புைதொல் நகரிற்ுள் பிரதைெிக்ு�் �ற்ு�் மைளிதயு�் ைொகனங்க-
ளின் எை்ைிக்வகவய ுவறப்பதற்ு மபொு �க்கவள மபொு தபொக்ுைரத்ு ஊடகங்கவள தநொக்கி ஈுபுத்த 
தைை்ு�். அதன் மபொுட்ு மபொு தபொக்ுைரத்ு ஊடகங்கவள �ிக ைிவனத்திறனொனதொகைு�் ைெதியொனதொக-
ைு�் தபை தைை்ு�் என்பதொல் �ொற்ு மபொு தபொக்ுைரத்ு ஊடக�ொக இலு புவகயிரத தெவைவய அறிுக-
ப்புத்ுைு ுறித்ு அைதொன�் மெுத்தப்பட்டு.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

Project Implementation

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�் நகர அபிைிுத்தி 

அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�் �ற்ு�் அதிக அடர்த்தியு-
வடய புவ� ுியிுப்பு ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

புவகயிரத 
திவைக்கள�்

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
• கவரதயொரப் பொுகொப்புத் திவை-

க்கள�்

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர √

ைீுகள் ெூக √

ைீதி அபிைிுத்தி √ ுற்றொடல்

தைு மபௌதீக √
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03அட்டைவண இலக்க�் 6.9 : கொலி ைீதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

TP03- கொலி ைீதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் கொலி ைீதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

ம�ொறட்ுவை புதிய கொலி ைீதி �ற்ு�் பவைய கொலி ைீதி இவையு�் இடத்திலிுந்ு ம�ொறட்ுவை உத்ததெ 
பன்ுகப் தபொக்ுைரத்ு நிவலய�் ைவர 1 கி.�ீ. நீளுவடய ைீதிவய 6 ஒுங்வககுடன் அபிைிுத்தி மெய்தல். 

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு ம�ொறட்ுவை புதிய கொலி 
ைீதி �ற்ு�் பவைய கொலி 
ைீதி இவையு�் 
இடத்திலிுந்ு 
ம�ொறட்ுவை உத்ததெ 
பன்ுகப் தபொக்ுைரத்ு 
நிவலய�் ைவர

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் கொலி ைீதி

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. கொைப்பு�் ைீதியின் அுகல் �ற்ு�் இயக்கத்வத (mobility) உயர்த்தல்.
ii. ைீதியின் மகொள்திறவன உயர்த்தல்.
iii. நகர தகந்திரங்குக்ு இவடயில் தபொக்ுைரத்ு தைகத்வத �ைிக்ு 60 கிதலொ �ீற்றர் என்ற மபு�தியில் 

தபைல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

–

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�் 

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மச-

யன்ுவற

திவறதெரி நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய √

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக √

ைீதி அபிைிுத்தி √ ுற்றொடல்

தைு மபௌதீக √
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04அட்டைவண இலக்க�் 6.10 : மபொுப்பன ைீதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

TP04- மபொுப்பன ைீதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் மபொுப்பன ைீதிவய ைிரிைொக்கல்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

மபொுப்பன ெந்தியிலிுந்ு கங்கொரொவ� ைீதி ைவர 200 �ீற்றர் நீளுவடய மபொுப்பன ைீதிவய 6 ஒுங்வகக-
ுடன் ூியதொக அபிைிுத்தி மெய்தல் 

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு மபொுப்பன ெந்தியிலிு-
ந்ு கங்கொரொவ� ைீதி 
ைவர�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் கொலி ைீதி �ற்ு�் கங்கொரொவ� ைீதி

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. கொைப்பு�் ைீதியின் அுகல் �ற்ு�் இயக்கத்வத (mobility) உயர்த்தல்.
ii. ைீதியின் மகொள்திறவன உயர்த்தல்.
iii. நகர தகந்திரங்குக்ு இவடயில் தபொக்ுைரத்ு தைகத்வத �ைிக்ு 60 கிதலொ �ீற்றர் என்ற மபு�தியில் 

தபைல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

மகொ�்ிரொன்ஸ் அறிக்வகக்ு அவ�ய ��ரக�, பத்தருல்வல, களனி, ைத்தவள �ற்ு�் ம�ொறட்ுவை 
தபொன்ற நகர தகந்திரங்கவள ஒன்ுடன் ஒன்ு இவையு�ொு அபிைிுத்திக்ு �த்திய ுற்ுைட்ட ைீதிவய 
அபிைிுத்தி மெய்யக் ூியைொு மபொுப்பன ைீதியொனு 6 ஒுங்வககுடன் ூியதொக அபிைிுத்திக்கொக 
பிதரரிக்கப்புகிறு.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி √ ுற்றொடல்

தைு மபௌதீக √
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05அட்டைவண இலக்க�் 6.11 : கட்ுமபத்த ைீதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

TP06- கட்ுமபத்த ைீதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் கட்ுமபத்த ைீதிவய ைிரிைொக்கல்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

கட்ுமபத்த ெந்தியிலிுந்ு மகொஸ்பலொன பொல�் ைவர 2 கிதலொ �ீற்றர் நீளுவடய கட்ுமபத்த ைீதிவய 4 ஒு-
ங்வககுடன் ூியதொக அபிைிுத்தி மெய்தல் 

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு கட்ுமபத்த ெந்தியிலிு-
ந்ு மகொஸ்பலொன பொல�் 
ைவர�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் கொலி ைீதி �ற்ு�் மகொஸ்பலொன பொல�்

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி √ ுற்றொடல்

தைு மபௌதீக √

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. கொைப்பு�் ைீதியின் அுகல் �ற்ு�் இயக்கத்வத (mobility) உயர்த்தல்.
ii. ைீதியின் மகொள்திறவன உயர்த்தல்.
iii. நகர தகந்திரங்குக்ு இவடயில் தபொக்ுைரத்ு தைகத்வத �ைிக்ு 60 கிதலொ �ீற்றர் என்ற மபு�தியில் 

தபைல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

மகொ�்ிரொன்ஸ் அறிக்வகக்ு அவ�ய ம�ொறட்ுவை, பிலியந்தவள, பன்னிப்பிட்ிய, �ொல�்தப, மபொல்மலகல, 
ெப்புகஸ்கந்வத, �ுுப்பிட்ிய �ற்ு�் ம�ந்தல தபொன்ற நகர தகந்திரங்கவள ஒன்ுடன் ஒன்ு இவையு-
�ொு அபிைிுத்திக்ு கிைக்ு ுற்ுைட்ட ைீதிவய அபிைிுத்தி மெய்யக் ூியைொு கட்ுமபத்த ைீதியொனு 4 
ஒுங்வககுடன் ூியதொக அபிைிுத்திக்கொக பிதரரிக்கப்புகிறு.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப



151

06அட்டைவண இலக்க�் 6.12 : ீ மெொய்ெொ ைீதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

TP07- ீ மெொய்ெொ ைீதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் ீ மெொய்ெொ ைீதிவய ைிரிைொக்கல்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

ரொைத்தொைத்வத ெந்தியிலிுந்ு கட்ுமபத்த மகொஸ்பலொன பொல�் ைவர 3 கிதலொ �ீற்றர் நீளுவடய ீ மெொய்ெொ 
ைீதிவய 4 ஒுங்வககுடன் ூியதொக அபிைிுத்தி மெய்தல் 

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு ரொைத்தொைத்வத 
ெந்தியிலிுந்ு மகொஸ்ப-
லொன பொல�் ைவர�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் கொலி ைீதி �ற்ு�் மகொஸ்பலொன பொல�்

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி √ ுற்றொடல்

தைு மபௌதீக √

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. ைொகனங்கவள நிுத்தி வைப்பதற்கொன இடத்வத உுைொக்கல்.
ii. கொைப்பு�் ைீதியின் அுகல் �ற்ு�் இயக்கத்வத (mobility) உயர்த்தல்.
iii. ைீதியின் மகொள்திறவன உயர்த்தல். 

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

தெ்ுத் மதொைில் பர�்பலொகக் கொைப்பு�் பிரததெத்திற்ு ூலப் மபொுட்கள் �ற்ு�் ுிைுப் மபொுட்கவளக் 
மகொை்ு மெல்ைதற்ு �ற்ு�் மபொுட்கவளக் மகொள்ைனைு மெய்ைதற்ு உள்ைு�் ைொகனங்கள் கொரை�ொகைு-
�், ீ மெொய்ெொ ைீதியின் தற்தபொவதய மகொள்திறன் தபொு�ொனதொக இல்லொத கொரைத்தொல் �ற்ு�் உத்ததெ 
கிைக்ு ுற்ுைட்ட ைீதியுடன் ரொைத்தொைத்வத ெந்திவய இவைக்கக் ூியைொு ைீதியின் இுபுறு�் 
ைொகனங்கவள நிுத்தக் ூியைொற�் ீ மெொய்ெொ ைீதிவய ைிரிைொக்க பிதரரிக்கப்புகிறு.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�் 

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
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07அட்டைவண இலக்க�் 6.13 : உத்ததெ பன்ுகப் தபொக்ுைரத்ு நிவலய�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

TP08- உத்ததெ பன்ுகப் தபொக்ுைரத்ு நிவலய�்

குத்திட்ட�் பன்ுகப் தபொக்ுைரத்ு நிவலய�்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

ம�ொறட்ுவை புவகயிரத நிவலய�் �ற்ு�் பஸ் நிவலய�் அவ�ந்ுள்ள புவகயிரத திவைக்களத்ுக்ுெ் மெொ-
ந்த�ொன 10 ஏக்கர் அளைிலொன கொைிவய புவகயிரத�், இலு புவகயிரத�் �ற்ு�் பஸ் தபொன்ற தபொக்ுைரத்ு 
ஊடகங்களினொல் ஒன்றிவைந்த பன்ுகப் தபொக்ுைரத்ு நிவலயத்வத நிர்�ொைிக்க உத்ததெிக்கப்ட்ுள்ளு-
டன், அதவன பஸ் �ற்ு�் புவகயிரத இவட�ொற்ற�், இலு புவகயிரத நிவலய�் �ற்ு�் ைொகன தரிப்பிட�் 
தபொன்ற ைெதிகுடன் ூிய கலப்பு அபிைிுத்திப் பைிக்ுப் பயன்புத்த நடைிக்வககள் எுக்கப்பு�். 

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு ரொைத்தொைத்வத 
ெந்தியிலிுந்ு மகொஸ்ப-
லொன பொல�் ைவர�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�்

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்



154

பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. பல்தைு தபொக்ுைரத்ு ஊடகங்கவள ஒன்றிவைத்தல் �ற்ு�் மதொடர்புகவள த��்புத்தல்
ii. பயைிகள் தபொக்ுைரத்தின் தரத்வத உயர்த்தல் �ற்ு�் பயைிகள் பரி�ொற்ற ைெதிகவள ைிுத்தி மெய்தல்.
iii. நகரத்தில் ைியொபொர ைொய்ப்புக்கள், ைர்த்தக �ற்ு�் நிதி நடைிக்வககவளப் தபொன்தற ுற்ுலொத் ுவறவய 

ைிுத்தி மெய்தல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட –

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர √

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி √ ுற்றொடல்

தைு மபௌதீக √

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�் 

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
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08அட்டைவண இலக்க�் 6.14 : மபொல்மகொவட ெிறி ைீதி
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

TP11- மபொல்மகொவட ெிறி ைீதி

குத்திட்ட�் மபொல்மகொவட பொுகொக்கப்பட்ட ஆற்றிலிுந்ு மெல்ு�் ைீதி அபிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

திமகொமரல்ல புதிய பொலத்திலிுந்ு மபொல்மகொவட ஆற்ு எல்வலக் கொப்பின் ஊடொக மபொுப்பன ைீதி ைவர 20 
அி அகல�் �ற்ு�் 2 ஒுங்வககுடன் ூிய புதிய ைீதிவய நிர்�ொைித்தல் �ற்ு�் ைீதியின் இு புறங்களிு�் 
புவ� ஒுங்வககவள உுைொக்கல்.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு மபொல்மகொவட ைனக் 
கொப்பு

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் திமகொமரல்ல பொல�், மபொுப்பன ைீதி, கட்ுமபத்த ைீதி

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு √ க ு த் தி ட் ட 
தன்வ�

புதிய √

நிலத் ததொற்ற�் √ ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக √

ைீதி அபிைிுத்தி √ ுற்றொடல் √

தைு மபௌதீக √

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. மபொல்மகொவட நீவர ுக்கிய�ொகக் மகொை்ட பிரததெத்வத மபொு �க்குக்கொகத் திறத்தல்.
ii. மபொல்மகொவட ஆற்றின் நீர் �ொெவடதவலக் ுவறத்தல்.
iii. அு�தியற்ற �ீட்புக்கள், வகயகப்புத்தல்கள் �ற்ு�் நிர்�ொைிப்வப நிுத்ுதல்.
iv. ம�ொறட்ுவை நகர ெவப ைடக்ு மபொுப்பன எல்வலயிலிுந்ு திமகொமரல்ல புதிய பொல�் ைவர உத்ததெ 

ைீதி ஊடொக ெிறந்த உறவைப் மபற்ுக் மகொுத்தல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

தற்தபொு மபொல்மகொவட ஆற்றங் கவர ைவரயிு�் கட்ிடங்கள் நிர்�ொைிக்கப்புைததொு, ஆற்றில் திை்� 
�ற்ு�் திரைக் கைிைுகவளப் தபொன்தற கைிைு நீு�் அகற்றப்புகின்று. மபொல்மகொவட ூைல் பொுகொப்பு 
ைலய�ொக இனங் கொைப்பட்ுள்ளவ�யொல், 60 �ீற்றுவடய பொுகொக்கப்பட்ட பிரததெ�் ஒன்ு கொைப்பட்டொு-
�், அதவன நவடுவறப்புத்ுைு பிரதயொக ரீதியில் ெிர��ொனு என இனங் கொைப்பட்டதொல் பொுகொப்பு 
எல்வல ஊடொக ைீதிமயொன்வற நிர்�ொைிப்பதன் ூல�் மபௌதீக ரீதியில் பொுகொப்பு ைலயத்வத அவடயொள�ிு-
ைதற்ு உத்ததெிக்கப்புகிறு. அதன் ஊடொக ுற்றொடல், ெூக �ற்ு�் மபௌதீக ரீதியில் ஏற்பு�் ெிக்கல்கவளக் 
ுவறக்க எதிர்பொர்க்கப்புகிறு.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�் 

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவப
• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
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09அட்டைவண இலக்க�் 6.15 : ைீதியின் இு புறங்களிு�் புவ� ஒுங்வகக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

En1- ைீதியின் இு புறங்களிு�் புவ� ஒுங்வகக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் �ர நுவக

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

நீர் ூலங்கள் ஒன்ுடன் ஒன்ு இவையு�் ைவகயில் பிரததெ�் ுுு�் ுவறயொன ைளி பொுகொப்பு மெயன்ு-
வறவய உுைொக்ுைதற்ுப் பயன்புத்தக் ூிய ைீதியின் இு புறங்களிு�் �ரங்கவள ைளர்த்ு, புவ� ஒு-
ங்வககள் அவ�க்கப்பு�்.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு -

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் இனங் கொைப்பட்ட ைீதிகள்

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் √ ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி ுற்றொடல் √

தைு மபௌதீக √

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. பிரததெத்தில் ுவறயொன ைளி பொுகொப்பு மெயன்ுவறவய உுைொக்ுதல்.
ii. பிரததெத்தில் நீர் ூலங்கவள ஒன்ுடன் ஒன்ு இவைத்தல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

ம�ொறட்ுவை திட்ட�ிடல் எல்வலயில் கட்ிடங்கள் �ற்ு�் நிர்�ொைிப்புக்கள் கொரை�ொக ஏற்பு�் நகர மைப்ப�் 
உயர்ைவடதவலக் ுவறத்ு, பிரததெத்தில் ுளிர்ெ்ெியொன ூைவல ஏற்புத்ுைதன் ூல�் ைொை்ைதற்ு உகந்த 
ூைவலக் கட்ிமயுப்பல்.

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�் 

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
• ைீதி அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப
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குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

En2- மபொல்மகொவட நீவர ுக்கிய�ொகக் மகொை்ட நிலத் ததொற்றக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் நிலத் தற்றக் குத்திட்ட�்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

நீர் ூல நிலத் மதொற்ற�் : ெுப்பு நிலத் தொைரங்கள் உட்பட தைு நீரியல் தொைரங்கவள �ீுுைொக், நீவர அை்ி 
ைொு�் உயிரினங்குக்ு உகந்த ுற்றொடல் ுவறவ�வய உுைொக்கல்.
நீவர �ிக அண்ிய பிரமதசத்தின் நிலத் மதொற்ற�் : நீவர அை்ிய பிரததெத்வத ”பிக்கட்ுப் ூங்கொ” ைொக அபிைி-
ுத்தி மெய்ைதற்ு ஆற்றங் கவரப் புதியில் மபொுத்த�ொக மைட்ி, நிரப்பி பிக்கட்ு த�வட ைிைில் நிர்�ொைி-
க்கப்புைததொு, மபொல்மகொவட ஆற்ு �ட்டத்வத உயர்த்தி, வெக்கிள், பொதெொரிகள் ஒுங்வக �ற்ு�் பொர்வைக் 
ூடங்கள் நிர்�ொைிக்கப்பு�்.
�னிதச் மசயற்பொுகுடனொன பிரமதச நிலத் மதொற்ற�் : நீர் ூலத்திலிுந்ு தவரப் புதி தநொக்கி கொைப்பு�் 
பிரததெத்தில் மபொுுதபொக்ு நடைிக்வககளின் த��்பொட்ிற்ு கவடகள், ெிுைர் ூங்கொ, ஓய்ைு எுக்கக் ூிய 
ைீட்ு அலுகள், கலொெொர நிவலய�் �ற்ு�் ஆன்�ீக ூடங்கள் ஆகியவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொைவனகளொக 
இனங் கொைப்பட்டுடன், ம�ொறட்ுுல்வலவய அை்ிய மபொல்மகொவட ைொைி புதியொனு நீர் ைிவளயொட்ு 
உட்பட நீர் ெொர்ந்த மெயற்பொுகுக்ுப் மபொுத்த�ொன மபௌதீக நிவலவ�குடன் ூிய புதியொக இனங் கொ-
ைப்பட்டு.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு மபொுப்பன ைீதியிலிு-
ந்ு கங்கொரொவ� ைீதி 
இவைக்கப்பு�் 
பொலத்திலிுந்ு 
த�ொதவர ுவறுக�் 
ைவர மபொல்மகொவட 
ஆற்ுக் கொப்பு

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�்

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்

10அட்டைவண இலக்க�் 6.16 : மபொல்மகொவட நீவர ுக்கிய�ொகக் மகொை்ட நிலத் ததொற்றக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு √ குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் √ ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�் √

�ீளொக்க�் √ குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி ுற்றொடல்

தைு மபௌதீக √

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. நீவர ுக்கிய�ொகக் மகொை்ட பிரததெங்குக்க நிலத் ததொற்ற ுவறகவள அறிுகப்புத்தல்
ii. பிரததெத்தின் மைள்ள நிவலவ�வயக் கட்ுப்புத்தல்
iii. கட்புலக் ுவறப்பொு இன்றி ஆு மதன்படல்
iv. மபொுுதபொக்ு நடைிக்வககவள த��்புத்தல். 

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

மபொல்மகொவட ஆற்வற அை்ிய ுற்றொடல் �ொெவடவைத் துத்ு, பிரததெத்தின் �க்குக்ு மபொல்மகொவட 
ஈரநில ுவறவ�க்கொை பிரதைெத்வத உயர்த்தல்.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

Project Implementation

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு 
அபிைிுத்தி ைலய�் 

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
• �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவப
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11அட்டைவண இலக்க�் 6.17 : கடதலொர நிலத் ததொற்றக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

En3 - கடதலொர நிலத் ததொற்றக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் நிலத் ததொற்றக் குத்திட்ட�்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

i. கடதலொர புவகயிரத ைீதியின் இுபுறு�் பொுகொப்பு தைலிகவளத் தொபித்தல் �ற்ு�் கவரதயொர அரிப்வபத் 
துக்ு�் ுவறகவளப் பயன்புத்தல்.

ii. உப்புெ் ூைுக்ு உகந்த தொைரங்கவள ைளர்த்ு, கடற்கவரவய புவ� ஒுங்வகயொக அபிைிுத்தி மெய்தல்.
iii. பிரதொன பிரதைெ ைீதியிலிுந்ு புவகயிரத ைீதியின் ஊடொக கடற்கவர தநொக்கி பொதெொரிகள் த��்பொலத்வத 

நிர்�ொைித்தல்.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு Angulana North and 
Modara South 

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் இனங்கொனப்பட்ட ைீதிகள்

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு √ குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் √ ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�் √

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி √ ுற்றொடல் √

தைு மபௌதீக √

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. கவரதயொர அரிப்வபத் துத்தல்.
ii. அதிக கொற்ு �ற்ு�் ூறொைளி நிவலவ�வயக் கட்ுப்புத்தல்.
iii. கடற்கவரக்ு மபொு �க்கள் பொுகொப்பொக பிரதைெிக்கக் ூிய ைெதிகவள ைைங்கல்.
iv. மபொுுதபொக்ு நடைிக்வககவள த��்புத்தல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

கடற்கவரவய அை்ிய ுற்றொடல் �ொெவடவைத் துத்ு, பிரததெைொெிகுக்ு கடற்கவரவய அுுைத-
ற்கொன பிரதைெத்வத உயர்த்தல்.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் • அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு 
அபிைிுத்தி ைலய�் 

• அதிக அடர்த்தியுவடய ுியிுப்பு 
ைலய�்

• ுவறந்த அடர்த்தியுவடய புவ�க் 
ுியிுப்பு ைலய�்

• மபொல்மகொவட நீவர ுக்கிய�ொகக் 
மகொை்ட அபிைிுத்தி ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர சவப

ஆ�் √

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
• �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவப
• இலங்வக புவகயிரத திவைக்க-

ள�்
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12அட்டைவண இலக்க�் 6.18 : ுனொவை நிலத் ததொற்றக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

En4 - ுனொவை நிலத் ததொற்றக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் நிலத் ததொற்றக் குத்திட்ட�்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

i. ுனொவை களப்வப அை்ிய ெுப்பு நிலத் தொைரங்கவள �ீுுைொக்கல்.
ii. ுனொவை களப்வப அை்ிய வெக்கிள் �ற்ுு பொதெொரிகள் ஒுங்வககளின் இு புறங்களிு�் �ரங்க-

வள நுதல்.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�்

Location Map Land Use Plan
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு √ க ு த் தி ட் ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் √ ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�் √

�ீளொக்க�் √ குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர 

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி ுற்றொடல் √

தைு மபௌதீக √

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. ுனொவைக் களப்வப அை்ிய உயிரியல் பல்ைவகவ�வய உயர்த்தல்.
ii. களப்பின் நீவர இயற்வகயொக ுத்திகரித்தல்.
iii. ுனொவைக் களப்வப அை்ிய கினத் தன்வ�வய நீக்கி, இயற்வக எைிவல அதிகரித்தல்.
iv. மபொுுதபொக்ு நடைிக்வககவள த��்புத்தல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

ுனொவைக் களப்வப அை்ிய ுற்றொடல் �ொெவடைவதத் துத்ு, பிரததெைொெிகள் ுனொவை களப்வப 
அவடைதற்கொன ைைிவய த��்புத்தல்.

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய புவ�க் 
ுியிுப்பு ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

�த்திய ுற்றொடல் 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
• �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவப

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –
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13அட்டைவண இலக்க�் 6.19 : கட்ுமபத்த ஈரநிலப் ூங்கொக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

En6 - கட்ுமபத்த ஈரநிலப் ூங்கொக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் ஈரநிலப் ூங்கொ

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

மநற் மெய்வகக்ுப் பயன்புத்தி தற்தபொு வகைிடப்பட்ு, தரிெொக இுக்ு�் 0.19 ெுர கி.�ீ. பரப்பளைுவடய 
கட்ுமபத்த ெுப்பு நில�், பொதெொரிகள் ஒுங்வக, வெக்கிள் ஒுங்வக, கொட்ெிக் ூடங்கள், ஓய்ைொக அ�ரக் ூிய 
இடங்கள், ெிு ஆரொய்ெ்ெிக் கை்கொட்ெிக் ூடங்கள் �ற்ு�் ெுப்பு நில �ீளொக்க குத்திட்ட�் உள்ளடங்கலொக ஈர-
நிலப் ூங்கொைொக அபிைிுத்தி மெய்யப்பு�். த�ு�், நுத்தர ைு�ொன ைீட்ுைெதி அபிைிுத்தித் திட்டத்திற்கொக    
ம�ொத்த நிலத்திலிுந்ு 5 ஏக்கர் நில�் ைிுைிக்கப்பட்டு.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் பை்டொரநொயக்கப்புர �ொைத்வத

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. தற்தபொு எஞ்ெியுள்ள ஈர நிலங்கவளக் கொத்தல்.
ii. மபொுுதபொக்ு நடைிக்வககவள த��்புத்தல்.
iii. ெுப்பு நில �ீளொக்கத்தின் ஊடொக ுற்றொடல் மபு�திவய அதிகரித்தல்.
iv. நுத்தர ைு�ொன ைீட்ுைெதி அபிைிுத்தித் திட்ட�்

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

தற்தபொவதய நிலப் பயன்பொட்ு ுவறக்ு அவ�ய ம�ொறட்ுவை நகர ெவப எல்வலயில் மபொுுதபொக்ு 
நடைிக்வககுக்ு ஒுக்கப்பட்ுள்ள 9 ம�க்டயர் நிலப் பரப்பு பிரததெத்தின் ெனத்மதொவகக்ுப் தபொு�ொனத-
ல்ல என்பததொு, கொைப்பு�் கொைி �ட்ுப்புத்தப்பட்டு என்பதொல் அதன் மபொுட்ு ஒுக்ுைதற்ு தபொதிய 
மைளிவய மபற்ுக் மகொள்ைு�் ெிர��் என்பதொல் தற்தபொு எஞ்ெியுள்ள ஒதர ஈர நில�ொன கட்ுமபத்த ஈர 
நிலத்வத ஈர நிலப் ூங்கொைொக அபிைிுத்தி மெய்ு, ூைல் அைவகப் தபைைு�், ஈர நிலத்வத அபிைிுதித 
மெய்யைு�் ுியு�். இந்த திட்டத்தின் ைைிதய இப்புதியில் உள்ள 3,000 ைீட்ுத் ததவைகளில் ுவறந்தபட்ெ�் 
பொதியளவைதயு�் தீர்க்க ுியு�்.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் திகதி –

தைு √ கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய புவ�க் 
ுியிுப்பு ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

�த்திய ுற்றொடல் 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
• �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு √ குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய √

நிலத் ததொற்ற�் √ ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�்

�ீளொக்க�் √ குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர √

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி ுற்றொடல் √

தைு √ மபௌதீக √
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14அட்டைவண இலக்க�் 6.20 : மபொு ைர்த்தகத் மதொுதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

EcP01 - மபொு ைர்த்தகத் மதொுதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் கட்ுமபத்த மபொு ைர்த்தகத் மதொுதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்
ம�ொறட்ுவை மபொு ைர்த்தகத் மதொுதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

கட்ுமபத்த மபொு ைர்த்தகத் மதொுதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

அை்ைளைொக 32 பர்ெ்ெஸ் அளைு உள்ளடங்ு�் ைவகயில் கொலி ைீதிக்ு எதிதர கட்ுமபத்த ெந்தியில் அவ�ந்ு-
ள்ள கட்ுமபத்த மபொு ைர்த்தகத் மதொுதியொனு தற்தபொு பொைவனக்ு உதைொத நிவலயில் கொைப்புகிறு. 
இை் இரை்ு �ொிக் கட்ிடத்தில் 42 கவடகள் கொைப்பட்டொு�், தற்தபொு 25 கவடகள் �ொத்திரத� இயங்ு 
நிவலயில் கொைப்புகின்றன. �லெலக் ூட ுவறவ� பயன்புத்த ுியொத நிவலயில் உள்ளவ�, நீர் �ற்ு�் 
�ின்ெொர�் தபொன்ற மபொு ைெதிகள் இன்வ� �ற்ு�் ைொகனத் தரிப்பிட ைெதி இன்வ� தபொன்ற ைிடயங்கள் 
கொரை�ொக இக் கட்ிட�் பொைவனக்ு உகந்ததொக இல்லொதததொு, தற்தபொுள்ள உவடந்த இு �ொிக் 
கட்ிடத்வத அகற்றி, தற்தபொு கொைப்பு�் 42 கவடகுக்ு த�லதிக�ொக கவடகவளப் தபொன்தற ைொகனங்க-
வள நிுத்தி வைக்கக் ூியைொு ைொகனத் தரிப்பிடம�ொன்ுடன் கலப்பு அபிைிுத்திக் கட்ிட�ொக குத்திட்ட-
த்வத த�ற்மகொள்ள உத்ததெிக்கப்பட்ுள்ளு.

ம�ொறட்ுவை மபொு ைர்த்தகத் மதொுதி அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்ுவறயிலிுந்ு மகொு�்பு தநொக்கிப் பயைிக்வகயில் புதிய கொலி ைீதிக்ு எதிதர இடு பக்க�் அவ�ந்ு-
ள்ள ம�ொறட்ுவை மபொு ைர்த்தகத் மதொுதியொனு ம�ொறட்ுவைக்ுப் பிரதைெிக்வகயில் கொைப்பு�் 
பிரதொன ைீதி அவடயொள�ொு�். இை் ைர்த்தகத் மதொுதியொனு ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவபக்ுெ் மெொந்த�ொன 
72 பர்ெ்ெஸ் அளைில் பரைியிுப்பததொு, 37 கவடகுடன் ூிய ூன்ு �ொிக் கட்ிட�ொு�். தற்தபொு இை் 
ைர்த்தக நிவலய�் தெத�வடந்த நிவலயில் கொைப்புைததொு, எதிர்கொல அபிைிுத்தி நடைிக்வககுடன் 
இவைந்த கலப்பு அபிைிுத்தியுடனொன ுப்பர் �ொர்க்மகட் கட்ிடத் மதொுதிமயொன்வற இை்ைிடத்தில் தொபிக்க 
உத்ததெிக்கப்பட்ுள்ளு.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் கொலி ைீதி
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�் √

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர √

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி ுற்றொடல்

தைு √ மபௌதீக √

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. மபொு �க்குக்ுத் ததவையொன மபொு ைெதிகவள ைைங்கல்
ii. நகர �த்தியில் கொைப்பு�் இக் கொைியின் மபு�திவய ெிறந்த ுவறயில் பயன்புத்தல்.
iii. ைர்த்தகர்களின் ைொை்க்வக �ட்டத்வத உயர்த்தல்.
iv. நகரத்திற்ு இட�்மபயர்ந்ுள்ள �க்குக்ுத் ததவையொன ைெதிகவள ைைங்கல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

மகொு�்புத் தவலநகரின் மதற்ுப் புற�ொக அவ�ந்ுள்ள ம�ொறட்ுவை நகவரயு�் தற்தபொு நகர�ய�ொகி ைு�் 
ஒு நகர�ொகக் ுறிப்பிட ுிைததொு, 24 ெுர கிதலொ �ீற்றர் அளைிலொன ெிறிய நிலப் பரப்வபக் மகொை்ுள்ள 
இை் அதிகொர எல்வலயில் அதிக ெனத்மதொவக அடர்த்திவயக் கொைலொ�். பல்தைு ததவைகுக்கொக அதொைு, 
கல்ைி, மதொைில் �ற்ு�் நிர்ைொக�் ுதலிய தெவைகுக்கொக நொமளொன்ுக்ு 100000 – 150000 ற்ு இவடப்ப-
ட்ட எை்ைிக்வகயினர் ம�ொறட்ுவை நகரில் நட�ொுகின்றனர். அதத தபொன்ு அெ் ெனத்மதொவகக்ு ஒப்பீட்ு 
ரீதியில் பிரததெத்தில் கொைப்பு�் ைர்த்தக ைெதிகள் தபொு�ொனதல்ல என்புடன், அத்தவகய அபிைிுத்திவய 
ஏற்புத்ு�் கொலத்திற்தகற்ற ததவை கொைப்புகிறு. இங்ு ம�ொறட்ுவை நகுக்ுள் பிரதைெிக்ு�் 
ுவைைொயிுக்ு அுகொவ�யில் கொைப்பு�் ம�ொறட்ுவை நகர ெவபக்ுெ் மெொந்த�ொன மபொு ைர்த்தக 
நிவலயத்திற்கொன கலப்பு அபிைிுத்தி இத் திட்டத்தின் ூல�் பிதரரிக்கப்புைததொு, நகரின் ைர்த்தகத் 
ததவைகவளப் ூர்த்தி மெய்ைதற்ு அதன் ூல�் எதிர்பொர்க்கப்புகிறு.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய புவ�க் 
ுியிுப்பு ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

15 அட்டைவண இலக்க�் 6.21 : ைீரப்புரன் அப்பு ூங்கொ கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

EcP02 - ைீரப்புரன் அப்பு ூங்கொ கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் ூங்கொ �ற்ு�் கலப்பு அபிைிுத்தி

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

புதிய கொலி ைீதிக்ு எதிதர, ம�ொறட்ுவை மபொு ைர்த்தகத் மதொுதிக்ு ுன்னொல் அவ�ந்ுள்ள ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவபக்ுெ் மெொந்த�ொன ைீரப்புரன் அப்பு ூங்கொைொனு அை்ைளைொக 115 தபர்ெ்ெஸ் பரப்பளவைக் 
மகொை்டு. நகர �த்தியில் அவ�ந்ுள்ள இப் ூங்கொ தற்தபொு பல்தைு வைபைங்குக்ுப் பயன்புத்தப்பட்டொ-
ு�், ெிறந்த ுவறயில் உரிய பொைவன மபறப்புைதில்வல. அதத தபொன்ு ம�ொறட்ுவை நகரில் ைொகனத் தரிப்பி-
டங்கள் இன்வ�யு�் ஒு ெிக்கலொக இுப்புடன், அதற்கொன தீர்ைொகைு�் ைீரப்புரன் அப்பு ூங்கொவை �க்கள் பிர-
தைெத்திற்ுக் கைர்ெ்ெியொன ுவறயில் நிலக்கீை் ைொகனத் தரிப்பிடத் ுடன் ூிய நகரப் ூங்கொைொக அபிைிுத்தி 
மெய்ைதற்ு பிதரரிக்கப்பு�். த�ு�், உத்ததெ ம�ொறட்ுவை ுப்பர் �ொர்க்கட் கட்ிடத் மதொுதி �ற்ு�் ைீரப்புரன் 
அப்பு ூங்கொ புதிய கொலி ைீதியின் இு �ுங்கிு�் கொைப்பு�் இட�ொவகயில் இை் உத்ததெ நிலக்கீை் ைொகனத் 
தரிப்பிட�் �ற்ு�் ம�ொறட்ுவை ுப்பர் �ொர்க்கட் கட்ிடத் மதொுதி என்பன நிலத்தி ுரங்க ைைியுடன் மதொடர்புப-
ுத்தப்பு�்.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் கொலி ைீதி

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய √

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�் √

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர √

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி ுற்றொடல்

தைு √ மபௌதீக √

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. மபொு �க்குக்ுத் ததவையொன மபொு ைெதிகவள ைைங்கல்
ii. நகர �த்தியில் கொைப்பு�் இக் கொைியின் மபு�திவய ெிறந்த ுவறயில் பயன்புத்தல்.
iii. நகரத்திற்ு இட�்மபயர்ந்ுள்ள �க்குக்ுத் ததவையொன ைெதிகவள ைைங்கல்.
iv. மபொு �க்குக்ுப் தபொதிய மபொுுதபொக்ு இடங்கவள ஒுக்கிக் மகொுத்தல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

ம�ொறட்ுவை நகரின் ுியிுப்பு �ற்ு�் பயைிகுக்ுத் ததவையொன மபொுுதபொக்ு இடங்கவள ைைங்கி, 
நகர �த்திய ுதல் நிவல ெந்தியொக அபிைிுத்தி மெய்ைதற்ுத் ததவைப்பு�் உட்கட்டவ�ப்பு ைெதிகவள 
உுைொக்கி மகொுத்தவல குத்திட்ட அிப்பவடயொகக் ுறிப்பிடலொ�்.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய புவ�க் 
ுியிுப்பு ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

16 அட்டைவண இலக்க�் 6.22 : பன்ுக தபொக்ுைரத்ு நிவலயத்ுடன் மதொடர்புவடய கலப்பு  
அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

EcP03 – பன்ுக தபொக்ுைரத்ு நிவலயத்ுடன் மதொடர்புவடய கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் பன்ுக தபொக்ுைரத்ு நிவலயத்ுடன் மதொடர்புவடய கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

ம�ொறட்ுவை நகர �த்தியில் கொைப்பு�் இலங்வக புவகயிரத திவைக்களத்திற்ுெ் மெொந்த�ொன 8 ஏக்கர் 
அளைிலொன பரப்பளவைக் மகொை்ட புவகயிரத நிவலய�் �ற்ு�் தபுந்ு நிவலய�் அவ�ந்ுள்ள கொைிவய 
பன்ுகப் தபொக்ுைரத்ு நிவலய�ொக அபிைிுத்தி மெய்ைதற்ு உத்ததெிக்கப்பட்ுள்ளு. உத்ததெ பன்ுகப் தபொ-
க்ுைரத்ு நிவலய ைளொக�் அதொைு, ம�ொறட்ுவை புவகயிரத நிவலய�், ம�ொறட்ுவை தபுந்ு நிவலய�் 
�ற்ு�் புவகயிரத உத்திதயொகப்ூர்ை இல்ல�் தபொன்ற இடங்களில் ஆங்கொங்தக ுவறயற்றைொு பரைியுள்ள 
கட்ிடங்கவள அகற்றி, �ீை்ு�் ஒு அபிைிுத்தியொக கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�் உத்ததெிக்கப்பட்ுள்ள-
ு. அதன் தபொு இக் குத்திட்ட�ொனு உத்ததெ பன்ுகப் தபொக்ுைரத்ு நிவலய ைளொகத்திற்ு த�லதிக�ொக 
ுு ைெதிகுடனொன புவகயிரத உத்திதயொகப்ூர்ை இல்ல�், ைொகனத் தரிப்பிட�் �ற்ு�் ைியொபொரக் ூடங்கள் 
ஆகியைற்வறக் மகொை்ு அவ�ந்திுக்ு�்.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் புதிய கொலி ைீதி

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்
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குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல் Project Justiication

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய √

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�் √

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர √

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி ுற்றொடல்

தைு √ மபௌதீக √

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. ைுைொன மபொு தபொக்ுைரத்ு தெவைவய ைைங்கல்.
ii. ைொகன மநரிெவலக் ுவறத்தல்.
iii. நகர �த்தியில் கொைப்பு�் கொைிகவள ெிறந்த ுவறயில் பயன்புத்தல்.
iv. ைர்த்தக அபிைிுத்திவய ுதன்வ�யொகக் மகொை்ட கலப்பு அபிைிுத்திவய ஏற்புத்தல். 

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

மபொு தபொக்ுைரத்ு தெவைகவள ுவறப்புத்தி, �க்குக்ுத் ததவையொன ைெதிகவள ைைங்கல், நகர 
�த்தியில் கொைப்பு�் மபு�தி �ிக்க கொைிகவள ெிறந்த ுவறயில் பயன்புத்தல், நகரத்தில் ெிக்கலொக 
உள்ள மபொு ைொகன தரிப்பிட�ின்வ�க்ுத் தீர்ைு ைைங்கல் தபொன்றன இக் குத்திட்டத்தின் ூல�் த�ற்மகொ-
ள்ளப்பு�். அதத தபொன்ு புதிய அபிைிுத்தி திட்டத்திற்ு அவ�ய த�ற்மகொள்ளப்பட்ட ைலய�ொக்கல் திட்டத்தின் 
பி இப் பிரததெத்வத அதிக அடர்தியுவடய கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�ொக அபிைிுத்தி மெய்ைதற்ுத் திட்ட�ிட-
ப்பட்ுள்ளு. அதற்கவ�ய இக் குத்திட்டத்தின் ஊடொக நகர வ�யத்திற்ு ெிறந்த அபிைிுத்திவய ைைங்ுத-
ு�், ஏவனய அபிைிுத்திகுக்ு ைைி கொட்ுது�் மநொக்கங்களொகக் மகொள்ளப்பட்ுள்ளன.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் • அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு 
அபிைிுத்தி ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

ைீதி அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

இல்வல

இலங்வக 
புவகயிரத 
திவைக்கள�்

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற
திவறதெரி நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
• இலங்வக புவகயிரத திவைக்க-

ள�்
• ைீதி அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப
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குத்திட்டத்வத இனங் கொணல்

குத்திட்டத் 
தவலப்பு

EcP04 – திறந்தமைளி அரங்க�் �ற்ு�் கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

குத்திட்ட�் திறந்தமைளி அரங்க�் �ற்ு�் கலப்பு அபிைிுத்தி

குத்திட்டப் 
பிமரரவண

மபொலிஸ் நிவலய�் அவ�ந்ுள்ள அை்ைளைொக 3 ஏக்கர் பரப்பளவைக் மகொை்ட இலங்வக மபொலிஸ் 
திவைக்களத்ுக்ுெ் மெொந்த�ொன கொைியில் தற்தபொு மபொலிஸ் நிவலய�் �ற்ு�் மபொலிஸ் உத்திதயொகப்ூர்ை 
இல்ல�் என்பன தபைப்பட்ு ைுகின்றன. இக் கொைியின் அவ�ைிடத்வதக் குத்திற் மகொை்ு, மதொல்மபொு-
ளியல் மபு�தியுவடய கட்ிடத்வத திறந்தமைளி அரங்ுடன் ூிய மபொு மபொுுதபொக்ு இட�ொக அபிைிு-
த்தி மெய்ய உத்ததெிக்கப்பட்ுள்ளு. த�ு�், மபொலிஸ் நிவலயக் கட்ிடத்வத �ீளவ�த்ு, கலப்பு அபிைிுத்திக் 
குத்திட்ட�ொக அபிைிுத்தி மெய்ய எதிர்பொர்க்கப்புகிறு.

அவ�ைிட�் �ொகொண�் த�ல் எல்வலகள் ைடக்ு

�ொைட்ட�் மகொு�்பு கிழக்ு

பிரமதச எல்வல
ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வல

மதற்ு

நிர்ைொக அலு �ொநகர ெவப ம�ற்ு

பிரமைச�் புதிய கொலி ைீதி

அவ�ைிடத்வதக் கொட்ு�் ைவரபட�் நிலப் பயன்பொட்ுத் திட்ட�்

17 அட்டைவண இலக்க�் 6.23 : திறந்தமைளி அரங்க�் �ற்ு�் கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�் 
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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குத்திட்டத்வத நியொயப்புத்தல்

குத்திட்ட 
ைவககள்

பொுகொப்பு குத்திட்ட 
தன்வ�

புதிய √

நிலத் ததொற்ற�் ைிரிைொக்கப்பட தைை்ிய

�ரபுரிவ�கள் நிலப் புதிவய அபிைிுத்தி 
மெய்தல் �ொத்திர�் √

�ீளொக்க�் குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

மபொுளொதொர √

ைீுகள் ெூக

ைீதி அபிைிுத்தி ுற்றொடல்

தைு √ மபௌதீக

Project Justiication

குத்திட்டத்தின் 
இலக்ுகள்

i. மபொு �க்குக்ுத் ததவையொன மபொு ைெதிகவள ைைங்கல்.
ii. நகர �த்தியில் கொைப்பு�் இக் கொைியின் மபு�திவய ெிறந்த ுவறயில் பயன்புத்தல்.
iii. நகரத்திற்ு இட�்மபயர்ந்த �க்குக்ுத் ததவையொன ைெதிகவள ைைங்கல்.
iv. மபொு �க்குக்ுப் தபொதிய மபொுுதபொக்ு இடங்கவள ஒுக்கிக் மகொுத்தல்.

குத்திட்டத்தின் 
அிப்பவட

ம�ொறட்ுவை மபொலிஸ் நிவலய�் அவ�ந்ுள்ள கொைிவய, ம�ொறட்ுவை நகர �த்தியில் கொைப்பு�் 
ைரலொற்ுப் மபு�தி �ிக்க கட்ிட�் கொைப்பு�் ஒதர கொைியொகக் ுறிப்பிடலொ�். த�ு�், இக் கொைிவய, 
ம�ொறட்ுவை நகர �த்திய பிரததெத்திற்ு மபொல்மகொவட ஆு தநரியொகத் மதரியு�் நிலப்பரப்பொகைு�் ுறிப்பிட-
லொ�் என்பததொு, அக் கட்ிடத்வதப் பொுகொத்ு, மபொல்மகொவட ஆற்றின் அைவக அுபைித்ு, அைகியல் 
அுபைத்வதப் மபறக் ூியைொு அபிைிுத்தி மெய்தல் இக் குத்திட்டத்தின் அிப்பவடயொு�்.

குத்திட்டத்தின் மசொத்ுக்கள் ுறித்த ைிபர�்

கொணியின் 
தற்மபொவதய 
உரிவ�

ந.அ.அ. நில அளவைத் 
திட்ட�்

இலக்க�் –

அரெொங்க�் √ திகதி –

தைு கொைியின் அளைு –

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

குத்திட்டத்வத 
நவடுவறப்புத்ு�் 
மசயன்ுவற

நவடுவறப்புத்த 
மைண்ிய நிுைன�்

நகர அபிைிுத்தி 
அதிகொர ெவப

ைலய�் அதிக அடர்த்தியுவடய கலப்பு அபிைிு-
த்தி ைலய�்

ம�ொறட்ுவை 
�ொநகர ெவப

ைலய�ொக்கலின் 
இணக்கப்பொு

ஆ�் √

Road 
Development 
Authority

இல்வல

நிதியத்வதப் 
மபற்ுக் மகொள்ள 
மைண்ிய மசயன்ு-

வற

திவறதெரி 
நிதிய�்

அு�திவயப் 
மபற மைண்ிய 
நிுைன�்

• நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
• ம�ொறட்ுவை �ொநகர ெவப
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6.6.2. Institutional Framework

அட்டைவண இலக்க�் 6.24 : நிுைன�் ெொர் கட்டவ�ப்பு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

திட்ட�் உப திட்ட�் �ற்ு�் மசயற்பொ-

ட்ுத் திட்ட�்
ஒுங்கிவணப்பு நிுைன�் ஒுங்கிவணப்பு நிுைனத்திற்ுக் 

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்ு-

ைதிலொன மபொுப்பு

தபொக்ுைரத்ுத் 
திட்ட�்

TP01- பிலியந்தவல, கட்ுமப-
த்வத ஊடொக ம�ொறட்ுவை 
நகர �த்தி ைவரயிலொன இலு 
புவகயிரத தெவை

ைீதி அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

TP02- கவரதயொர புவகயிரத 
ைீதிவய நைீன�யப்புத்தல்

இலங்வக புவகயிரத திவை-
க்கள�்  

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

TP03- கொலி ைீதி அபிைிுத்திக் 
குத்திட்ட�்

ைீதி அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

TP04- மபொுப்பன ைீதி அபிைிு-
த்திக் குத்திட்ட�்

ைீதி அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

 TP05 மகொு�்புத் திட்ட ைீதி 
எு�் கடதலொர ைீதிவய 
நீள�ொக்கல்

ைீதி அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

TP06 பை்டொரநொயக்க 
�ொைத்வத அபிைிுத்திக் 
குத்திட்ட�் 

ைீதி அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

TP07 ீ மெொய்ெொ ைீதி அபிைிு-
த்திக் குத்திட்ட�்

ைீதி அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

TP08- உத்ததெ பன்ுக 
தபொக்ுைரத்ு நிவலய�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப 
இலங்வக புவகயிரத திவை-
க்கள�்  

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

TP09- பொதெொரிகள் �ற்ு�் 
வெக்கிள் ஒுங்வக ைவலய-
வ�ப்பு 

 ைீதி அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப கொைி எுத்தல்/ குத்திட்டத்வத நவட-
ுவறப்புத்தல்

TP10- புவகயிரத நிவலய 
பிரதைெ ைீதி அபிைிுத்தி

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

TP11 உத்ததெ மபொல்மகொவட ெிறி 
ைீதி

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

TP12- கட்புலப் பிரதைெ மகொரிதடொ நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்
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திட்ட�் உப திட்ட�் �ற்ு�் மசயற்பொ-

ட்ுத் திட்ட�்
ஒுங்கிவணப்பு நிுைன�் ஒுங்கிவணப்பு நிுைனத்திற்ுக் 

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்ு-

ைதிலொன மபொுப்பு

நகர ுிதயற்ற 
அபிைிுத்தித் 
திட்ட�்

SP01- ததக்க ைத்வத, த�ொல 
ைத்வத �ற்ு�் ��ைத்வத 
ைீடவ�ப்பு அபிைிுத்திக் 
குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

SP02- பற்றரி ைத்வத �ற்ு�் 
தன்மதனிய ைத்வத ைீடவ�ப்பு 
அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

SP03- மெொய்ெொபுர �ற்ு�் 
ுனொ�ி ைீட்ுத் மதொுதிக் 
குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

திட்ட�் உப திட்ட�் �ற்ு�் மசயற்பொ-

ட்ுத் திட்ட�்
ஒுங்கிவணப்பு நிுைன�் ஒுங்கிவணப்பு நிுைனத்திற்ுக் 

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்ு-

ைதிலொன மபொுப்பு

நிவலயொன 
ுற்றொடல் திட்ட�்

En1- ைீதியின் இு �ுங்கிு-
�ொன புவ� ஒுங்வகக் 
குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

En2 மபொல்மகொவட நீவர 
ுக்கிய�ொகக் மகொை்ட 
நிலத்ததொற்றக் குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

En3 கடற்கவர நிலத்ததொற்றக் 
குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

En4 ுனொவை நிலத்ததொற்றக் 
குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

En5 கட்புல பிரதைெ மகொரிதடொ நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

En6 கட்ுமபத்த ஈர நிலப் ூங்கொ நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

En7 �ுு ூை திறந்தமைளிப் 
ூங்கொ

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

அட்டைவண இலக்க�் 6.25 : நிுைன�் ெொர் கட்டவ�ப்பு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அட்டைவண இலக்க�் 6.26 : நிுைன�் ெொர் கட்டவ�ப்பு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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அட்டைவண இலக்க�் 6.27 : நிுைன�் ெொர் கட்டவ�ப்பு
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

திட்ட�் உப திட்ட�் �ற்ு�் மசயற்பொ-

ட்ுத் திட்ட�்
ஒுங்கிவணப்பு நிுைன�் ஒுங்கிவணப்பு நிுைனத்திற்ுக் 

குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்ு-

ைதிலொன மபொுப்பு

மபொுளொதொர 
அபிைிுத்தித் 
திட்ட�்

Ec1- மபொு ைர்த்தகத் மதொுதி 
அபிைிுத்திக் குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

Ec2- ைீரப்புரொன் அப்பு ூங்கொ 
கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்தி-
ட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

Ec3- பன்ுக தபொக்ுைரத்ு 
நிவலயத்ுடன் மதொடர்புவடய 
கலப்பு அபிைிுத்திக் குத்தி-
ட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

Ec4- திறந்தமைளி அரங்க�் 
�ற்ு�் கலப்பு அபிைிுத்திக் 
குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்

Ec5- புதிய அுைலகத் மதொுதி 
குத்திட்ட�்

நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப குத்திட்டத்வத நவடுவறப்புத்தல்



புதி II
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அத்தியாயம்

07

கொைி �ற்ு�் கட்ிட அபிைிுத்தி 
உத்திகளின் ஒுங்ுுவற
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7.1. அறிுக�்
2021-2030 காலப் புதிக்ு வுக்கப்புே் மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ஊைாக 
உத்மதச மநாக்ு, திை்ைத்தின் மநாக்கங்கள் ேற்ுே் உத்மதச நிலப் பயன்பாை்ுத் திை்ைத்தின் 
மநாக்கங்கபள அபைவதற்கான ூமலாபாயோக அபிவிுத்தி வலயங்கள் ேற்ுே் வலயோ-
க்கல் விதிுபறகள் ுறிப்பிைப்புகின்றன.

உத்மதசத் திை்ைத்பத ுபறயாக நபைுபறப்புத்தலானு இவ் வலயோக்கல் ூலே் மே-
ற்மகாள்ளப்புகிறு. 1978 ஆே் ஆண்ின் 41 ஆே் இலக்க நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபச் 
சை்ைத்தின் 3(1) ஆே் பிரிவின் கீழ் நகர அபிவிுத்திப் பிரமதசோகப் பிரகைனப்புத்தப்பை்ு-
ள்ள மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் நபைுபறப்புத்தப்புே் வபகயில் 
விதிுபறகள் வுக்கப்பை்ுள்ளன.

7.2. அபிைிுத்தி ைலயங்கள் �ற்ு�் ைலய�ொக்கல் 
ைிதிுவறகள்
7.2.1. அபிைிுத்தி ைலயங்கள்

உத்மதச மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ூலே் விதிுபறகபள நபைுபறப்பு-
த்ுவதற்ு மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயானு 6 வலயங்களாக வுக்கப்ப-
ை்ுள்ளுைன், அவ் வலயங்கபளப் பின்வுோுக் ுறிப்பிைலாே்.

1. அதிக அடர்த்தி மகாண்ட கலப்பு அபிவிுத்தி வலயம்
2. ுவறந்த அடர்த்தி மகாண்ட கலப்பு அபிவிுத்தி வலயம்
3. அதிக அடர்த்தி மகாண்ட புவமக் ுியிுப்பு வலயம்
4. ுவறந்த அடர்த்தி மகாண்ட ுியிுப்பு வலயம்
5. மரத்ுடன் மதாடர்புவடய உற்பத்தி தமம்பாட்ு வலயம்
6. மபால்மகாவட நீர்ுவன அபிவிுத்தி வலயம்

அத்தியொய�் 07
காணி மற்ும் கட்ிட 

அபிைிுத்தி உத்திகளி-
ன் ஒுங்ுுவற 

அறிுக�்

அபிைிுத்தி ைலயங்கள் 
�ற்ு�் ைலய�ொக்கல் 

ைிதிுவறகள்

அபிவிுத்தி வலயங்கள்

வலயமாக்கல் திட்டம்
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ைவரபட�் 7.1 : ைலய�ொக்கல் திட்ட�் ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

7.2.2. ைலயமாக்கல் திட்டம்

(2021–2030)
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7.3. ைலய ுணக�்
அத்தியாயே் 7 இன் மதாைரிலக்கே் 7.2 இல் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ள 6 வலயங்குக்ு உத்மதச அை-
ர்த்தி, வலயங்குக்ு உரித்தான பண்புகபள மேே்புத்ுவதற்ு ேற்ுே் பாுகாப்பதன் 
மபாுை்ு வலய ுணகே் அறிுகப்புத்தப்புகிறு..

7.3.1. அறிுகம்

வலய ுணகோனு புதிய எண்ணக்குவாக நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயினால் வு-
க்கப்புே் அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ஊைாக அறிுகப்புத்தப்புகிறு. அதபன புதிய திை்ை-
ேிைல் நபைுபறயில், ஒவ்மவாு அபிவிுத்தி வலயங்குக்ுே் ஏற்ப காணப்புே் நிலே்சா-
ர் அைர்த்தி ேற்ுே் நிர்ோணிக்கப்பை்ை நிலப் புதிபயக் மகாண்ு உத்மதச அபிவிுத்தி 
ஒுங்ுப்புத்ுவதற்காகப் பயன்புத்தப்புே் ஒு குவியாகக் ுறிப்பிைலாே். அதன் மபாு 
அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் ஊைாக உத்மதச அபிவிுத்தி வலயங்களில் காணப்புே் உை்கை்ை-
பேப்பு வசதிகபள ேற்ுே் அபிவிுத்தி மசய்யக் ூிய நிலப் பரப்பிபனக் குத்திற் மகாண்ு 
ஒவ்மவாு வலயங்குக்ுே் மவவ்மவறாக வலய ுணகே் கணக்கிைப்புே். ுறித்த ஒு பிர-
மதசத்தின் அபிவிுத்தித் திை்ைே் வுக்கப்புே் காலப் புதியில், திை்ைேிைல் பிரமதசத்தின் 
உச்ச தாங்ுே் திறனிற்மகற்ப எதிர்பார்க்கப்புே் அபிவிுத்தியின் அளவானு வலய ுணக-
த்தின் ூலே் மேுே் புலனாகிறு. வலய ுணகத்பத நிர்ணயிக்பகயில் பின்வுே் காரணி-
களின் அிப்பபையில் கணக்கிைப்புகிறு.

1. பிரததசத்தின் ுற்றாடல் மற்ும் கலாசார உணர்திறன்  

2. எதிர்பார்க்கப்பும் அபிவிுத்திவய அவடந்ு மகாள்வதன் மபாுட்ு 
காணப்பும் உட்கட்டவமப்பு வசதிகளின் மகாள்திறன் (பிரதவச வழிகள், 
வவலயவமப்பு விநிதயாகம், தமற்புற விகாலவமப்பு, கழிவுகவள அகற்றல் 
தபான்றன) 

3. பிரததசத்தின் புவியியல் நிவலவம மற்ும் சனத்மதாவக அடர்த்திக்ு 
அவமவாக அதன் தாங்ும் மகாள்திறன்

அபிவிுத்திகுக்காக அுேதிக்கப்பை்ை தபரப் புதிபய தீர்ோனித்தல் சார் விையோனு 
. 08 2021 ஆே் ஆண்ின் ஆி ோதே் 8 ஆே் மததி அன்ு பிருரிக்கப்பை்ை 2235/54 இலக்க அதிவி-
மசை வர்த்தோனி அறிவித்தலின் அை்ைவபண 6 இன் 'A' 'B' பிவங்கள் ுதல் புதி IV வபரயி-
லான விையங்களின் பிரகாரே் நிர்ணயிக்கப்புே், அத்மதாு அை்ைவபண 7.1 ேற்ுே் 7.2 ூலே் 
ுை்ிக்காை்ைப்பை்ை ுுநாகல் அபிவிுத்தித் திை்ைத்திற்ுப் மபாுந்ுே் ுணகங்கள், அுே-
திக்கப்பை்ை தபர புதி மதாைர்பான கை்ிைத்தின் திறந்த மவளிபய தீர்ோனிப்பதில், மேமல 
உள்ள வர்த்தோனியின் 'E' பிவத்தில் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு ேற்ுே் அு ுுநாகல் அபிவி-
ுத்தித் திை்ை 7.3 ஆே் பிவத்தில் ுறிப்பிைப்பை்ுள்ளு 

அத்தியொய�் 07
காணி மற்ும் கட்ிட 

அபிைிுத்தி உத்திகளி-
ன் ஒுங்ுுவற 

ைலய ுணக�்

அறிுகம்



1
8

5

பிை�் 'அ' - அு�திக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு ைிகித�்

காணியின் பரப்பு (சுர 
மீற்றர்)

ைலயக் காரணி = 
0.50 - 0.74

ைலயக் காரணி = 
0.75-0.99

ைலயக் காரணி= 
1.00-1.24

ைலயக் காரணி = 
1.25-1.49

ைலயக் காரணி = 
1.50-1.74

ைலயக் காரணி = 
1.75-1.99

ைலயக் காரணி = 
2.00-2.24

ைலயக் காரணி = 
2.25-2.49

ைலயக் காரணி = 
2.50-2.74

ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகலம் 

ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகலம் 

ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகலம் 

ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகலம் 

ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகலம் 

ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகலம் 

ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகலம் 

ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகலம் 

ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகலம் 
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150- 250 ஐ ைிட ுவறைானு 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 3.0 3.4 3.6 4.0 3.0 3.4 3.6 4.0

250-375 ஐ ைிட ுவறைானு 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 3.5 3.8 4.5 5.0 3.5 4.0 5.0 5.5

375-500 ஐ ைிட ுவறைானு 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 3.6 4.5 4.7 5.5 3.6 4.6 5.2 6.0

500-750 ஐ ைிட ுவறைானு 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 3.7 5.0 5.0 6.0 3.7 5.1 5.5 6.5

750-1000 ஐ ைிட ுவறைானு 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 3.8 5.1 6.0 6.5 3.8 5.2 6.5 7.0

1000-1500 ஐ ைிட ுவறைானு 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 3.9 5.3 6.5 8.5 3.9 5.4 7.0 9.0

1500- 2000 ஐ ைிட ுவறைானு 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 4.0 5.4 7.0 *10 4.0 5.5 7.5 *10.5

2000- 2500 ஐ ைிட ுவறைானு 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 4.0 5.5 7.5 *10.5 4.0 5.6 7.5 *11

2500- 3000 ஐ ைிட ுவறைானு 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 4.0 5.6 7.5 *11 4.0 5.7 8.0 *11.5

3000-3500 ஐ ைிட ுவறைானு 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 4.0 5.7 8.0 *11.5 4.0 5.8 8.0 *12

3500-4000 ஐ ைிட ுவறைானு 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 4.0 5.8 8.0 *12 4.0 5.9 8.0 *12

4000 ஐ ைிட ூியு 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 4.0 5.9 8.0 *UL 4.0 6.0 8.0 *UL

UL - எல்வலயற்று 
ைாகனத் தரிப்பிடங்களிற்காக ஒுக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு மமற்ூறிய தளப்பரப்பு ைிகிதத்தில் கணக்கிடப்படைில்வல
ைலய ஒுங்ு ைிதிகளில் ுறிப்பாக தளங்களின் எண்ணிக்வக அல்லு தளப்பரப்பு ைிகிதம் ுறிப்பிடப்பட்ிுந்தால் மமற்ூறிய தளப்பரப்பு ைிகிதமானு பபாுந்தாு
மமற்ூறிய அுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு ைிகிதமானு நிலத்தின் சாய்ைிற்ு ஏற்ப அபிைிுத்தித் திட்டத்தில் கட்ுப்புத்தப்பும்
110 ற்ு மமற்பட்ட நிலச் சாய்ைுகவளக் பகாண்ட நிலங்குக்ு மதசிய கட்ிட ஆராய்ச்சி நிுைனத்திடமிுந்ு அுமதி பபறப்படல் மைண்ும்.
* ுவறந்தபட்சம் 12 மீற்றர் (ைீதியின் வமயத்திலிுந்ு) கட்ிட எல்வலக் மகாட்ிவன பகாண்ட ைீதிகுக்ு மாத்திரமம 10.0 ஐ ைிட அதிகமாகமைா அல்லு 10.0 ற்ு சமமாகமைா உள்ள தளப்பரப்பு ைிகிதம் அுமதிக்கப்பும். இல்வலபயன்றால் அதிகபட்ச தளப்பரப்பு ைிகிதமானு 9.0 ஆக ைவரயுக்கப்பும்.
**ுறிப்பிடப்பட்ட அபிைிுத்தித் திட்டங்களில் 7 மீற்றர் அகலம் என அவடயாளம் காணப்பட்ட ைீதிகுக்கான ுவறந்தபட்ச ைீதி அகலம் 7 மீ மீற்றராகக் குத்தப்படல் மைண்ும் 

அட்டைவண எண் 7.1: பிைம் A - ைலயங்குக்ு அுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு
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நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

அட்டைவண எண் 7.2 - 3 மீற்றர் மற்ும் 4.5 மீற்றர் அகலுள்ள ைீதிகுக்கான  
தளங்களின் எண்ணிக்வக

பிை�் 'ஆ' - 3 �ீற்றர் �ற்ு�் 4.5 �ீற்றர் அகலுள்ள ைீதிகுக்கொன தளங்களின் எண்ணிக்வக 

 ஆகக் ுவறந்த 
ைீதியின் அகல�் 

 கொணியின் 
ஆகக் ுவறந்த 
ுகப்பு 

* நில ூுவக ஆகக்ூிய தளங்களின் எண்ணிக்வக 

ைலயக் கொரணி 
0.5 - 0.74

ைலயக் கொரணி 
0.75 - 1.24

ைலயக் கொரணி 
1.25 - 3.49

ைலயக் கொரணி 
3.50 - 4.00

3 �ீற்றர் 6 �ீற்றர் 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2)

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

ைாகனங்களின் தரிப்பிடங்கவளயும் உள்ளடக்கியதாக தளங்களின் எண்ணிக்வக காணப்புகின்று 
ஒை்பைாு ைீதிகுக்ுமாக ஒுக்கப்பட்ட ைீுகளின் அலுகளின் எண்ணிக்வகயில் மாற்றம் ஏற்படாு 
 * ைலய ஒுங்ு ைிதிகளில் ுறிப்பிடப்படாத நில ூுவக 

அட்டைவண எண் 7.3 : பிைம் ''E'' - பின்னவடைு இவடபைளி மற்ும் திறந்த பைளிகள்

 பிை�் ''E'' - பின்னவடைு இவடமைளி �ற்ு�் திறந்த மைளிகள்
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ுவறந்த 
உயர�்

7 ஐ ைிட 
ுவறைொனு 

80%** 65% 2.3 �ீற்றர் 2.3 �ீற்றர் - 2.3 �ீற்றர் 2.3 �ீற்றர் 5 ெுர 
�ீற்றர்

5 Sq.m

7-15 ஐ ைிட 
ுவறைொனு

65% 65% 3 �ீற்றர் 3 �ீற்றர் - 3 �ீற்றர் 3 �ீற்றர் 9 ெுர 
�ீற்றர்

9 Sq.m

நுத்தர 
உயர�்

15- 30 ஐ ைிட 
ுவறைொனு

65% 65% 4 �ீற்றர் 4 �ீற்றர் 1�ீற்றர் �ற்ு�் 
3�ீற்றர்

4 �ீற்றர் 4 �ீற்றர் 16 ெுர 
�ீற்றர்

16 Sq.m

�த்திய 
உயர�்

30-50 ஐ ைிட 
ுவறைொனு

65% 65% 4 �ீற்றர் 5 �ீற்றர் 3�ீற்றர் (இு 
பக்க�்) 

5 �ீற்றர் 5 �ீற்றர் 25 ெுர 
�ீற்றர்

25 Sq.m

 
அதி 
உயர�்

50-75 ஐ ைிட 
ுவறைொனு

50%*** 50%*** 5 �ீற்றர் 6 �ீற்றர் 4 �ீற்றர் (இு 
பக்க�்) 

6 �ீற்றர் 6 �ீற்றர் 36 ெுர 
�ீற்றர்

36 Sq.m

75 �ற்ு�் 75 ஐ 
ைிட ூியு

50%*** 50%*** 5 �ீற்றர் 6 �ீற்றர் 5 �ீற்றர் (இு 
பக்க�்) 

6 �ீற்றர் 6 �ீற்றர் **** ****

 கட்ிடத்தின் உயர�் - ைீதியின் தவர �ட்டத்திற்ு�் கட்ிடத்தின் ூவர �ட்டத்திற்ு�் இவடயிலொன உயர�் (ைொகனத் தரிப்பிடங்களின் 
தளங்கள் உட்பட) 
 * ைலய ஒுங்ு ைிதிகளில் ுறிப்பிடப்படொத நில ூுவக 
 ** ுு அபிைிுத்தியு�் ைதிைிட�ல்லொத உபதயொகங்குக்ு உரித்தொனு
 *** தபொிய�் (Podium) �ட்டத்திற்ு 65% ஆன நில ூுவகயிவன அு�திக்க ுியு�். த�ு�் தபொிய�ொனு (Podium) தகொபுரத்தின் ம�ொத்த 
உயரத்தில் 20% ஐ மகொை்ிுத்தல் தைை்ு�் அல்லு 12 �ொிகுக்ு த�ற்பட ூடொு. 
 **** ஆகக் ுவறந்த பரப்பொனு ஒை்மைொு த�லதிக 3 �ீற்றர் உயரத்திற்ு�் 1 ெுர �ீற்றர் என்ற அிப்பவடயில் அதிகரிக்கப்பு�் 
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7.3.2. ைலய காரணி திட்டம்

ைவரபட�் 7.2 : ைலய கொரைி  திட்ட�் ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

(2021–2030)
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

7.4. அபிைிுத்திப் பிரமதசத்திற்ுரிய மபொு 
ைிதிுவறகள் 
உத்மதச வலயோக்கல் திை்ைத்தின் ஒவ்மவாு வலயங்குக்ுே் இவ் அத்தியாயே் 08 ஆே் பு-
தியில் அறிுகப்புத்தியுள்ள பயன்பாுகள் ேற்ுே் விதிுபறகுக்ு மேலதிகோக அவ் 
அபனத்ு வலயங்குக்ுே் ஏற்புபைய மபாு விதிுபறகள் இப் புதியில் விபரிக்கப்பு-
கிறு.

I. 1978 ஆம் ஆண்ின் 41 ஆம் இலக்க நகர அபிவிுத்தி அதிகாரசவபச் சட்டத்தின் 3 
ஆம் பிரிவின் கீழ் 07.03.1979 அன்வறய 26/8 இலக்க அதிவிதசட வர்த்தமானி அறிவி-
த்தலில் நகர அபிவிுத்திப் பிரததசமாக பிரகடனப்புத்தப்பட்ுள்ள மமாரட்ுவவ 
மாநகர சவபப் பிரததசத்தின் நிர்வாக எல்வலகுக்ுள் உள்ள பிரததசம் ுுவத-
ற்ுதம இந்த மபாு விதிுவறகள் மபாுந்ும்.  

II. இந்த வலயத் திட்டத்தின் ஏற்பாுகுக்ு தமலதிகமாக, எந்தமவாு அபிவிுத்திப் 
பணிகுக்ும் ஏற்புவடய திட்டமிடல் மற்ும் அபிவிுத்தி மபாு விதிுவறகள் 
2021 ூவல 13 ஆம் திகதிய 2236/16 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தலால் ஒுங்ு-
புத்தப்புகின்றன. சட்டூர்வமாக்கப்பட்ட திட்டமிடல் மற்ும் அபிவிுத்தி மபாு 
விதிுவறகள் மமாரட்ுவவ மாநகர சவப திட்டமிடல் புதிக்ும் மபாுந்ும். 

III. காணித்ுண்ு ஒன்றின் அபிவிுத்தி நடவிக்வகக்ு அுமதி வழங்ுவகயில் 
வலயமாக்கல் விதிுவறகளில் ுறிப்பாக ுவறந்த நில அளவு ுறிப்பிடப்படாத 
சந்தர்ப்பங்களில் காணித்ுண்ு ஒன்றின் ுவறந்தபட்ச நில அளவானு 150 ச.ம.ீ 
ஆக இுத்தல் தவண்ும். இப்புதியில் ுழாய் நீர் விநிதயாகம் இல்வல என்றால், 
ஒு நிலத்திற்ு ுவறந்தபட்சம் 250 சுர மட்ீடர் இுக்க தவண்ும்.   

IV. நகர அபிவிுத்தி அதிகாரசவபயின் விதசட குத்திட்டங்குக்ு அவடயாளம் கா-
ணப்பட்ட காணிகள் நீங்கலாக, ஈரநில இயற்வக பாுகாப்பு வலயம் மற்ும் மமார-
ட்ுவவ அபிவிுத்தித் திட்டத்தின் மநல் பயிர்ச்மசய்வக மற்ும் ஈரநில விவசாய 
வலயத்திற்ு மசாந்தமான அவனத்ு தாழ்நில நிலங்கள், மநல் நிலங்கள் மற்ும் 
நீர் ததக்கம் பிரததசங்கள் அந்தந்த மண்டல திட்டத்திற்ு இணங்க இுக்க 
தவண்ும்.  

V. நீர் ூலங்குக்ு எதிதர அவமந்ுள்ள 4,000 சுர மற்ீறர்குக்ு அதிகமான வதி-
விடமல்லாத அபிவிுத்திக்ு மத்திய ுற்றாடல் அதிகார சவபயின் பரிந்ுவரக-
ுக்ு அவமவாக உரிய கழிவு நீர் ுகாவமத்ுவ மபாறிுவற ஒன்வற நவடு-
வறப்புத்தல் தவண்ும். ததவவப்பும் தபாு கட்ிட வவரபடத்ுடன் நிலத் ததாற்ற 
வவரபடமமான்வற நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவப தகார ுியும்.

VI. ஏமதுமமாு விதசட பாவவனக்ு மமாறட்ுவவ அபிவிுத்தித் திட்டத்தில் காண-
ப்பும் நிலத் ுண்வட அல்லு ஆதனத்வத ுறிப்பிட்ட பயன்பாட்ிற்காக ஒுக்க-
ப்பட்ுள்ள இடங்களில், அவ்வாு ஒுக்கப்பட்ுள்ள நடவிக்வகக்காக மாத்திரம் 
அதவனப் பயன்புத்தல் தவண்ும். 

VII. எந்தமவாு நபும் எந்தமவாு நிலத் ுண்வடயும் அல்லு கட்ிடத்வதயும் அபிவி-
ுத்தி அுமதிப் பத்திரத்தில் ுறிப்பிடப்பட்ுள்ள பணிவயத் தவிர தவு ஒு 
பணிக்காகப் பயன்புத்தலாகாு. 

VIII. மமாறட்ுவவத் திட்ட எல்வலயில் இரண்ு வலயங்கள் பிரிக்கப்பும் எல்வலயில் 
அவமந்ுள்ள நிலத் ுண்மடான்றிற்ு அந்தந்த நிலத் ுண்ின் உரிவமயாளரின் 
தற்ுணிபின் பி அுகிுள்ள வலயத்தின் பாவவன மற்ும் அவ் வலயங்களின் 
ுணகத்திற்ு விண்ணப்பிக்க ுியும். அு ுதலாவு நிலத் ுண்ின் ஆழம் 50 
மற்ீறர் அல்லு 50 மற்ீறுக்ு தமற்பட்டதாக இுக்ும் பட்சத்தில் அு ுு நிலப் பர-
ப்பின் 50% ஆதல் தவண்ும். அபிவிுத்தி கட்ுப்புத்தப்பும் வலயங்குக்ு இு 
ஏற்புவடயதன்ு. 

IX. இவ் வலயங்களில் அரசாங்க வதீிகளின் கட்ிட எல்வலகளில் மற்ும் உத்ததச 
வதீிக் தகாுகளின் எல்வலயில் எல்வல மதில்கவள நிர்மாணிப்பதற்ு பதிலாக 
ஒளி ஊுுவும் வவல தவலி ஒன்வற அல்லு தவு ுவற ஒன்றிற்ு (மதிலின் உச்ச 

அத்தியொய�் 07
காணி மற்ும் கட்ிட 

அபிைிுத்தி உத்திகளின் 
ஒுங்ுுவற 

அபிைிுத்திப்  
பிரமதசத்திற்ுரிய மபொு 

ைிதிுவறகள்
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உயரம் 2 அியுடன் ூிய) அவமய ுன்வவக்கப்பட்ட திட்டங்குக்ு அுமதி 
வழங்ுவகயில் எல்வல மதில்குக்ு, அறவிடப்பும் பாுகாப்புக் கட்டணத்தில் 
50% மாத்திரம் அறவிடப்பும். நிரந்தர மபயர்ப் பலவககள் அல்லு வர்த்தக விள-
ம்பரங்கவளப் மபாுத்ுவகயில் வதீிக்ு மசங்ுத்தாக அல்லு கட்ிடத்தின் ததா-
ற்றத்திற்ு இவடூு அற்ற வவகயில் இுத்தல் தவண்ும். அதத தபான்ு வாகன 
மநரிசவல ஏற்புத்ும், வாகன விபத்ுக்கள் ஏற்பும் வவகயில் அல்லு இய-
ற்வகக் காட்சிகள் பிரததசங்குக்ு இவடூறாக எல்வல மதில்களில், கவரகளில் 
வர்த்தக விளம்பரங்கள் அல்லு மபயர்ப் பலவககவளப் மபாுத்ுவதற்ு 
அுமதி வழங்கப்பட மாட்டாு.

X. புதிய மதக் கட்ிடம் ஒன்வற நிர்மாணிக்வகயில் பிரதிநிதித்ுவப்புத்தப்பட 
தவண்ிய மக்கவளத் தீர்மானிக்ும் உரிவம நகர ஆவணயாளர்/ அதிகார சவபக்ு 
உரித்தானு என்புடன், / பிரததச மசயலாளுக்ு உரித்தானு என்புடன், 
ுறித்த மத அுவல்கள் ுறித்த அவமச்சின் பரிந்ுவர மற்ும் உரிய உள்@ராட்சி 
நிுவனத்தில் மபற்ுக் மகாண்ு அபிவிுத்தித் திட்டத்திற்ு அவமய அுமதி-
வய வழங்கல் அல்லு வழங்காவம ுறித்த இுதித் தீர்மானமானு அதிகார சவப-
யினால் எுக்கப்பும். நகர சவப அதிகார எல்வலயில் சந்திகள், வதீிகளின் இு பு-
றங்களினும் எல்வலகள், வதீி அகலப்புத்தலின் எல்வலகள் மற்ும் காப்பிுள் 
பல்தவு மதக் ுறியுீகவள நிர்மாணிப்பதற்ு அுமதி வழங்கப்பட மாட்டாு.

XI. உத்ததச வலயத் திட்டத்தில் காணப்பும் பயன்பாுகவள தமும் தபுவதற்கான 
அுமதிவய வழங்ுதல் மதாடர்பில் கவனம் மசுத்தப்பும். இுப்பிும் அப் 
பயன்பாுகவள மாற்றம் மசய்தல் அல்லு விரிவுப்புத்தல் மசய்வதாயின் அத-
ற்கான அுமதிவய நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபயின் ஆரம்பத் திட்டமிடல் தீ-
ர்விலிுந்ு மபற்ுக் மகாள்ளல் தவண்ும். அதன் தபாு உட்கட்டவமப்பு வசதிகள், 
ஊழியர்களின் வசதிகவள அதிகரித்தல் தபான்றவற்றிற்கான உச்சக் மகாுப்பனவு 
10% வவர மாத்திரம் கவனத்திற் மகாள்ளப்பும். 

XII. அதிகார சவபயினால் மபாுத்தமானு எனக் குதப்பும் சந்தர்ப்பத்தில் அபிவிு-
த்திப் பிரததசங்கள் அடங்கிய ஏததுமமாு பிரததசம், விதசட குத்திட்ட பிரததசம், 
புனரவமப்பு பிரததசம், விதசட வட்ீுத்திட்ட பிரததசம், மத்திய வர்த்தக பிரததசம், 
கண்கவர் பிரததசம், பாுகாப்புப் பிரததசம், கலாசார பிரததசம் அல்லு தவு ஒு 
பிரததசமாகப் பிரகடனப்புத்தலாம். அவ்வாு பிரகடனப்புத்தப்பும் பிரததச-
ங்குக்ு அப் பிரததசங்களின் மபாுட்ு அறிுகப்புத்தப்பும் ஒுங்ு விதிகள் 
மற்ும் விதிுவறகள் நவடுவறயில் காணப்பும்.

XIII. தமற்ுறித்த XII இல் ுறிப்பிடப்பட்ட பிரததசங்களில் ஏததுமமாு விதசட கட்ிட-
மமான்வற நிர்மாணிப்பதற்ு நிலப்பரப்வப பயன்புத்தல், மட்ுப்புத்தல் அல்லு 
தவட மசய்தல், இச் சட்டங்களினால் விதிக்கப்பட்ுள்ள தவடகவளத் தளர்த்தல் 
அல்லு பிரததசத்திற்ு நியமிக்கப்பட்ுள்ள பணிகவள நிவறதவற்ுவதற்ு 
தவு சட்டங்கவள விதித்தலானு அதிகார சவபயினால் தமற்மகாள்ளப்படலாம்.

XIV. அரசாங்க அுவலகங்கள், அரசாங்க வவத்தியசாவலகள் தபான்ற மபாு மக்கள் 
சுகமளிக்ும் கட்ிடங்களின் இவசவுச் சான்றிதழ்கவளப் மபற்ுக் மகாள்வத-
ற்ு ுன்னர் ஒுக்கப்பட்ட வாகனத் தரிப்பிட வசதிகளில் ுவறந்த பட்சம் 50% ஐ 
மபாு மக்கள் வாகனத் தரிப்பிட வசதிகுக்காக ஒுக்கி வவத்தல் தவண்ும்.

XV. வலயமாக்கல் திட்டத்தில் ுட்ிக் காட்டப்பட்ுள்ள எல்வலகள், மபௌதீக எல்வலகள் 
மற்ும் (Google Earth) புவியியல் பிரிவுகள் தபான்ற இரண்ிும் வவரயுக்கப்ப-
ட்ுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் எல்வல மாற்றமமான்ு இடம்மபறின் வலயத்தின் எல்வல-
யாக மபௌதீக எல்வலவயக் குுதல் தவண்ும். 

XVI. ஏததுமமாு நிலப் பரப்பு இரண்ு வலயங்குக்ு இவடதய இுக்ும் வவகயில் 
காட்டப்பட்ுள்ள சந்தர்ப்பங்களில் அந் நிலப் பரப்பில் உள்ளடங்ும் வலயமானு 
அந் நிலப் பரப்பிற்கான பிரதான பிரதவச வழி உள்ளடங்ும் வலயத்வதக் மகாண்ு 
தீர்மானிக்கப்பும். 

XVII. ஏததுமமாு நிலப் பரப்பு உள்@ராட்சி நிுவன அதிகார எல்வலகள் இரண்ிற்கி-
வடயில் காணப்புமாயின், அந் நிலப் பரப்பானு அதற்ுப் பிரதான பிரதவச-
த்வதக் மகாண்ட வலயத்தின் பாவவனக்ு ுறித்த உள்@ராட்சி நிுவனங்களின் 
உடன்பாட்ுடன் அதிகார சவபயினால் தீர்மானிக்கப்பும். 

அத்தியொய�் 07
காணி மற்ும் கட்ிட 
அபிைிுத்தி உத்திகளின் 
ஒுங்ுுவற 

அபிைிுத்திப்  
பிரமதசத்திற்ுரிய மபொு 
ைிதிுவறகள்
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XVIII. முபான சாவலகள் மற்ும் தநாயாளிகள் பராமரிப்பு நிவலயங்கள் தபான்றவ-
ற்றிற்ு அுமதி வழங்ுவதற்ு மத நிவலயங்கள் மற்ும் பாடசாவலகளிலிு-
ந்ு ுவறந்த பட்சம் 100 மற்ீறர் ுூரத்தில் இுத்தல் தவண்ும். 

XIX. வகத்மதாழில் மற்ும் களஞ்சியப் பாவவனக்ு 9 மற்ீறர் பிரதவச வழி ததவவப்ப-
ட்டாும் அபிவிுத்தியின் அளவு, வவக, பிரததசத்தின் நிலப் பாவவன மற்ும் 
பிரதவச வழி பயன்புத்தப்பும் மகாள் திறன் என்பவற்வறக் குத்திற் மகாண்ு 
பிரததச வழியின் ுவறந்த பட்ச அகலமாக 6 மற்ீறர் அகலத்வதப் தபும் சந்தர்ப்ப-
த்தில் ுறித்த நிலத்தில் பிரதவச வழிவய 9 மற்ீறர் வவர விரிவுப்புத்தி அபிவிு-
த்திக்ு ஆரம்பத் திட்ட தீர்மானத்தின் ூலம் மற்ும் ஒவ்மவாு நிபந்தவனகளின் 
கீழ் அுமதி வழங்ுவு ுறித்ு அதிகார சவப கவனம் மசுத்த ுியும். 

XX. உத்ததச அபிவிுத்தியானு பின்வும் விடயங்கவளப் ூர்த்தி மசய்யுமாயின், 9 
மற்ீறுக்ுக் ுவறந்த வதீி அகலத்ுடன் ூிய அவ்வாறான அபிவிுத்தியானு 
நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபயினால் கவனத்திற்ு எுத்ுக் மகாள்ளப்பும்.

I. வதீி அகலமானு 6 மற்ீறுக்ுக் ுவறயாதிுத்தல் தவண்ும்.
II. அபிவிுத்திவய தமற்மகாள்பவுக்ு அவரு காணியிலிுந்ு 9 மற்ீறர் 

வவர வதீி விரிவாக்குக்ு அன்பளிப்பு காணியாக இுத்தல் தவண்ும்.
III. அபிுத்திவய ஆரம்பிப்பதற்ு ுன்னர் அபிவிுத்திவய தமற்மகாள்பவர் 

மபௌதீக வதீிவயத் திறத்தல் தவண்ும்.

XXI. மபாு ஓய்வு மற்ும் களியாட்ட நிகழ்வுகள் இடம்சார் திட்டம் (PROS) அல்லு மமாற-
ட்ுவவ வலயமாக்கல் திட்டத்தின் ூலம் அபிவிுத்தி நடவிக்வககவள நிர்வகி-
ப்பதற்ு இனங் காணப்பட்ட பிரததசங்கவளத் தவிர ஏவனய வலயங்களில் காண-
ப்பும் தாழ் நிலங்கள், சுப்பு நிலங்கள், வயல்கள், புல்மவளிகள் அல்லு தவு 
அவ்வாறான நிலங்குக்ு அுமதி வழங்ுவகயில் நகர அபிவிுத்தி அதிகார 
சவபயின் ஆரம்ப திட்டமிடல் அுமதிவயப் மபற்ுக் மகாள்ளல் தவண்ும்.

XXII. மபாு திறந்தமவளி ூங்காக்கள், விவளயாட்ு மற்ும் களியாட்ட நிகழ்வுகு-
க்கான இடம்சார் திட்டம் (PROS) இனங் காணப்பட்ுள்ள நிலப் பரப்புக்கள் அந் நிக-
ழ்வுகுக்காக மாத்திரம் பயன்புத்தப்படல் தவண்ும்.

XXIII. நகர மத்தியில் இுந்ு 500 அியில் வலயத்தில் எரிமபாுள் நிரப்பு நிவலயங்கள் 
மற்ும் அதுடன் மதாடர்புவடய தவு பாவவனகுக்ு அுமதி வழங்கப்பட 
மாட்டாு.

XXIV. எரிமபாுள் நிரப்பு நிவலயங்கள் மற்ும் அதுடன் மதாடர்புவடய பாவவனக-
ுக்ு அுமதி வழங்ுவதாயின் காணியின் ுகப்பின் அகலம் ுவறந்த பட்சம் 
100 அியாக இுத்தல் தவண்ும்.

XXV. பாடசாவலகள், கல்வி நிுவனங்கள் மற்ும் வவத்தியசாவலகுக்ு அுமதி 
வழங்கப்பும் உச்ச பட்ச காணித் ுண்ுகளின் பரப்பானு 50% ஆக இுத்தல் 
தவண்ும்.

XXVI. இத் திட்டமிடல் வலயங்களில் தவு அரசாங்க நிுவனங்களினால் மவளியிடப்ப-
ட்ட கட்டவளகள், வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள் மற்ும் ுற்ுநிுபங்கள் மதாட-
ர்ந்ும் நவடுவறயிலிுக்ும்.

XXVII. ஏததுமமாு நிலப்பரப்பு அல்லு ஆதனமமான்ு விதசடமானமதாு பாவவன-
க்காக ஒுக்கப்படாத தபாு அதன் பாவவனயானு அு அவமந்ுள்ள வலயத்தி-
ல் அுமதி வழங்கப்பட்ுள்ள பாவவனக்ு அவமவானதாக இுத்தல் தவண்ும்.

XXVIII. அதிகார சவப திுப்தியவடந்தால், நிபந்தவனகுக்ுக் கட்ுப்பட்ு ுறித்த வல-
யத்தில் மவவ்தவறாகக் காட்டப்பட்ுள்ள பாவவனகுக்ு தமலதிகமாக ஏவனய 
பாவவனகுக்ு அுமதி வழங்ுவு ுறித்ு கவனத்திற் மகாள்ும்.

XXIX. அபிவிுத்தி நடவிக்வககுக்ு அுமதி வழங்ும் மமாத்த வட்ீு நில அளவவத் 
தீர்மானிக்வகயில் மற்ும் வலயமாக்கல் எல்வலகள் ுறித்த சிக்கல்கள் எும் 
சந்தர்ப்பங்களில் அு மதாடர்பில் இுதித் தீர்மானம் எுக்ும் உரிவம நகர அபிவி-
ுத்தி அதிகார சவபக்ு உரித்தானு.

அத்தியொய�் 07
காணி மற்ும் கட்ிட 

அபிைிுத்தி உத்திகளின் 
ஒுங்ுுவற 

அபிைிுத்திப்  
பிரமதசத்திற்ுரிய மபொு 

ைிதிுவறகள்
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XXX. அபிவிுத்தித் திட்டத்தின் விதிுவறகள் ூலம் உள்ளடக்கப்படாத ஏததும் அபி-
விுத்தி நடவிக்வக ஒன்ு காணப்புமாயின் அு மதாடர்பில் தீர்மானம் எுக்ும் 
உரிவம நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபக்ு உரித்தானு.

XXXI. ஏததும் ஒு விதசட சந்தர்ப்பத்தின் தபாு அல்லு எதிர்காலத்தில் ஏற்படக் ூிய 
அபிவிுத்திகளின் காரணமாக வலய ுணகத்வத அதிகரிக்ும் அல்லு ுவற-
க்ும் ுு அதிகாரம் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபக்ு உரித்தானு.

XXXII. மத்திய ுற்றாடல் அதிகார சவபயினால் மவளியிடப்பட்ட 1533/16 ஆம் இலக்க 
மற்ும் 2008.01.25 ஆம் திகதிய வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம் நகர அபிவி-
ுத்தி அதிகார சவபயினால் பரிந்ுவரக்கப்படாத வகத்மதாழில்கள் இவ் வலய-
த்தில் அுமதி மபறாத பாவவனகளாும்.

XXXIII. ஏததுமமாு அபிவிுத்தி நடவிக்வகவய, கட்ுமானத்வத ஆரம்பிப்பதற்ு 
ுன்னர் ுற்றாடல் பரிந்ுவரகவளப் மபற்ுக் மகாள்ள தவண்ிய சந்தர்ப்பங்கள்:

A. ததசிய ுற்றாடல் சட்டத்தின் IV ”அ” மற்ும் IV ”இ” புதிகளின் கீழ் விதிக்கப்ப-
ட்ுள்ள விதிுவறகளில் காட்டப்பட்ுள்ள குத்திட்டங்கள்/வகத்மதாழி-
ல்குக்ு  

B. ுற்றாடல் உணர்திறன் மிுந்த வலயங்களில் வர்த்தகக் கட்ிடங்கவள நி-
ர்மாணிக்வகயில் மத்திய ுற்றாடல் அதிகார சவபயின் பரிந்ுவரவயப் 
மபற்ுக் மகாள்ளல் தவண்ும்.  

C. கட்ிடத்தின் பரப்பளவு 10,000 சுர மற்ீறுக்ு தமற்பட்ட வர்த்தகக் கட்ிட-
ங்குக்ு நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபயின் ுற்றாடல் ஆதலாசவனக் 
ுுவின் பரிந்ுவரவயப் மபற்ுக் மகாள்ளல் தவண்ும். 

D. கட்ிடங்களின் பரப்பளவு 10,000 ச.ம.ீ க்ுக் ுவறந்த கட்ிடங்களின் கழிவு 
நீர் ுகாவமத்ுவத்திற்ு மபாு கழிவு நீர் ுத்திகரிப்பு ுவறவம ுன்மமா-
ழியப்பும் சந்தர்ப்பங்களில் மத்திய ுற்றாடல் அதிகார சவபயின் பரிந்ு-
வரவயப் மபற்ுக் மகாள்ளல் தவண்ும்.  

E. தமற்ுறித்த சந்தர்ப்பங்குக்ு ஏற்புவடயதாகாத, நகர அபிவிுத்தி 
அதிகார சவபயினால் ுற்றாடல் பரிந்ுவர ததவவ எனத் தீர்மானிக்கப்பும் 
ஏவனய மசயற்பாுகள். 

XXXIV. நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபயின் ஆரம்பத் திட்ட அுமதிவயப் மபற்ுக் 
மகாள்ள தவண்ிய சந்தர்ப்பங்கள்:

 மமாறட்ுவவ நகர அபிவிுத்தித் திட்டத்தின் வலயமாக்கல் திட்டத்திற்ு அவமய 
ுறிப்பாக நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபயின் இவசவுச் சான்றிதவழப் மபற்ுக் 
மகாள்ள தவண்ுமமனக் ுறிப்பிடப்பட்ுள்ள பாவவனகுக்ு தமலதிகமாக பி-
ன்வும் சந்தர்ப்பங்களில் அபிவிுத்தி அுமதிப் பத்திரத்வதப் மபற்ுக் மகாள்வ-
தற்ு ுன்னர் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபயின் ஆரம்பத் திட்ட அுமதிவயப் 
மபற்ுக் மகாள்ளல் தவண்ும்.

A. மத்திய ுற்றாடல் அதிகார சவபயினால் ததசிய ுற்றாடல் சட்டத்தின் கீழ் 
1533/16 ஆம் இலக்க மற்ும் 2008.01.25 ஆம் திகதிய அதிவிதசட வர்த்தமானி 
அறிவித்தலின் ூம் பிரகடனப்புத்தப்பட்ட அபிவிுத்தி வவகப்புத்தலின் 
“A”, “B” மற்ும் “C” இன் கீழ் மகாள்ளப்பும் அபிவிுத்தி நடவிக்வககுக்ு. 

B. அுக்ுமவன அபிவிுத்தி நடவிக்வககுக்ு.  

C. மதாவலதபசிக் தகாபுர நிர்மாணிப்புக்குக்ு.  

D. நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபயினால் அபிவிுத்தி நடவிக்வககுக்ு 
அுமதி வழங்கப்பும் வலயங்களில் காணப்பும் தாழ் நிலங்கவள அபிவி-
ுத்தி மசய்வதற்காகக் தகாரப்பும் சந்தர்ப்பங்களில்.  

அத்தியொய�் 07
காணி மற்ும் கட்ிட 
அபிைிுத்தி உத்திகளின் 
ஒுங்ுுவற 

அபிைிுத்திப்  
பிரமதசத்திற்ுரிய மபொு 
ைிதிுவறகள்
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நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

E. 10,000 சுர மற்ீறர்குக்ு தமற்பட்ட வர்த்தகக் கட்ிடங்கவள நிர்மாணி-
க்வகயில்.   

F. தனியார் பாடசாவலகள், தனியார் வவத்தியசாவலகள் மற்ும் பிரத்திதயக 
வுப்புக்கள் (வலயமாக்கலில் எவ்வாு ுறிப்பிடப்பட்ிுந்தாும் ஆரம்பத் 
திட்ட பரிந்ுவரகவள வழங்கல், இடம்சார் அவமவவக் குத்திற் மகாண்ு  
தீர்மானிக்ும் உரிவம என்பன நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபக்ு உரித்தா-
னு)  

G. விளம்பரப் பலவககவளப் மபாுத்ுவதற்ு (A மற்ும் B வதீிகளின் இு  
முங்கிும்)  

H. நகரச் சந்திகள் மற்ும் பிரதவசப் பாவதகளில் நிவனவுச் சின்னங்கவள  
நிர்மாணிக்வகயில்.   

I. விதசட குத்திட்ட வவகவயச் தசர்ந்த அபிவிுத்தி நடவிக்வககுக்ு.  

J. தமற்ுறித்த சந்தர்ப்பங்குக்ு ஏற்புவடயதாகாத, நகர அபிவிுத்தி அதிகார 
சவபயினால் ஆரம்பத் திட்ட அுமதிச் சான்றிதழ் ததவவ எனத் தீர்மானிக்க-
ப்பும் ஏவனய மசயற்பாுகள்.

7.5. நீர்நிவலப் பிரமதசங்குக்கொன மபொு 
ைிதிுவறகள்
. நீர்ுவனப் பிரததசங்களில் கட்ிடங்கவள நிர்மாணிக்வகயில் காணியின் அகல-

த்தில் ¼ அல்லு 4m ுூரத்தின் ுவறந்த மபுமானம் நீர் ூல பிரதவச வழியிலிு-
ந்ு மதன்பும் வவகயில் திறந்த மவளியாகப் தபணல் தவண்ும். பிரதவச வழி நீ-
ர்ுவனப் பிரததசங்களின் பல காணித் ுண்ுகள் இுக்வகயில் அபிவிுத்தி 
மசய்யும் தபாு திட்டமிடல் ுுத் தீர்மானம் மற்ும் விதிக்கப்பும் நிபந்தவனகு-
க்ு அவமய மசயற்படல் தவண்ும். அவ்வாறல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் நீர்ுவனப் 
பிரததசங்குக்ு எல்வலயாும் காணித் ுண்ுகளின் ுகப்பு அகலம் 6m அல்லு 
ுவறந்த காணிகுக்ு கட்ிட வவரபடத்தின் நிலத் தளத்தின் ூலம் உரிய நீர் ூ-
லத்தின் காட்சிக்ு இவடூு இல்லாத வவகயில் 3m ுவறந்த அகலத்ுடன் நிலத் 
தளத்தின் திட்டத்வத ுன்வவத்தல் தவண்ும்.   

. நீர் ூலமமான்ுடன் இவணந்ததாக ஏததுமமாு காணித் ுண்ு அவமந்திுப்பி-
ன், அக் காணி அுமதியின் தபாு ஒுக்கப்பும் திறந்த இடத்வதப் பயன்புத்தி 
அந் நீர் ூலங்கவள அண்மித்ு, மபாு மக்குக்ு அத் திறந்த இடத்வதப் பயன்ப-
ுத்ுவதற்ு இடமளிக்கப்பட்டால் மற்ும் நீர் ூலக் காட்சிக்ு இடமளிக்கப்பட்டால், 
அபிவிுத்தி நடவிக்வககவள ஊக்ுவிப்பதன் மபாுட்ு 10% நில விகிதம் தமல-
திகமாக வழங்கப்பும்.  

. நீர்ுவனப் பிரததசங்களில் கட்ிடங்கவள நிர்மாணிக்வகயில் நீர்த்ததக்கத்திற்ு 
எதிதர அவமந்ுள்ள பக்கத் ததாற்றம், ுகப்புத் ததாற்றம் என்றவாு திட்டமிடல் 
தவண்ும் என்புடன், கட்ிடம் மற்ும் நீர்த்ததக்கத்திற்ு எல்வலயாக அவமந்ு-
ள்ள காணித் ுண்ுகளின் ததாற்றத்வதக் காட்சிப்புத்தல் தவண்ும்.  

. நீர்ுவன அவனத்ு நிர்மாணிப்புக்குக்ும் கழிவு நீர் ுகாவமத்ுவத் திட்ட-
மமான்வற ுன்வவத்ு, மத்திய ுற்றாடல் அதிகார சவபயின் பரிந்ுவரகுக்ு 
அவமவாக கழிவு நீர் ுகாவமத்ுவத்வத தமற்மகாள்ளல் தவண்ும்.  

. நீர்நிவலகவள அண்ியதாக ுன்வவக்கப்பும் கட்ிடத் திட்டங்களின் தபாு நில-
த்ததாற்றத் திட்டத்ுடன் திட்டத்வத ுன்வவத்தல் தவண்ும்.  

அத்தியொய�் 07
காணி மற்ும் கட்ிட 

அபிைிுத்தி உத்திகளின் 
ஒுங்ுுவற 

அபிைிுத்திப்  
பிரமதசத்திற்ுரிய மபொு 

ைிதிுவறகள்

நீர்நிவலப்  
பிரமதசங்குக்கொன  
மபொு ைிதிுவறகள்
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. நீர் ூலங்கவள அண்ியதாக தமற்மகாள்ளப்பும் அபிவிுத்தி நடவிக்வககளின் 
தபாு ுற்ுச் ூழுக்ுப் மபாுத்தமானவாு கட்ிடத்வத நிர்மாணித்தல் 
தவண்ும். இதன் தபாு கட்ிடத்தின் நிறம், கட்ிடத்திற்காகப் பயன்புத்தப்பட்ட 
ூலப் மபாுட்கள் (பிரதிபலிக்காத ூலப்மபாுட்கள்) என்பவற்வறப் பயன்பு-
த்ுவதற்ுரிய நடவிக்வககவள தமற்மகாள்ளல் தவண்ும்.  

. அபிவிுத்தித் திட்டத்தின் ூலம் ஈர நிலங்கவள அண்ியதாக இனங் காணப்பட்ட 
குத்திட்டங்கள் மற்ும் தற்தபாு அபிவிுத்தி மசய்யப்பட்ுள்ள குத்திட்டங்க-
வளத் தவிர ஏவனய அவனத்ு தாழ் நிலங்கள் மற்ும் வயல் நிலங்கள், நீர் ததங்கி 
நிற்ும் மற்ும் நீர்க் கட்ுப்பாட்ு பிரததசங்களானு தமல் மாகாண ஈர நில ுகா-
வமத்ுவத் திட்டத்திற்ு ஏற்புவடயதாக இுத்தல் தவண்ும்.  

. கவடகள் அல்லு வர்த்தகக் கட்ிடங்களினால் ுுவமயாக அல்லு பிரதானமாக 
ஒன்றிவணயும் ஏததுமமாு வதீி மதாடர்பில் கட்ிடத்தின் ுகப்புப் பக்கத்தில் 
அதிகார சவபயினால் நியமிக்கப்பும் பண்புகவளயும் அகலத்வதயும் மகாண்ட 
மபாு வவளவுகளின் வரிவச ஒன்றின் ுகப்பின் இு புறங்களின் எல்வல வவர 
அபிவிுத்தி மசய்யக் ூியவாு உச்ச பட்சம் 4 மாிகுக்ு மட்ுப்புத்தப்பும் 
வவகயில் அதிகார சவபயின் கட்டவளப் பி சமர்ப்பித்தல் தவண்ும் என்புடன், 
அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் ஏவனய விதிுவறகள் மற்ும் ததவவப்பாுகவள 
தளர்த்ும் அதிகாரம் அதிகார சவபக்ு உரித்தானு.  

. மாநகர சவப அதிகார எல்வலயின் பிரதான பிரதவசப் பாவதகுக்ும் நீர்ுவனப் 
பிரததசங்குக்ும் எல்வலயாும் அவனத்ு கட்ிடங்களினும் ுகப்புப் புதிக-
ுக்ு நிறூட்ுவகயில் பிரதிபலிக்காத இள நிறத்வத மாத்திரம் பயன்புத்தல் 
தவண்ும்.  

. இப் பிரததசத்தில் அவமந்ுள்ள விதசட அபிவிுத்திக் குத்திட்டங்கள் மற்ும் 
விதசட அபிவிுத்திப் பிரததசங்குக்ு அப் பிரததசங்குக்ும் குத்திட்டங்- 
குக்ும் அறிுகப்புத்தப்பட்ுள்ள விதிுவறகள் நவடுவறயிலிுக்ும். 
(மபால்மகாவட ஆற்ு விதிுவறகள், ுனாவவக் களப்பு விதிுவறகள்)  

. இத் திட்ட வலயத்தில் தவு அரசாங்க நிுவனங்களினால் மவளியிடப்பட்ட கட்ட-
வளகள், வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள் மற்ும் ுற்ுநிுபங்கள் மதாடர்ந்ும் நவட-
ுவறயிலிுக்ும்.  

. இத் திட்டப் பிரததசத்தில் காணப்பும் மதால்மபாுளியல் மபுமதி வாய்ந்த கட்ிட-
ங்கள் மற்ும் இடங்கவளப் பாுகாக்கவும், நவனீமயப்புத்துக்கான ததவவ 
ஏற்பின் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சவபயின் தவலவமயில் மற்ும் உரிய நிு-
வனங்களின் பிரதிநிதித்ுவத்ுடன் ுுமவான்வற அவமத்ு அதன் பரிந்ுவர-
குக்ு அவமவானதாக இுத்தல் தவண்ும்.  

. திட்டமிடல் பிரததசத்தின் பிரதான பிரதவசப் பாவதகள் மற்றம் நீர்ுவனப் புதிக-
ுக்ு எல்வலயாக அவமயும் காணிகுக்ு நிர்மாணிக்கப்பும் எல்வல மதில்க-
ுக்ு அுமதி வழங்கப்பட மாட்டாு என்புடன், பிரதவசப் பாவதகள் மற்ும் 
நீர்நிவலகுக்ு இவடதய அவதானிப்பிற்ு இவடூறாும் வவகயில் எவ்வித-
மான நிர்மாணிப்பிற்ும் அுமதி வழங்கப்பட மாட்டாு.  

. திட்டமிடல் பிரததசத்தில் அவமந்ுள்ள ுவறந்த வுமானுவடய ுியிு- 
ப்புக்குக்ு கட்ிட விதிுவறகவளத் தளர்த்ும் மற்ும் தீர்மானிக்ும் அதிகாரம் 
அதிகார சவபக்ு உரித்தானு.   

அத்தியொய�் 07
காணி மற்ும் கட்ிட 
அபிைிுத்தி உத்திகளின் 
ஒுங்ுுவற 

நீர்நிவலப்  
பிரமதசங்குக்கொன  
மபொு ைிதிுவறகள்
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உத்ததச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

அத்தியாயம்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

உத்மதச அபிைிுத்தி ைலய ைிதிுவறகள்
மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைத்தின் உத்மதச வலயோக்கல் திை்ைத்தின் ூலே் இனங் கா-
ணப்பை்ை 6 அபிவிுத்தி வலயங்குக்ு நபைுபறயிுள்ள வலய விதிுபறகள் பின்வ-
ுோு விபரிக்கப்பை்ுள்ளன.

8.1. அதிக அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு  
அபிைிுத்தி ைலய�்

அ ைலய ைவரயவற இை் ைலய�ொனு ம�ொறட்ுவை நகரின் ைர்த்தக �ற்ு�் 
நிுைன�் ெொர்ந்த நடைிக்வககுக்ு ுன்ுரிவ� 
ைைங்ு�் ைலய�ொக அபிைிுத்திக்ு தநொக்க�ொகக் மகொள்ள-
ப்புகிறு.  அதன் தபொு இை் ைலயத்வத அதிக அடர்த்தி 
மகொை்ட நகர்ப்புறெ் ூைலொக கட்ிமயுப்புைதற்ு எதிர்பொ-
ர்ப்பததொு, ம�ொறட்ுவை அபிைிுத்தித் திட்டத்தின் 
அவனத்ு அபிைிுத்தி ைலயங்குள் அதிக கொைித் 
ுை்ுகவள உள்ளடக்ு�் அு�திவய ைைங்ு�் ைலய�ொக-
ைு�் ுறிப்பிடலொ�்.  த�ு�், இை் ைலயத்தின் ைலய ுைக�ொ-
னு ஏவனய அவனத்ு ைலயங்குடன் ஒப்பிுவகயில் 
ெொர்பு ரீதியில் உயர்ந்த மபு�ொனத்வதக் மகொை்ிுப்பததொு, 
அதன் ூல�் ைலயத்தில் 2030 ஆ�் ஆை்டளைில் உயர் 
அபிைிுத்தி அவடந்த நிலப் பரப்வப நிர்�ொைிக்க எதிர்பொ-
ர்க்கப்புகிறு.

ஆ ைலய எல்வலகள் இவைப்பு இலக்க�் 14 இல் கொட்டப்பட்ுள்ளு

இ ைலய ுைக�் 2.5

ஈ அு�திக்கப்பட்ட உயர எல்வல A,B �ற்ு�் C �ொதிரிகுக்ு அவ�ய

உ அு�திக்கப்பட்ட கொைித் 
ுை்ுகளின் உள்ளடக்க�்

ுியிுப்பு 65%
ுியிுப்பு அல்லொத 80%
கல்ைி/வைத்தியெொவல 50%

ஊ ைலயத்திற்ுரிய மபொுக் 
கட்டவளகள்

• இை் ைலயத்தில் அபிைிுத்தி நடைிக்வககவள 
த�ற்மகொள்வகயில் ெிைில் ைொன் தெவை அவ�ெ்ெின் 
இவெைுெ் ெொன்றிதவைப் மபற்ுக் மகொள்ளல் தைை்ு�். 

• 3000 �ீற்றுக்ு அதிக�ொன ுியிுப்ப அல்லொத 
பொைவனகுக்ு �ற்ு�் 1000 �ீற்றுக்ு அதிக�ொன 
தங்ு�ிடப் பொைவனகுக்ு �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர 
ெவபயின் அு�திவயப் மபற்ுக் மகொள்ளல் தைை்ு�். 

அட்டைவண இலக்க�் 8.1 : அதிக அடர்த்தியுடன் ூிய கலப்பு அபிைிுத்தி ைலயத்திற்கொன ைலய ஒுங்ு 
ைிதிகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

அதிக அடர்த்தி மகொண்ட 
கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்
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பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள்
ுவறந்த  
பட்ச நில அளைு 
(ச.�ீ)

ை
ர்த்

தக
�்

பல்மபொுள் அங்கொிகள் 500

கவடத் மதொுதிகள் 500

பல �ொி ைொகனத் தரிப்பிட�் 1000

ெில்லவறக் கவடகள் 150

உைைகங்கள் 150

�ுந்தகங்கள் 150

ைரதைற்பு �ை்டபங்கள் 1000

ுகர்தைொர் தெவை நிவலயங்கள் 150

இுதிெ் ெடங்ு �ை்டபங்கள் 300

�லர்ெொவலகள் 1000

கட்ிடப் மபொுட்கள் ைிற்பவன நிவலயங்கள் 500

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்கள் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 
�ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1000

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய ைொகன தெவை 
நிவலய�் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1500

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய கவடத் மதொுதிகள் 
(நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1500

எரிைொயு நிவலயங்கள் �ற்ு�் �ின்ூட்ட நிவலயங்கள் 750

திறந்த ைொகனத் தரிப்பிட�் 250

திறந்த ெந்வத 500

கொட்ெியவற 300

இுப்பு 500

களஞ்ெிய�் 1000

தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள் 350

ு
ிய

ிு
ப்ப

ுக்க
ள்

ுியிுப்புக்கள் 150

உத்திதயொகூர்ை இல்லங்கள்/ஊைியர் உத்திதயொகூர்ை இல்லங்கள் 150

ுதிதயொர்/ஊனுற்தறொர் இல்லங்கள் 1000

ெிுைர் இல்லங்கள் 500

ெிுைர் பொுகொப்பு நிவலயங்கள் 500

ைிுதிகள் 150

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

அதிக அடர்த்தி மகொண்ட 
கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள்
ுவறந்த  
பட்ச நில அளைு 
(ச.�ீ)

ுக
ொத

ொர
�்

வைத்தியெொவலகள் 1000

வைத்திய ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள் 250

வைத்திய ஆதலொெவன தெவை நிவலயங்கள் 500

தொய் தெய் பிைியொய்ைு வ�ய�் 500

கொல்நவட பிைியொய்ைு வ�ய�் �ற்ு�் ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள் 250

கொல்நவட வைத்தியெொவலகள் 500

வைத்திய இரெொயனூட�் 150

ஆயுர்தைத வைத்திய நிவலயங்கள் 250

கல்
ை

ிெ
ொர்

ுன் பிள்வளப் புை அபிைிுத்தி நிவலயங்கள் 500

தனியொர் ைுப்புக்கள் (20 அி பிரதைெ பொவத இுப்பின் �ொத்திர�்) 500

மதொைில் பயிற்ெி நிவலயங்கள் 1000

நொட்ியக் ூட�்/நொடகக் ூட�் 1000

உயர் கல்ைி நிுைனங்கள் 4000

நி
ு

ை
ன

ங்
கள்

ைங்கி, கொப்புுதி �ற்ு�் நிதி நிுைனங்கள் 300

அுைலகங்கள் 150

அுைலகத் மதொுதி 500

மதொைில் அுைலக�் 150

ெூ
க 

தெ
வ

ை
கள்

 �
ற்

ு
�் 

மப
ொு

 ை
ெத

ிக
ள்

ெூக அபிைிுத்தி நிவலய�் 150

ெூக �ற்ு�் கலொெொர நிவலய�் 1000

தகட்தபொர் ூட�் �ற்ு�் �ொநொட்ு �ை்டபங்கள் 1000

ூலகங்கள் 150

புனர்ைொை்ைு நிவலயங்கள் 500

ுற்
ு

ல
ொ

ஓய்ைு ைிுதிகள் 300

ைிுந்தினர் இல்லங்கள் 150

தங்ு�ிடங்கள் 150

ுற்ுலொ ைிுதிகள் 500

நகர உைைகங்கள் 500

ுற்ுலொ தகைல் நிவலயங்கள் 150

கபொனொ த�ொட்டல்கள் 500

ஐைவகப் பைி நிவலயங்கள் 250

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

அதிக அடர்த்தி மகொண்ட 
கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்
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பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள்
ுவறந்த  
பட்ச நில அளைு 
(ச.�ீ)

உ
ற்

பத்
தி

க் 
வ

கத்
மத

ொை
ில்

உைைு �ற்ு�் பொன ைவககள் (�ுபொன�் இன்றி) 500

கடதொெி உற்பத்தி �ற்ு�் அெ்ுத் ுவறயுடன் மதொடர்புவடய 
வகத்மதொைில்கள்

500

ஆவடத் மதொைிற்ெொவல 500

�ீை்ுைற்ெிக் வகத்மதொைில் 1000

ைீட்ுக் வகத்மதொைில்கள் 150

�ரத் தளபொட உற்பத்தியுடன் மதொடர்புவடய வகத்மதொைில்கள் 500

ூைுக்ு இவெைொன ெிறிய அளைிலொன வகத்மதொைில்கள் 500

தெ
வ

ை
க் 

வ
கத்

மத
ொை

ில்
கள்

ைொகன தெவை நிவலயங்கள் 1000

ைொகனங்கள் புுபொர்க்ு�் நிவலயங்கள்/நிறப்ூெ்ு ூு�் 
நிவலயங்கள்

500

ெலவை/ஆவடகவள ுத்த�் மெய்யு�் இடங்கள் 150

ஆவலகள் 250

இலத்திரனியல் உபகரைங்கள் புுபொர்க்ு�் நிவலயங்கள் 150

ைொடவக ைொகன தெவைகள் 250

மப
ொு

ு
தப

ொக்
ு

 �
ற்

ு
�் 

தக
ள

ிக்
வ

க 
நி

கை்
ை

ுகள்

உள்ளக ைிவளயொட்ு நிவலயங்கள் 500

நொடக அரங்கங்கள் 500

களியொட்ட ைிுதிகள் 500

கவலக்ூடங்கள்/அுங்கொட்ெியகங்கள் 500

திறந்தமைளி நொடக அரங்கங்கள் 2000

திறந்தமைளி உடற்கட்ு நிவலயங்கள்/ உடற்பயிற்ெி நிவலயங்கள் 500

திவரயரங்ுகள் 500

ூங்கொக்கள்

அட்டைவண இலக்க�் 8.2 : அதிக அடர்த்தியுடன் ூிய கலப்பு அபிைிுத்தி ைலயத்தின் அு�தி மபற்ற 
பொைவனகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

அதிக அடர்த்தி மகொண்ட 
கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

8.2. ுவறந்த அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு  
அபிைிுத்தி நிவலய�்

அ ைலய ைவரயவற நவடுவற நிலப் பொைவன ுவறக்ு அவ�ய இை் ைலய-
த்தில் வகத்மதொைில் நடைிக்வககுக்கொக ுறிப்பிடத்தக்க 
அளைிலொன நிலப் பரப்பு ஒுக்கப்பட்ுள்ளு.  அக் வகத்மதொ-
ைில்கள் ூல�் உற்பத்திகளொல் உுைொு�் கைிைுகவள உரிய 
ுவறயில் ுத்திகரிப்பு மெய்யப்படொு ுற்றொடல் உைர்திறன் 
�ிு பிரததெ�ொன மபொல்மகொவட ஈரநில ுவறவ�க்ு 
தநரியொக அல்லு தைு கொல்ைொய் ைைியொக அற்ு�் ைிகொல் 
அவ�ப்பு ஊடொக மைளிதயற்ுைதொல் உயர்ந்த அளைிலொன 
ூைல் �ொெவடைு ஏற்புகின்றவ�வய இனங் கொை ுியு�்.  
எனதை, இை் ைலயத்திற்ு ைலய ைிதிுவறகவள அறிுகப்ப-
ுத்ுவகயில் ூைல் �ொெவடவைக் ுவறப்பு மதொடர்பில் 
ைிதெட கைன�் மெுத்தப்புைததொு, அதன் தபொு ுன்தனொி 
பொைவனயொக ுியிுப்புப் பொைவன ஊக்ுைிக்கப்பு�்.

ஆ ைலய எல்வலகள் இவைப்பு இலக்க�் 15 இல் கொட்டப்பட்ுள்ளு

இ ைலய ுைக�் 1.75

ஈ அு�திக்கப்பட்ட உயர எல்வல A,B �ற்ு�் C �ொதிரிகுக்ு அவ�ய

உ அு�திக்கப்பட்ட கொைித் 
ுை்ுகளின் உள்ளடக்க�்

ுியிுப்பு 60%
ுியிுப்பு அல்லொத 60%

ஊ ைலயத்திற்ுரிய மபொுக் 
கட்டவளகள்

• இை் ைலயத்தில் அபிைிுத்தி நடைிக்வககவள 
த�ற்மகொள்வகயில் ெிைில் ைொன் தெவை அவ�ெ்ெின் 
இவெைுெ் ெொன்றிதவைப் மபற்ுக் மகொள்ளல் தைை்ு�். 

• 300 �ீற்றுக்ு அதிக�ொன தங்ு�ிட�் அல்லொத 
பொைவனகுக்ு �ற்ு�் 1000 ெுர �ீற்றுக்ு 
அதிக�ொன பொைவனகுக்ு �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர 
ெவபயின் அு�திவயப் மபற்ுக் மகொள்ளல் தைை்ு�்.

அட்டைவண இலக்க�் 8.3 : ுவறந்த அடர்த்தியுடன் ூிய கலப்பு அபிைிுத்தி ைலயத்திற்கொன ைலய 
ைிதிுவறகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

ை
ர்த்

தக
�்

பல்மபொுள் அங்கொிகள் 500

கவடத் மதொுதிகள்/மதொுதி 500

பல �ொி ைொகனத் தரிப்பிட�் 1000

ெில்லவறக் கவடகள் 150

உைைகங்கள் 150

�ுந்தகங்கள் 150

ைரதைற்பு �ை்டபங்கள் 1000

ுகர்தைொர் தெவை நிவலயங்கள் 150

இுதிெ் ெடங்ு �ை்டபங்கள் 300

�லர்ெொவலகள் 1000

கட்ிடப் மபொுட்கள் ைிற்பவன நிவலயங்கள் 500

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்கள் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 
�ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1000

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய ைொகன தெவை 
நிவலய�் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி 
இல்வல)

1500

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய கவடத் மதொுதிகள் 
(நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1500

எரிைொயு நிவலயங்கள் �ற்ு�் �ின்ூட்ட நிவலயங்கள் 750

திறந்த ைொகனத் தரிப்பிட�் 250

திறந்த ெந்வத 500

கொட்ெியவற 300

இுப்பு 500 

களஞ்ெிய�் 1000

தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள் 350

ு
ிய

ிு
ப்ப

ுக்க
ள்

ுியிுப்புக்கள் 150

உத்திதயொகூர்ை இல்லங்கள்/ஊைியர் உத்திதயொகூர்ை  
இல்லங்கள்

150

ுதிதயொர்/ஊனுற்தறொர் இல்லங்கள் 1000

ெிுைர் இல்லங்கள் 500

ெிுைர் பொுகொப்பு நிவலயங்கள் 500

ைிுதிகள் 150
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

ுக
ொத

ொர
�்

வைத்தியெொவலகள் 1000

வைத்திய ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள் 250

வைத்திய ஆதலொெவன தெவை நிவலயங்கள் 500

தொய் தெய் பிைியொய்ைு வ�ய�் 500

ெொல்நவட பிைியொய்ைு வ�ய�் �ற்ு�் ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள் 250

கொல்நவட வைத்தியெொவலகள் 500

வைத்திய இரெொயனூட�் 150

ஆயுர்தைத வைத்திய நிவலயங்கள் 250

கல்
ை

ிெ
ொர்

ுன் பிள்வளப் புை அபிைிுத்தி நிவலயங்கள் 500

ஆர�்பப் பொடெொவலகள் 2000

இரை்டொ�் நிவல பொடெொவலகள் 8000

ூன்றொ�் நிவல பொடெொவலகள் 8000

தனியொர் ைுப்புக்கள்  
(20 அி பிரதைெ பொவத இுப்பின் �ொத்திர�்)

500

மதொைில் பயிற்ெி நிவலயங்கள் 1000

நொட்ியக் ூட�்/நொடகக் ூட�் 1000

உயர் கல்ைி நிுைனங்கள் 4000

நி
ு

ை
ன

ங்
கள்

ைங்கி, கொப்புுதி �ற்ு�் நிதி நிுைனங்கள் 300

அுைலகங்கள் 150

அுைலகத் மதொுதி 500

மதொைில் அுைலக�் 150

ெூ
க 

தெ
வ

ை
கள்

 �
ற்

ு
�் 

மப
ொு

 
ை

ெத
ிக

ள்

ெூக அபிைிுத்தி நிவலய�் 150

ெூக �ற்ு�் கலொெொர நிவலய�் 1000

தகட்தபொர் ூட�் �ற்ு�் �ொநொட்ு �ை்டபங்கள் 1000

ூலகங்கள் 150

புனர்ைொை்ைு நிவலயங்கள் 500

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

ுவறந்த அடர்த்தி  
மகொண்ட கலப்பு  

அபிைிுத்தி நிவலய�்



203

பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

ுற்
ு

ல
ொ

ஓய்ைு ைிுதிகள் 300

ைிுந்தினர் இல்லங்கள் 150

தங்ு�ிடங்கள் 150

ுற்ுலொ ைிுதிகள் 500

நகர உைைகங்கள் 500

ுற்ுலொ தகைல் நிவலயங்கள் 150

கபொனொ த�ொட்டல்கள் 500

ஐைவகப் பைி நிவலயங்கள் 250

உ
ற்

பத்
தி

க் 
வ

கத்
மத

ொை
ில்

உைைு �ற்ு�் பொன ைவககள் (�ுபொன�் இன்றி) 500

கடதொெி உற்பத்தி �ற்ு�் அெ்ுத் ுவறயுடன் மதொடர்புவடய 
வகத்மதொைில்கள்

500

ஆவடத் மதொைிற்ெொவல 500

�ீை்ுைற்ெிக் வகத்மதொைில் 1000

ைீட்ுக் வகத்மதொைில்கள் 150

�ரத் தளபொட உற்பத்தியுடன் மதொடர்புவடய வகத்மதொைில்கள் 500

ூைுக்ு இவெைொன ெிறிய அளைிலொன வகத்மதொைில்கள் 500

தெ
வ

ை
க் 

வ
கத்

மத
ொை

ில்
கள்

ைொகன தெவை நிவலயங்கள் 1000

ைொகனங்கள் புுபொர்க்ு�் நிவலயங்கள்/நிறப்ூெ்ு ூு�் 
நிவலயங்கள்

500

ெலவை/ஆவடகவள ுத்த�் மெய்யு�் இடங்கள் 150

ஆவலகள் 250

இலத்திரனியல் உபகரைங்கள் புுபொர்க்ு�் நிவலையங்கள் 150

ைொடவக ைொகன தெவைகள் 250

மப
ொு

ு
தப

ொக்
ு

 �
ற்

ு
�் 

 
தக

ள
ிக்

வ
க 

நி
கை்

ை
ுகள்

உள்ளக ைிவளயொட்ு நிவலயங்கள் 500

நொடக அரங்கங்கள் 500

களியொட்ட ைிுதிகள் 500

கவலக்ூடங்கள்/அுங்கொட்ெியகங்கள் 500

திறந்தமைளி நொடக அரங்கங்கள் 2000

திறந்தமைளி உடற்கட்ு நிவலயங்கள்/  
உடற்பயிற்ெி நிவலயங்கள்

500

திவரயரங்ுகள் 500

ூங்கொக்கள்

அட்டைவண இலக்க�் 8.4 : ுவறந்த அடர்த்தியுடன் ூிய கலப்பு அபிைிுத்தி ைலயத்தின் அு�தி மபற்ற 
பொைவனகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

8.3. அதிக அடர்த்தி மகொண்ட புவ�  
ுியிுப்பு ைலய�்

அ ைலய ைவரயவற ுனொவை களப்வப வ�ய�ொகக் மகொை்ு அதவனப் பொுகொக்கக் 
ூியைொு ுியிுப்பு ைலய�ொக அபிைிுத்தி மெய்ைு தநொக்க�ொு-
�்.  அதன் தபொு கட்ிடத்தின் அடர்த்திவய உயர்ந்த மபு�ொனத்தில் 
தபுைதற்ு எதிர்பொர்ப்பததொு, பிரததெத்தின் புவ� அடர்த்திவயயு-
�் உயர்ந்த மபு�ொனத்தில் தபுைதற்ு எதிர்பொர்க்கப்புகிறு.  
அதற்கவ�ய உயர் புவ�ப் மபு�ொன�் �ற்ு�் கட்ிட அடர்த்திவயப் 
தபுைதற்ு கிவட�ட்ட அபிைிுத்திகுக்ு ஒப்பீட்ு ரீதியில் 
பிரததெத்தின் கொைிகளின் உட் பிரிைுகவள �ட்ப்புத்தி கிவட�ட்ட 
அபிைிுத்திவய ஊக்ுைிக்க எதிர்பொர்ப்பததொு, ைலயத்தின் 
ுன்தனொிப் பொைவனயொக ுியிுப்புப் பொைவன அறிுகப்புத்த-
ப்புகிறு. 

த�ு�், ுனொவை களப்வப அை்ிய அபிைிுத்தி ஒுங்ுப்புத்து-
க்ு �ற்ு�் புவ� அடர்த்திவய உயர்த்ுைதற்ு களப்பு கவரயிலிு-
ந்ு 8 �ீற்றர் ைவரயொன பிரததெத்வத கொப்பு இட�ொகைு�் 8 �ீற்றர் 
ுதல் 30 �ீற்றர் ைவரயொன பிரததெத்வத கொப்பு த��்பொட்ுப் 
பிரததெ�ொகைு�் திட்ட�ிடல் த�ற்மகொள்ளப்பு�். 

ஆ ைலய எல்வலகள் இவைப்பு இலக்க�் 16 இல் கொட்டப்பட்ுள்ளு

இ ைலய ுைக�் 0-8 �ீற்றர் ைவரயொன ைலய ுைக�் 0

8-30 �ீற்றர் ைவரயொன ைலய ுைக�் தொக்க�் மெுத்தொு.

30 �ீற்றுக்ு அதிக�ொன ைலய ுைக�் 2.0
ைலய ுைகத் திட்டத்தில் இனங் கொைப்பட்ுள்ள அவனத்ு களப்பு, 
ஈரநில�்/ெுப்பு நில�், கொல்ைொய்கள் �ற்ு�் ஏவனய நீர் 
ூலங்குக்ு ைலய ுைக�ொனு 0 ஆு�்

ஈ அு�திக்கப்பட்ட உயர 
எல்வல

களப்பு கொப்பில் (0-8 �ீற்றர் ைவர) எை்ைித நிர்�ொைிப்பிற்ு�் அு�தி 
ைைங்கப்பட �ொட்டொு. 

8-30 �ீற்றர் ைவர கட்ிடங்களின் உெ்ெ உயர�் 9 �ீற்றர் அல்லு 
தவரத் தள�் �ற்ு�் த�ு�் ஒு தளத்திற்ு (G+1) அு�தி ைைங்க-
ப்பு�்.

உ அு�திக்கப்பட்ட கொைித் 
ுை்ுகளின் உள்ளடக்க-
�்

ுனொவை களப்பு கொப்பு த��்பொட்ு பிரததெத்தில் அவனத்ு 
பொைவனகுக்ு�் கொைித் ுை்ுகளின் உள்ளடக்க�் 50% ஆு�். 

30 �ீற்றர் ுதல் களப்பு ுைக எல்வல ைவர பிரததெங்களின் 
ுியிுப்புப் பொைவனகுக்ு கொைித் ுை்ுகளின் உள்ளடக்க�் 
65%  �ற்ு�் ுியிுப்பு அல்லொத பொைவனகுக்ு கொைித் 
ுை்ுகளின் உள்ளடக்க�் 65% ஆகக் கொைப்பு�்.

ஊ ைலயத்திற்ுரிய மபொுக் 
கட்டவளகள்

• இை் ைலயத்தில் அபிைிுத்தி நடைிக்வககவள த�ற்மகொள்வக-
யில் �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவப, கவரதயொர பொுகொப்பு 
திவைக்கள�் �ற்ு�் புவகயிரத திவைக்கள�் தபொன்ற 
நிுைனங்களிட�ிுந்ு இவெைுெ் ெொன்றிதவைப் மபற்ுக் 
மகொள்ளல் தைை்ு�். 

• கட்ிடங்கள் உள்ளடக்கப்படொத பிரததெங்கவள புவ� 
உள்ளடக்க�ொகப் தபுதல் தைை்ு�்.

அட்டைவண இலக்க�் 8.5 : அதிக அடர்த்தியுடன் ூிய புவ�க் ுியிுப்பு ைலயத்திற்கொன ைலய 
ைிதிுவறகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

ை
ர்த்

தக
�்

பல்மபொுள் அங்கொிகள் 500

கவடத் மதொுதிகள் 500

பல �ொி ைொகனத் தரிப்பிட�் 1000

ெில்லவறக் கவடகள் 150

உைைகங்கள் 150

�ுந்தகங்கள் 150

ைரதைற்பு �ை்டபங்கள் 1000

ுகர்தைொர் தெவை நிவலயங்கள் 150

இுதிெ் ெடங்ு �ை்டபங்கள் 300

�லர்ெொவல (Parlor) 1000

கட்ிடப் மபொுட்கள் ைிற்பவன நிவலயங்கள் 500

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்கள் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 
�ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1000

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய ைொகன தெவை 
நிவலய�் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி 
இல்வல)

1500

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய கவடத் மதொுதிகள் 
(நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1500

எரிைொயு நிவலயங்கள் �ற்ு�் �ின்ூட்ட நிவலயங்கள் 750

திறந்த ைொகனத் தரிப்பிட�் 250

திறந்த ெந்வத 500

கொட்ெியவற 300

இுப்பு 500 

களஞ்ெிய�் 1000

தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள் 350

ு
ிய

ிு
ப்ப

ுக்க
ள்

ுியிுப்புக்கள் 150

உத்திதயொகூர்ை இல்லங்கள்/ஊைியர் உத்திதயொகூர்ை இல்ல-
ங்கள்

150

ுதிதயொர்/ஊனுற்தறொர் இல்லங்கள் 1000

ெிுைர் இல்லங்கள் 500

ெிுைர் பொுகொப்பு நிவலயங்கள் 500

ைிுதிகள் 150
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
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பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

ுக
ொத

ொர
�்

வைத்தியெொவலகள் 1000

வைத்திய ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள் 250

வைத்திய ஆதலொெவன தெவை நிவலயங்கள் 500

தொய் தெய் பிைியொய்ைு வ�ய�் 500

ெொல்நவட பிைியொய்ைு வ�ய�் �ற்ு�் ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள் 250

கொல்நவட வைத்தியெொவலகள் 500

வைத்திய இரெொயனூட�் 150

ஆயுர்தைத வைத்திய நிவலயங்கள் 250

கல்
ை

ிெ
ொர்

ுன் பிள்வளப் புை அபிைிுத்தி நிவலயங்கள் 500

ஆர�்பப் பொடெொவலகள் 2000

இரை்டொ�் நிவல பொடெொவலகள் 8000

ூன்றொ�் நிவல பொடெொவலகள் 8000

தனியொர் ைுப்புக்கள்  
(20 அி பிரதைெ பொவத இுப்பின் �ொத்திர�்)

500

மதொைில் பயிற்ெி நிவலயங்கள் 1000

நொட்ியக் ூட�்/நொடகக் ூட�் 1000

நி
ு

ை
ன

ங்
கள்

ைங்கி, கொப்புுதி �ற்ு�் நிதி நிுைனங்கள் 300

அுைலகங்கள் 150

அுைலகத் மதொுதி 500

மதொைில் அுைலக�் 150

ெூ
க 

தெ
வ

ை
கள்

 �
ற்

ு
�் 

மப
ொு

 ை
ெத

ிக
ள்

ெூக அபிைிுத்தி நிவலய�் 150

ெூக �ற்ு�் கலொெொர நிவலய�் 1000

தகட்தபொர் ூட�் �ற்ு�் �ொநொட்ு �ை்டபங்கள் 1000

ூலகங்கள் 150

புனர்ைொை்ைு நிவலயங்கள் 500

ுற்
ு

ல
ொ

ஓய்ைு ைிுதிகள் 300

ைிுந்தினர் இல்லங்கள் 150

தங்ு�ிடங்கள் 150

ுற்ுலொ ைிுதிகள் 500

நகர உைைகங்கள் 500

ுற்ுலொ தகைல் நிவலயங்கள் 150

கபொனொ த�ொட்டல்கள் 500

ஐைவகப் பைி நிவலயங்கள் 250
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பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

உ
ற்

பத்
தி

க் 
வ

கத்
மத

ொ-
ைி

ல்

ூைுக்ு இவெைொன ெிறிய அளைிலொன வகத்மதொைில்கள் 500

தெ
வ

ை
க் 

வ
கத்

மத
ொை

ில்
கள்

ைொகன தெவை நிவலயங்கள் 1000

ைொகனங்கள் புுபொர்க்ு�் நிவலயங்கள்/நிறப்ூெ்ு ூு�் 
நிவலயங்கள்

500

ெலவை/ஆவடகவள ுத்த�் மெய்யு�் இடங்கள் 150

ஆவலகள் 250

இலத்திரனியல் உபகரைங்கள் புுபொர்க்ு�் நிவலையங்கள் 150

ைொடவக ைொகன தெவைகள் 250

மப
ொு

ு
தப

ொக்
ு

 �
ற்

ு
�் 

 
தக

ள
ிக்

வ
க 

நி
கை்

ை
ுகள்

உள்ளக ைிவளயொட்ு நிவலயங்கள் 500

நொடக அரங்கங்கள் 500

களியொட்ட ைிுதிகள் 500

கவலக்ூடங்கள்/அுங்கொட்ெியகங்கள் 500

திறந்தமைளி நொடக அரங்கங்கள் 2000

திறந்தமைளி உடற்கட்ு நிவலயங்கள்/ உடற்பயிற்ெி நிவலயங்க-
ள்

500

திவரயரங்ுகள் 500

ூங்கொக்கள்

அட்டைவண இலக்க�் 8.6 : அதிக அடர்த்தியுடன் ூிய புவ�க் ுியிுப்பு ைலயத்தின் அு�தி மபற்ற 
பொைவனகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021
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நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

8.4. ுவறந்த அடர்த்தி மகொண்ட ுியிுப்பு ைலய�்

அ Zoning Deinition இை் ைலய�ொனு ூறொைளி நிவலவ� ுறித்த அபொய�் �ிக்க 
ைலய�் என்பதொல் ைலயத்தின் அபிைிுத்திப் மபு�ொனத்வதக் 
ுவறந்த அடர்த்தியில் தபுைதற்ு எதிர்பொர்க்கப்புகிறு.  
ைலயத்தின் இயற்வக அவ�வைக் குத்திற் மகொை்ு 
அதவன ுற்ுலொ ஈர்ப்பு �ிக்க பிரததெ�ொக அபிைிுத்தி 
மெய்வகயில், ைலயத்தின் ைிதெட அவ�ைொக இனங் கொைப்ப-
ட்ட கிைக்ு எல்வலயொன மபொல்மகொவட ஆு �ற்ு�் த�ற்ு 
எல்வலயொன கடற்கவர என்பன தநரியொகத் மதன்பு�் 4 
கட்புல பிரதைெ மகொரிதடொக்கள் (ுைைர்தனொரொ� ைீதி, 
ெ�ொஜைொதீ ைீட்ுத் மதொுதி, ரீ.எல்.ெீ. பீரிஸ் �ொைத்வத, 
��ைத்வத ைீதி) உத்ததெிக்கப்பட்ுள்ளுடன், ுறித்த 
மகொரிதடொக்களின் இு புறங்களிு�் த�ற்மகொள்ு�் 
அபிைிுத்தி நடைிக்வககுக்ு பின்ைு�் ைிதெட ைிதிு-
வறகளின் பி மெயற்படல் தைை்ு�்.

I. கட்புலப் பிரதைெ மகொரிதடொக்களின் இு புறங்கள் 
�ற்ு�் ைீதியின் �த்தியில் �ரங்கள் ைளர்க்கப்பட்ட 
ைீதிகளொக அபிைிுத்தி மெய்தல். 

II. ைீதியின் �த்தியிலிுந்ு 9 �ீற்றர் என்பதொல் இு புறங்க-
ுக்ு�் கட்ிட ைவரயவற ைிதிக்கப்புைுடன், ுறித்த 
கட்ிட ைவரயவறக்ுள் எை்ைித நிர்�ொைிப்பிற்ு�் 
அு�தி ைைங்கப்பட �ொட்டொு. 

III. எல்வலவயப் பொுகொப்பதற்கொக ைவலயொல் அவ�க்க-
ப்பட்ட தைலி ஒன்ு ைைங்கப்புைுடன், பிரதைெ 
பொவதயின் �த்தியிலிுந்ு 9 �ீற்றர் அளைு இப் 
பொவதக்கொக வகயகப்புத்தப்படைுள்ளு.

ஆ Zoning Boundaries (Coordinates) இவைப்பு இலக்க�் 17 இல் கொட்டப்பட்ுள்ளு

இ Zoning Factor 1.5

ஈ Approved height limit A,B �ற்ு�் C �ொதிரிகுக்ு அவ�ய

உ Approved plots Coverage’s அவனத்ுப் பொைவனகுக்ு�்  60%  

ஊ General Terms Related to the Zone இை் ைலயத்தில் அபிைிுத்தி நடைிக்வககவள த�ற்மகொ-
ள்வகயில் �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவப, கவரதயொர 
பொுகொப்பு திவைக்கள�், ெிைில் பொுகொப்பு திவைக்கள�் 
�ற்ு�் புவகயிரத திவைக்கள�் தபொன்ற நிுைனங்களிட�ி-
ுந்ு அு�திவயப் மபற்ுக் மகொள்ளல் தைை்ு�்.  இை் 
ைலய�ொனு இயற்வக கொற்ு ுறிைொகெ் மெயற்புைதொல் 
கட்ிடக் ூவரகள் �ற்ு�் ஏவனய கட்ு�ொனங்கள் கொற்ு 
நிவலவ�க்ு ஈு மகொுப்பதொக கட்டவ�ப்பு மபொறியியல் 
ெொன்றிதுடன் கட்ிடத் திட்ட ைவரபடங்கவள ெ�ர்ப்பித்தல் 
தைை்ு�்.  

அட்டைவண இலக்க�் 8.7 : ுவறந்த அடர்த்தியுடன் ூிய புவ�க் ுியிுப்பு ைலயத்திற்கொன ைலய ைிதி-
ுவறகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

ுவறந்த அடர்த்தி  
மகொண்ட ுியிுப்பு  

ைலய�்
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பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

ை
ர்த்

தக
�்

பல்மபொுள் அங்கொிகள் 500

கவடத் மதொுதிகள் 500

பல �ொி ைொகனத் தரிப்பிட�் 1000

ெில்லவறக் கவடகள் 150

உைைகங்கள் 150

�ுந்தகங்கள் 150

ைரதைற்பு �ை்டபங்கள் 1000

ுகர்தைொர் தெவை நிவலயங்கள் 150

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்கள் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 
�ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1000

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய கவடத் மதொுதிகள் 
(நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1500

எரிைொயு நிவலயங்கள் �ற்ு�் �ின்ூட்ட நிவலயங்கள் 750

திறந்த ைொகனத் தரிப்பிட�் 250

கொட்ெியவற 300

தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள் 350

ு
ிய

ிு
ப்ப

ுக்க
ள்

ுியிுப்புக்கள் 150

உத்திதயொகூர்ை இல்லங்கள்/ஊைியர் உத்திதயொகூர்ை இல்ல-
ங்கள்

150

ுதிதயொர்/ஊனுற்தறொர் இல்லங்கள் 1000

ெிுைர் இல்லங்கள் 500

ெிுைர் பொுகொப்பு நிவலயங்கள் 500

ைிுதிகள் 150

ுக
ொத

ொர
�்

வைத்திய ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள் 250

வைத்திய ஆதலொெவன தெவை நிவலயங்கள் 500

வைத்திய இரெொயனூட�் 150

ஆயுர்தைத வைத்திய நிவலயங்கள் 250

கல்
ை

ிெ
ொர்

ுன் பிள்வளப் புை அபிைிுத்தி நிவலயங்கள் 500

நொட்ியக் ூட�்/நொடகக் ூட�் 1000

உயர் கல்ைி நிுைனங்கள் 4000 

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

ுவறந்த அடர்த்தி  
மகொண்ட ுியிுப்பு  
ைலய�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

நி
ு

ை
ன

ங்
கள்

ைங்கி, கொப்புுதி �ற்ு�் நிதி நிுைனங்கள் 300

அுைலகங்கள் 150

மதொைில் அுைலக�் 150
ெூ

க 
தெ

வ
ை

கள்
 

�ற்
ு

�் 
மப

ொு
 

ை
ெத

ிக
ள்

ெூக அபிைிுத்தி நிவலய�் 150

ெூக �ற்ு�் கலொெொர நிவலய�் 1000

தகட்தபொர் ூட�் �ற்ு�் �ொநொட்ு �ை்டபங்கள் 1000

ூலகங்கள் 150

ுற்
ு

ல
ொ

ஓய்ைு ைிுதிகள் 300

ைிுந்தினர் இல்லங்கள் 150

தங்ு�ிடங்கள் 150

ுற்ுலொ ைிுதிகள் 500

நகர உைைகங்கள் 500

ுற்ுலொ தகைல் நிவலயங்கள் 150

கபொனொ த�ொட்டல்கள் 500

ஐைவகப் பைி நிவலயங்கள் 250

உ
ற்

பத்
தி

க் 
வ

கத்
மத

ொ-
ைி

ல்

�ரத் தளபொட உற்பத்தியுடன் மதொடர்புவடய வகத்மதொைில்கள் 500

ூைுக்ு இவெைொன ெிறிய அளைிலொன வகத்மதொைில்கள் 500

தெ
வ

ை
க் 

வ
கத்

மத
ொை

ி-
ல்

கள்

ெலவை/ஆவடகவள ுத்த�் மெய்யு�் இடங்கள் 150

ஆவலகள் 150

ைொடவக ைொகன தெவைகள் 250

மப
ொு

ு
தப

ொக்
ு

 �
ற்

ு
�் 

தக
ள

ிக்
வ

க 
நி

கை்
ை

ுகள்

உள்ளக ைிவளயொட்ு நிவலயங்கள் 500

நொடக அரங்கங்கள் 500

களியொட்ட ைிுதிகள் 500

கவலக்ூடங்கள்/அுங்கொட்ெியகங்கள் 500

திறந்தமைளி நொடக அரங்கங்கள் 2000

திறந்தமைளி உடற்கட்ு நிவலயங்கள் /  
உடற்பயிற்ெி நிவலயங்கள்

500

திவரயரங்ுகள் 500

ூங்கொக்கள்

அட்டைவண இலக்க�் 8.8 : ுவறந்த அடர்த்தியுடன் ூிய புவ�க் ுியிுப்பு  ைலயத்தின் அு�தி 
மபற்ற பொைவனகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

ுவறந்த அடர்த்தி  
மகொண்ட ுியிுப்பு  

ைலய�்
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8.5. �ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி  
ம��்பொட்ு ைலய�்

அ ைலய ைவரயவற இை் ைலயத்தில் தெ்ுத் மதொைிவல த��்புத்ு�் தநொக்கில் 
இை் ைலயத்தில் �ொத்திர�் அு�தி ைைங்கப்பட்ட பொைவன-
யொன �ர�் �ற்ு�் �ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்திக் 
வகத்மதொைிவல ஊக்ுைிப்பதற்ு ைிதெட கைன�் மெுத்தப்ப-
ட்ு ைிதிுவறகள் ைுக்கப்பட்ுள்ளன.  அதற்கவ�ய �ரத் 
மதொைில் நடைிக்வககவள ஊக்ுைிப்பதற்ு 80% கொைித் 
ுை்ுகவள உள்ளடக்கலொனு பரிந்ுவரக்கப்புைுடன், 
அதற்ுத் ததவையொன ுவறந்த பட்ெ நில அளைொனு 20 
பர்ெ்ெஸ் ைவர ுவறக்கப்பட்ுள்ளு.  இை் ைலயத்தில் 
ுன்னொிப் பொைவனயொன தெ்ுத் மதொைிவலத் தைிர ஏவனய 
பொைவனகள் �ட்ுப்புத்தப்புைுடன், கொைித் ுை்ு 
உள்ளடக்கலொனு 50% ைவர �ட்ுப்புத்தப்பு�். 

ஆ ைலய எல்வலகள் இவைப்பு இலக்க�் 18 இல் கொட்டப்பட்ுள்ளு

இ ைலய ுைக�் 1.75

ஈ அு�திக்கப்பட்ட உயர எல்வல A,B �ற்ு�் C �ொதிரிகுக்ு அவ�ய

உ அு�திக்கப்பட்ட கொைித் 
ுை்ுகளின் உள்ளடக்க�்

�ரத் மதொைிுடன் மதொடர்புவடய நடைிக்வககள்  - 80%  
ஏவனயவை - 50%

ஊ ைலயத்திற்ுரிய மபொுக் 
கட்டவளகள்

• இை் ைலயத்தின் ுியிுப்பு அல்லொத அபிைிுத்தி 
நடைிக்வககுக்ு �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர 
ெவபயின் அு�திவயப் மபற்ுக் மகொள்ளல் தைை்ு�்.

அட்டைவண இலக்க�் 8.9 : �ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி த��்பொட்ு ைலயத்திற்கொன ைலய ைிதிு-
வறகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

�ரத்ுடன்  
மதொடர்புவடய உற்பத்தி 
ம��்பொட்ு ைலய�்



212

பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

ை
ர்த்

தக
�்

ெில்லவறக் கவடகள் 150

�ுந்தகங்கள் 150

எரிைொயு நிவலயங்கள் �ற்ு�் �ின்ூட்ட நிவலயங்கள் 150

கொட்ெியவற 750

தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள் 300

Furniture/ household items Shops 350

ு
ிய

ிு
-

ப்ப
ுக்க

ள் ுியிுப்புக்கள் 150

ுதிதயொர்/ஊனுற்தறொர் இல்லங்கள் 1000

நி
ு

ை
ன

ங்
கள்

ைங்கி, கொப்புுதி �ற்ு�் நிதி நிுைனங்கள் 300

அுைலகங்கள் 150

மதொைில் அுைலக�் 150

உ
ற்

பத்
தி

க் 
வ

கத்
மத

ொை
ில்

ைீட்ுக் வகத்மதொைில்கள் 150

�ரக் களஞ்ெிய�் 500

�ரத் தளபொட மதொைிற்ெொவல 500

�ரத் தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள் 500

�ரத் ுை்டொக்கல் 500

�ரத் தளபொட உற்பத்தியுடன் மதொடர்புவடய வகத்மதொைில்கள் 375

ூைுக்ு இவெைொன ெிறிய அளைிலொன வகத்மதொைில்கள் 500

தெ
வ

ை
க் 

வ
கத்

மத
ொ-

ைி
ல்

கள்

ெலவை/ஆவடகவள ுத்த�் மெய்யு�் இடங்கள் 150

ஆவலகள் 250

அட்டைவண இலக்க�் 8.10 : �ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி த��்பொட்ு ைலயத்தின் அு�தி மபற்ற 
பொைவனகள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

�ரத்ுடன்  
மதொடர்புவடய உற்பத்தி 

ம��்பொட்ு ைலய�்
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8.6. மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலய�்

அ ைலய ைவரயவற இை் ைலயத்தின் ுற்ுெ் ூைல் அ�்ெங்கள் �ற்ு�் புைியியல் அவ�ைு 
குத்திற் மகொள்ளப்பட்டதன் பின்னர் ஏவனய அபிைிுத்தி ைலயங்குடன் 
ஒப்பீட்ு ரீதியில் ுவறந்த அடர்த்தியுடன் அபிைிுத்தி மெய்யப்பு�்.  த�ு�், 
மபொல்மகொவட ஆற்றின் நீர் �ொெவடைவதக் ுவறப்பதன் மபொுட்ு 
வகத்மதொைிற் பொைவனகவள �ட்ுப்புத்ுைதற்ு எை்ுைததொு, 
புவ� அடர்த்திவயப் தபுைதற்ு �ற்ு�் மைள்ள அனர்த்த நிவலவ�-
வயத் தைிர்த்ுக் மகொள்ளக் ூியைொு இை் ைலயத்தில் அபிைிுத்தி 
த��்புத்தப்பு�். 

அதற்கவ�ய மபொல்மகொவட ஆற்றின் கவரயிலிுந்ு 12 �ீற்றர் ைவர 
கொப்பொக அறிுகப்புத்தப்புைுடன், 12 �ீற்றர் ுதல் 36 �ீற்றர் ைவரயொன 
பிரததெத்தில் த�ற்மகொள்ளப்பு�் அபிைிுத்திகள் அட்டைவை 02

ஆ ைலய எல்வலகள் இவைப்பு இலக்க�் 19 இல் கொட்டப்பட்ுள்ளு

இ ைலய ுைக�் ஆற்றங் கவரயிலிுந்ு 12 (0-12) �ீற்றர் ைவர ைலய ுைக�் 0
12 �ீற்றர் ுதல் 36 �ீற்றர் ைவர ைலய ுைக�் தொக்க�் மெுத்தொு.
36 �ீற்றரிலிுந்ு ைலய ஒுங்கிவைப்பு எல்வல ைவர ைலய ுைக�் 1.5
ைலய ுைகத் திட்டத்தில் கொட்டப்பட்ுள்ள அவனத்ு ஈர நிலங்குக்ு�் 
ைலய ுைக�் 0 ஆு�்.

ஈ அு�திக்கப்பட்ட 
உயர எல்வல

ஆற்றங் கவரயிலிுந்ு 12 �ீற்றர் ைவர எந்தமைொு நிர்�ொைிப்பிற்ு�் 
அு�தி ைைங்கப்பட �ொட்டொு.
12 �ீற்றர் ுதல் 36 �ீற்றர் ைவர அட்டைவை இலக்க�் 02 இல் கொட்டப்ப-
ட்ுள்ள உயர எல்வலகுக்ு உட்பட்ு அபிைிுத்தி மெய்தல் தைை்ு�்.
36 �ீற்றரிலிுந்ு ைலய ஒுங்கிவைப்பு எல்வல ைவர த�ற்மகொள்ளப்பு�் 
நிர்�ொைிப்புக்கள் A, B �ற்ு�் C �ொதிரிகுக்ு அவ�ைொனதொக இுத்தல் 
தைை்ு�். 

உ அு�திக்கப்பட்ட  
கொைித் ுை்ுக-
ளின் உள்ளடக்க�்

12 �ீற்றர் ுதல் 36 �ீற்றர் ைவர - 65%

36 �ீற்றரிலிுந்ு ைலய ஒுங்கிவைப்பு எல்வல ைவர ுியிுப்புப் 
பொைவனகுக்ு - 65%  
ுியிுப்பு அல்லொத பொைவனகுக்ு - 70%

ஊ ைலயத்திற்ுரிய 
மபொுக் கட்டவளக-
ள்

• மபொல்மகொவட ஆற்றங் கவரயிலிுந்ு 12 �ீற்றர் ுதல் 36 �ீற்றுக்ு 
இவடயில் த�ற்மகொள்ு�் 3000 அிக்ு த�ற்பட்ட ுியிுப்பு 
அபிைிுத்தி �ற்ு�் அபிைிுத்தி ைலயத்தில் அு�தி மபற்ற பொைவன-
குக்ு �த்திய ுற்றொடல் அதிகொர ெவபயின் ுன்தனொிெ் ெொன்றித-
வைப் மபற்ுக் மகொள்ளல் தைை்ு�்.

• இை் ைலயத்தில் கொைிகளின் அபிைிுத்தி நடைிக்வககளின் தபொு 
�ை் மைட்ுதல், நிரப்புதல் தபொன்றைற்வற த�ற்மகொள்ளலொகொு 
என்புடன், நிலைு�் புைியியல் �ொற்றங்குக்ு அவ�ைொக கட்ிட 
நிர்�ொைிப்வப த�ற்மகொள்ளல் தைை்ு�்.

• தவரத் தள�் �ற்ு�் த�ு�் ூன்ு தளங்குக்ு த�ற்பட்ட நிர்�ொைி-
ப்வப த�ற்மகொள்ைதொயின் ெிைில் ைி�ொன தெவை அதிகொர ெவபயிட�ி-
ுந்ு இவெைுெ் ெொன்றிதவைப் மபற்ுக் மகொள்ளல் தைை்ு�்.

• ைலயத்தில் ுப்வபகள் �ற்ு�்  கைிைுகவள அகற்ுவகயில் ம�ொறட்ு-
வை �ொநகர ெவபயின் பரிந்ுவரகள் �ற்ு�் ுவறகவளப் பின்பற்ற-
ல் தைை்ு�் என்புடன், ஒுதபொு�் ஆற்றில் அல்லு ஆற்ுக் 
கொப்பிற்ு கைிைுகவள அகற்றலொகொு.

அட்டைவண இலக்க�் 8.11 : மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலயத்திற்கொன ைலய ைிதிுவறகள் | 
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

மபொல்மகொவட நீர்ுவன 
அபிைிுத்தி ைலய�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

ை
ர்த்

தக
�்

பல்மபொுள் அங்கொிகள் 500

கவடத் மதொுதிகள்/மதொுதி 500

பல �ொி ைொகனத் தரிப்பிட�் 1000

ெில்லவறக் கவடகள் 150

உைைகங்கள் 150

�ுந்தகங்கள் 150

ைரதைற்பு �ை்டபங்கள் 1000

ுகர்தைொர் தெவை நிவலயங்கள் 150

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்கள் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 
�ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1000

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய ைொகன தெவை 
நிவலய�் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி 
இல்வல)

1500

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய கவடத் மதொுதிகள் 
(நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1500

எரிைொயு நிவலயங்கள் �ற்ு�் �ின்ூட்ட நிவலயங்கள் 750

திறந்த ைொகனத் தரிப்பிட�் 250

திறந்த ெந்வத 500

கொட்ெியவற 300

இுப்பு 500

களஞ்ெிய�் 1000

தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள் 350

ு
ிய

ிு
ப்ப

ுக்க
ள்

ுியிுப்புக்கள் 150

ுதிதயொர்/ஊனுற்தறொர் இல்லங்கள் 1000

ெிுைர் இல்லங்கள் 500

ெிுைர் பொுகொப்பு நிவலயங்கள் 500

ைிுதிகள் 150

ுக
ொ-

தொ
ர�் ஆயுர்தைத வைத்திய நிவலயங்கள் 250

கல்
ை

ிெ
ொர் ுன் பிள்வளப் புை அபிைிுத்தி நிவலயங்கள் 500

உயர் கல்ைி நிுைனங்கள் 4000

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

மபொல்மகொவட நீர்ுவன 
அபிைிுத்தி ைலய�்
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பொைவனகள் அு�தி மபற்ற பொைவனகள் ுவறந்த பட்ச நில 
அளைு (ச.�ீ)

நி
ு

ை
ன

ங்
கள்

ைங்கி, கொப்புுதி �ற்ு�் நிதி நிுைனங்கள் 300

அுைலகங்கள் 150

மதொைில் அுைலக�் 150

ெூ
க 

தெ
வ

ை
கள்

 �
ற்

ு
�் 

மப
ொு

 ை
ெத

ிக
ள்

ெூக அபிைிுத்தி நிவலய�் 150

ெூக �ற்ு�் கலொெொர நிவலய�் 1000

தகட்தபொர் ூட�் �ற்ு�் �ொநொட்ு �ை்டபங்கள் 1000

ூலகங்கள் 150

புனர்ைொை்ைு நிவலயங்கள் 500

ுற்
ு

ல
ொ

ஓய்ைு ைிுதிகள் 300

ைிுந்தினர் இல்லங்கள் 150

தங்ு�ிடங்கள் 150

ுற்ுலொ ைிுதிகள் 500

நகர உைைகங்கள் 500

ுற்ுலொ தகைல் நிவலயங்கள் 150

கபொனொ த�ொட்டல்கள் 500

ஐைவகப் பைி நிவலயங்கள் 250

மப
ொு

ு
தப

ொக்
ு

 �
ற்

ு
�் 

தக
ள

ிக்
வ

க 
நி

கை்
ை

ுகள்

உள்ளக ைிவளயொட்ு நிவலயங்கள் 500

நொடக அரங்கங்கள் 500

களியொட்ட ைிுதிகள் 500

கவலக்ூடங்கள்/அுங்கொட்ெியகங்கள் 500

திறந்தமைளி நொடக அரங்கங்கள் 2000

திறந்தமைளி உடற்கட்ு நிவலயங்கள்/ உடற்பயிற்ெி  
நிவலயங்கள்

500

திவரயரங்ுகள் 500

ூங்கொக்கள்

அட்டைவண இலக்க�் 8.12 : மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலயத்தின் அு�தி மபற்ற பொைவனக-
ள் | ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவப, 2021

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

மபொல்மகொவட நீர்ுவன 
அபிைிுத்தி ைலய�்
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உத்ததச ைீதி அகலக்  
கட்ிட எல்வலக் கொப்பு

அத்தியாயம்

09
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

9.1. உத்மதச ைீதி அகல�்
மோறை்ுபவ அபிவிுத்தித் திை்ைே் 2019-2021 ூலே் அபிவிுத்திக்ு உத்மதசிக்கப்பை்ை 
வதீிகளானு ுன்ுரிபேப் பி வபகப்புத்தப்பை்ைமதாு, ுன்ுரிபே வதீிகள் P1 எனவுே் 
இரண்ைாவு ுன்ுரிபே வதீிகள் P2 எனவுே், ூன்றாவு ுன்ுரிபே வதீிகள் P3 எனவுே் 
காை்ைப்பை்ுள்ளன.

ம�ொறட்ுவை அபிைிுத்தித் திட்ட�் 2019-2021 ூல�் அபிைிுத்திக்ு உத்மதசிக்கப்பட்ட ைீதிகள்

ைீதி 
ுன்ுரி-
வ�

ைீதியின் 
அ�்சங்கள் இனங் கொணப்பட்ட ைீதிகள்

ஒு-

ங்வகக-

ளின் 
எண்ணி-
க்வக

மசவை 
ஒுங்வக

உத்மதச 
ைீதி 
அகல�்- 
�ீற்றர்

ுதலொைு 
ுன்ுரி-
வ� ைீதி P1 
ைீதி 

நகுக்ு 
மைளிதய தைு 
பிரதொன நகர 
தகந்திரங்கள் 
ெிலைற்ுடன் 
மதொடர்புபு�், 
மபௌதீக அகல�் 
20 அி அல்லு 
அதனிு�் 
ூிய ைீதிகள்

TP3 கொலி ைீதி – ம�ொறட்ுவை 
புதிய கொலி ைீதி �ற்ு�் பவைய 
கொலி ைீதி மதொடர்புபு�் 
இடத்திலிுந்ு ம�ொறட்ுவை 
பன்ுக தபொக்ுைரத்ு நிவலய�்

ஏற்புவட-
யு

TP4 மபொுப்பன ைீதி – மபொு-
ப்பன ெந்தியிலிுந்ு கங்கொரொ� 
ைீதி ைவர

ஏற்புவட-
யு

இரை்டொை-
ு ுன்ுரி-
வ� ைீதி P2 
ைீதி 

நகுக்ு 
மைளிதய தைு 
நகர தகந்திர-
ங்குடன் 
மதொடர்புபு�் 
ைீதியின் 
மபௌதீக அகல�் 
20 அி அல்லு 
அதனிு�் 
ூிய ைீதிகள்

TP6 பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத 
– கட்ுமபத்த ெந்தியிலிுந்ு 
மகொஸ்பலொன பொல�் ைவர

ஏற்புவட-
யு

TP5 உத்ததெ கவரதயொர ைீதி 
மத�ிைவளயிலிுந்ு 
ைீரபுரொன் அப்பு ைீதி ைைிதய 
உத்ததெ ம�ொறட்ுவை பன்ுக 
தபொக்ுைரத்ு நிவலய�் ைவர

TP7 ீ மெொய்ெொ ைீதி ரொைத்தொை-
த்வத ெந்தியிலிுந்ு கட்ுமப-
த்த மகொஸ்பலொன பொல�் ைவர

ூன்றொைு 
ுன்ுரி-
வ� ைீதி
P3 ைீதி

ைீதியின் 
மபௌதீக அகல�் 
20 அி அல்லு 
அதனிு�் 
ூிய ைீதிகள்

TP11 உத்ததெ மபொல்மகொவட ெிறி 
ைீதி திமகொமரல்ல புதிய 
பொலத்திலிுந்ு மபொல்மகொவட 
ஆற்ு எல்வல ைைிதய மபொு-
ப்பன ைீதி ைவர

TP10 ம�ொறட்ுவை புவகயிரத 
நிவலய பிரதைெ ைீதி கொலி 
ைீதியிலிுந்ு ம�ொறட்ுவை 
புவகயிரத நிவலய�் ைவர

TP10 மகொரலமைல்ல புவகயிரத 
பிரதைெ ைீதி கொலி ைீதியிலிுந்ு 
மகொரலமைல்ல புவகயிரத 
நிவலய�் ைவர

அத்தியொய�் 09 
உத்மதச ைீதி அகலக்  

கட்ிட எல்வலக் காப்பு

உத்மதச ைீதி அகல�்
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ம�ொறட்ுவை அபிைிுத்தித் திட்ட�் 2019-2021 ூல�் அபிைிுத்திக்ு உத்மதசிக்கப்பட்ட ைீதிகள்

ைீதி 
ுன்ுரி-
வ�

ைீதியின் 
அ�்சங்கள் இனங் கொணப்பட்ட ைீதிகள்

ஒு-

ங்வகக-

ளின் 
எண்ணி-
க்வக

மசவை 
ஒுங்வக

உத்மதச 
ைீதி 
அகல�்- 
�ீற்றர்

ூன்றொைு 
ுன்ுரி-
வ� ைீதி
P3 ைீதி

TP10 எமகொட உயன புவகயிரத 
நிவலய பிரதைெ ைீதி கொலி 
ைீதியிலிுந்ு எமகொட உயன 
புவகயிரத நிவலய�் ைவர

TP10 அங்ுலொன புவகயிரத 
நிவலய பிரதைெ ைீதி கொலி 
ைீதியிலிுந்ு அங்ுலொன 
புவகயிரத நிவலய�் ைவர

TP10 ுனொவை புவகயிரத 
நிவலய பிரதைெ ைீதி கொலி 
ைீதியிலிுந்ு ுனொவை 
புவகயிரத நிவலய�் ைவர

TP12 ுைைர்தனொரொ� ைீதியிலி-
ுந்ு மபொல்மகொவட உத்ததெ 
வெக்கிள் �ற்ு�் நவடபொவத 
ஒுங்வக ைவர

TP12 ெ�ொஜைொதீ ைீட்ுத் திட்டப் 
பிரததெ�் புதிய கொலி ைீதியிலிு-
ந்ு மபொல்மகொவட உத்ததெ 
வெக்கிள் �ற்ு�் நவடபொவத 
ஒுங்வக ைவர

TP12 ரீ.எல்.ெீ. பீரிஸ் �ொைத்வத 
புதிய கொலி ைீதியிலிுந்ு 
மபொல்மகொவட உத்ததெ வெக்கிள் 
�ற்ு�் நவடபொவத ஒுங்வக 
ைவர

TP12 ��ைத்வத �ொைத்வத 
புதிய கொலி ைீதியிலிுந்ு 
மபொல்மகொவட உத்ததெ வெக்கிள் 
�ற்ு�் நவடபொவத ஒுங்வக 
ைவர

அட்டைவண : 9.1. ம�ொறட்ுவை அபிைிுத்தித் திட்ட�் 2021-2030 ூல�் அபிைிுத்திக்ு உத்மதசிக்கப்பு�் 
ைீதி ுன்ுரிவ� 
ூல�் : நகர அபிைிுத்தி அதிகொர சவப, 2021

அத்தியொய�் 09 
உத்மதச ைீதி அகலக்  
கட்ிட எல்வலக் காப்பு

உத்மதச ைீதி அகல�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

9.2. கட்ிட எல்வலக் கொப்பு

மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

கட்ிட எல்வல ைீதி �த்தியிலிுந்ு 100| -0“ ைவர தபை தைை்ிய ைீதிகள்

1. கடற்கவர ைீதி - - 100’

2. தலி ீ மெொய்ெொ ைீதி - - 100’

கட்ிட எல்வல ைீதி �த்தியிலிுந்ு 55| -0“ ைவர தபை தைை்ிய ைீதிகள் 

3 பவைய கொலி ைீதி 12 - 55’

4 புதிய கொலி ைீதி 20 - 55’

5 மபொுப்பன ைீதி 12 - 55’

6. பிலியந்தவல ைீதி 12 - 55’

7 கல்ததுல்ல ைீதி 6 - 55’

8 கட்ுமபத்த – மகொஸ்பொலன ைீதி 20 - 55’

9 மகொரமைல்ல – எமகொட உயன ைீதி 12 - 55’

கட்ிட எல்வல ைீதி �த்தியிலிுந்ு 25| -0“ ைவர தபை தைை்ிய ைீதிகள்

1. தஜொன் மரொட்ரிதகொ ைீதி 6 - 25’ 

2. எமகொட உயன மபரி ைீதி 10 - 25’ 

3. ீ ம�ல் ைீதி 6 - 25’ 

4. ைிதலொரைத்வத ைீதி 6 - 25’ 

5. மதலைலத�ன ைீதி 10 - 25’ 

6. புனித அந்ததொனியொர் ைீதி 10 - 25’ 

7. ரொைத்தொைத்வத ைீதி 10 - 25’ 

8. ரத்�லொன – அங்ுலொன கடற்கவர ைீதி 5 - 25’ 

9. பிதர�ரத்ன �ொைத்வத 6 - 25’ 

10. ப�ல �ற்ு�் இ�ல இதிமபத்த ைீதி 6 - 25’ 

11. அங்ுலொன – மதலைல ைீதி 10 - 25’ 

12. ம�ொறட்ுவை புவகயிரத நிவலய ைீதி 10 - 25’ 

13. ுனொவை புவகயிரத நிவலய ைீதி 10 - 25’ 

14. மகொரலமைல்ல புவகயிரத நிவலய ைீதி 15 - 25’ 

அை்ைவபை இலக்கை் 9.2 ூலை் வைாறை்ுபவ ைாநகர சபப எல்பலயில் காைப்புை் வீதிகுக்ு உரிய கை்ிை எல்பல 
காை்ைப்பை்ுள்ளு.
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மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

15. எமகொட உயன புவகயிரத நிவலய ைீதி 15 - 25’ 

16. அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய ைீதி - - 25’ 

கட்ிட எல்வல ைீதி �த்தியிலிுந்ு 20| -0“ ைவர தபை தைை்ிய ைீதிகள் 

கட்ுமபத்த

1. ததைொலய ைீதி 3.68 0.89 20’

2. தன்மதைிய ைத்வத ைீதி 5.52 0.41 20’

3. ரைைிு ைஜிர பர்னொந்ு ைீதி 3.35 0.89 20’

4. பல்கவலக்கைக ைீதி (ஆர�்ப�் ீ.எஸ்.ைிதஜெிங்� �ொைத்வத) 3.16 0.28 20’

5. தரொலி பர்னொந்ு �ொைத்வத (ுுைொுல்ல ைீதியுடன் மதொடர்புப-
ட்டு) 6.5 0.74 20’

6. ுுைொுல்ல – 2 ஆ�் ஒுங்வக 3.3 0.08 20’

7. தகொ�ஸ் பிரததெ�் �ற்ு�் ூலொநந்த ைிகொவர ைீதியுடன் 
மதொடர்புபட்ட ைீதி 3.5 0.07 20’

8. ெ�ரக்தகொன் மைல ைீதி 3.5 0.19 20’

9. தரொலி பர்னொந்ு �ொைத்வத (ுுைொுல்ல ைீதி �ற்ு�் ரொைத்தொ-
ைத்வத 09 ஆ�் ஒுங்வகயுடன் மதொடர்புபட்ட ைீதி) 5.3 0.07 20’

10. ீ.எஸ்.ைிதஜெிங்� �ொைத்வத – 03 ஆ�் ஒுங்வக 5.6 0.8 20’

11. தரொலி பர்னொந்ு �ொைத்வத – 02 ஆ�் ஒுங்வக - 20’

12. ைரிப்பை இலக்க�் 60 இற்ு அை்�ித்த ைீதி 6.2 0.09 20’

13. பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத 6.13 0.74 20’

14. ஆெிரி பிரததெ�் - 20’

15. ுர�்ய பிரததெ�் 6.13 0.34 20’

16. ீ.எஸ்.ைிதஜெிங்� �ொைத்வத (ஆவல ைீதி) 5.5 0.96 20’

17. ுுைொுல்ல ைீதி 5.3 0.59 20’

18. தரொலி பர்னொந்ு �ொைத்வத (கொலி ைீதியுடன் மதொடர்புபட்ட0 6.5 0.74 20’

19. தகொ�ஸ் பிரததெ�் 4.3 0.31 20’

20. தரொலி பர்னொந்ு �ொைத்வத – 01 ஆ�் ஒுங்வக - 20’

21. த�ொல்தப ைீதி 8.5 0.30 20’

22. தெொபித்த ைித்தியொலய ைீதி 3.3 0.22 20’

23. ஆனந்தொரொ� ைீதி 8.8 0.70 20’
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

எமகொட உயன 

24
�ீன்பிி ுவறுக ைீதி (ுகத்ுைொர ைீதியிலிுந்ு ஆர�்பித்ு 
�ீன்பிி ுவறுகத்ுடன் ுிைவடயு�்) 5.8 0.34 20’

25 தீைர ஜய �ொைத்வத 3.3 0.13 20’

26 இுுெிறி �ொைத்வத 3.4 0.15 20’

27 கடற்கவர ைீதி - - 20’

28 �ிஜ்ரொ �ொைத்வத 3.6 0.16 20’

29 ெ.அ.214 �ற்ு�் 282/1 அுகிலொன ைீதி - - 20’

30 ஜயகத்புர ைீதி (மதொன் ைிலிய�் �ொைத்வத) 3.5 0.16 20’

31 ஜயகத்புர பிரதொன ைீதி (மதொன் ைிலிய�் �ொைத்வத) 3.7 0.19 20’

32 ��ைத்வத ைீதி 3.5 0.18 20’

33 ெொ� பிரததெ�் (ெ.அ.182 �ற்ு�் 184 அுகிலொன ைீதி) 3.6 0.19 20’

34 மென்திரிஸ் பிரததெ�் 3.3 0.32 20’

35 தஜொெப் பிரததெ�் 3.3 0.34 20’

36 ஜனப்பிரிய �ொைத்வத 3.3 0.32 20’

37 ெரைபொல �ொைத்வத 3.5 - 20’

38 த�ொெஸ் பிரததெ�் 3.7 0.38 20’

39 ெத்தர்த�ொதய �ொைத்வத 3.5 0.24 20’

40 ைீட்ுத் மதொுதி ைீதி 3.5 0.24 20’

41 �� ுக மெைை ைீதி 3.5 - 20’

42 ைீட்ுத் திட்ட ைீதி 3.6 0.09 20’

43 �யொன ைீதி 4.2 0.37 20’

44 ுனந்த ைீட்ுத் திட்ட ைீதி 4.2 0.24 20’

45 ரஞ்ெித் பீரிஸ் �ொைத்வத 3.7 0.12 20’

46 லக்கீ மெைைபுர ைீதி 3.6 0.23 20’

47 நலன்புரி கொரியொலயத்திற்ு அுகிலொன ைீதி 3.3 - 20’

48 ஜயந்தி �ொைத்வத 3.6 0.21 20’

49 ீ தீப்ப�ித்த ைீதி 3.7 0.06 20’

50 ெ�கி த��் �ொைத்வத 3.3 0.07 20’
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மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

51 ரன்மைலி �ொைத்வத 3.7 0.24 20’

52 தினெிறி ைீதி �ற்ு�் ஜயைர்தன ைீதியுடன் மதொடர்புபட்ட ைீதி 3.6 0.35 20’

53 மெொபொத�் �ொைத்வத 3.3 0.16 20’

54 ததைொலய ைீதி 4.2 0.21 20’

55 ஜினெிறி �ொைத்வத 4.2 0.21 20’

56 ெொ� பிரததெ கிவள ைீதி (��ைத்வத ைீதியிலிுந்ு ஞொனொதலொ-
க்க �ொைத்வத ைவர) 5.9 0.08 20’

இந்திமபத்த

57 ம�ன்ிஸ் ஒுங்வக 3.3 0.75 20’

58 பிளொெியஸ் ஒுங்வக 2.0 - 20’

59 ம�ன்த்த திஸ்த்த ைித்தியொலய ைீதி 3.6 - 20’

60 புனித பிளொெியஸ் ஒுங்வக 4.6 0.42 20’

61 ைிகொவர ைீதிக்ு ுன்னொல் உள்ள ைீதி 3.3 0.05 20’

62 30 ெ.அ. அுகிலொன ைீதி 3.3 0.06 20’

63 எஸ்.எஸ்.ைத்வத ைீதி 3.6 0.05 20’

64 �ிரை �ொட்மையொர் அுகிலொன ைீதி 3.3 0.06 20’

65 தினெிறி �ிளகொய் ஆவல அுகிலொன ைீதி 3.0 0.10 20’

66 நகர ெவப ைத்வத ைீதி 4.5 0.06 20’

67 மபக்ைத்வத ைிதி 3.3 0.90 20’

68 இந்திமபத்த – 06 ஆ�் ஒுங்வக 3.7 - 20’

69 ரஸ்கின் பர்னொந்ு ைீதி 4.0 0.22 20’

70 ரொுல ைித்தியொலய ைீதி 3.6 0.22 20’

71 தபத்தனி மடரஸ் ைீதி 6.1 0.18 20’

72 குப்பிட்ிய ைீதி 3.4 0.13 20’

73 ுதர ஒுங்வக 3.3 0.16 20’

74 த�ஜர் ைீரூரிய �ொைத்வத - 0.08 20’

75 மபொருை ைீதி 3.3 0.11 20’

76 பில்த�ொரியொ ைீதி 5.1 0.12 20’

77 தஜொன் ெொுதைல் ைீதி 4.0 0.17 20’
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

78 அறமநறிப் பொடெொவல �ொைத்வத 3.5 0.38 20’

79
இ�ல இந்திமபத்த தஜொன் ெொுதைல் ைீதியின் ஜகத் ம�ை்ிஸ் 
அைர்களின் ைீட்ுக்ு ுன்னொல் உள்ள ைீதி 4.0 - 20’

80 ுதர்�ரத்னொரொ� ஒுங்வக 5.6 0.29 20’

81 தெைொ ஒுங்வக �ொற்ு ைீதி 3.6 - 20’

ரொைத்தொைத்வத

82
ரொைத்தொைத்வத – 10 ஆ�் ஒுங்வக – மஜர�ியஸ் பர்னொந்ு 
�ொைத்வத 3.8 0.3 20’

83
09 ஆ�் ஒுங்வக (ரொைத்தொைத்வத ைீதியிலிுந்ு) ஜனத்தொ 
�ொைத்வத 4.5 - 20’

84 ீ ஷொெனொைொெ ைீதி - 20’

85 மபொல்மகொட்ுை ைீதி 5.8 0.49 20’

86 மபொல்மகொட்ுை பிரததெ�் 4.2 0.09 20’

87 எந்திரிஸ் ீ ெில்ைொ ைீதி 5.7 0.38 20’

88 ரொைத்தொைத்வத – 01 ஆ�் ஒுங்வக 4.7 0.36 20’

89 ெ.அ. 49 �ற்ு�் 67 அுகிலொன ைீதி - 20’

90 ெ.அ. 44 �ற்ு�் 42 அுகிலொன ைீதி - 20’

91 புனித இ�ொுதைல் ததைொலய ைீதி 7.3 0.44 20’

92 ெத்தர்�ொரொ� ைீதி - 20’

93 ஜனத்தொ ஜய �ொைத்வத 3.3 - 20’

94 28/பீ ெ.அ. அுகிலொன ைீதி - 20’

95 ரொைத்தொைத்வத – 06 ஆ�் ஒுங்வக 6.2 0.42 20’

96 ுமெை் ீ மெொய்ெொ ைீதி (ம�ை்ிஸ் ைீதியிலிுந்ு) 4.5 - 20’

97 மகனன் ஜொக்மகொப் �ொைத்வத 5.3 - 20’

98 தபொதி �ொைத்வத 3.7 - 20’

99 தர்�ரத்ன அைனியு 5.21 0.61 20’

100
தர்�ரத்ன அைனியு – 01 ஆ�் ஒுங்வக (மலப்ினன்ட் கர்ைல் 
ெஞ்ஜீை பர்னொந்ு �ொைத்வத) 4.6 0.14 20’

101
தர்�ரத்ன அைனியு – 02 ஆ�் ஒுங்வக (மலப்ினன்ட் கர்ைல் 
ெஞ்ஜீை பர்னொந்ு �ொைத்வத) 4.6 0.14 20’

102
தர்�ரத்ன அைனியு – 03 ஆ�் ஒுங்வக (ஆர�்ப�் 05 ஆ�் 
ஒுங்வக) 4.6 0.08 20’
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103 தர்�ரத்ன அைனியு – 04 ஆ�் ஒுங்வக 3.7 0.07 20’

104 தர்�ரத்ன அைனியு – 05 ஆ�் ஒுங்வக 3.8 0.14 20’

105 மெல்லப்மபு�தக பர்னொந்ு �ொைத்வத 5.5 0.28 20’

106 ரன்தி� �ொர்ட்மையொர் ஸ்தடொர்ஸ் ுன்னொல் உள்ள ைீதி 4.6 0.07 20’

107 ஆயுர்தைத இல்ல ைீதி 3.3 0.08 20’

108 ஆயுர்தைத இல்ல ைீதிக்ு ுன்னொல் உள்ள ைீதி 3.3 0.19 20’

109 ரொைத்தொைத்வத – 05 ஆ�் ஒுங்வக 3.3 0.70 20’

110 தர்�ரத்ன அைனியு – 06 ஆ�் ஒுங்வக 4.5 – 6.00 0.01 20’

111 ம�ன்ததொ திஸ்த்த ைித்தியொலயத்திற்ு அுகிுள்ள ைீதி 4.5 0.17 20’

112 ெத�ந்திர பிரெொத் �ொைத்வத 3.5 0.68 20’

Moratumulla

113 நீர்த் தொங்கி ைீதி 4.0 0.17 20’

114 ம�ட்ிக்கந்த ைீதி 5.6 0.25 20’

115 கடலொன ைீதி 4.4 0.19 20’

116 3 ஆ�் ஒுங்வக (ைரிப்பை இலக்க�் 385 அுகிுள்ள ீ 
மெொய்ெொ ைீதியிலிுந்ு ஆர�்ப�ொு�் ைீதி 4.5 - 20’

117 �ுதொ �ொைத்வத 3.6 0.21 20’

118 ததைொல ைத்வத ைீதி 3.3 0.80 20’

119 ம�ை்ிஸ் ைீதி 3.7 0.65 20’

120 புைக்க� மதொட்ுப்பல ைீதி 3.7 - 20’

121 தபுு �ொைத்வத 3.6 0.15 20’

122 ெல்க�ைத்வத ைீதி 4.00 0.31 20’

123 ஆதலொக்கப்பிட்ிய ைீதி 3.6 0.18 20’

124 த�னைத்வத ைீதி 4.6 1.70 20’

125 ெ.அ. 560 அுகில் 4.6 0.07 20’

126 தஜொன் ீ ெில்ைொ �ொைத்வத 6.2 0.17 20’

127 ீ ம�ல் �ொைத்வத 4.6 0.14 20’

128 தொப்பெொரொ� ைீதி �ற்ு�் ம�ை்ிஸ் ைீதி மதொடர்புபு�் ைீதி 3.3 0.09 20’

129 புனித �ிெ்மெல் [{பிலி ைீதி 3.3 0.45 20’
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130 ��ஜன ைீதி 3.7 0.08 20’

131 கல்மபொத்த ைீதி 5.3 0.18 20’

ைில்தலொரைத்வத

132 ெீைலி �ொைத்வத 3.7 0.66 20’

133 ப�்பட்ுை ைீதி (ப�்பட்ுை கொல்ைொய் ைீதி) 5.52 0.45 20’

134 ததைொனந்த ைீதி 4.6 0.32 20’

135 கித்தலந்துை ைீதி 4.2 0.32 20’

136 மதொட்ுப்பல ைீதி 4.5 - 20’

137 ீ ஞொதைஸ்ைர �ொைத்வத – 02 ஆ�் ஒுங்வக 3.0 - 20’

138
தீபொனந்த ைீதியில் த�்�ிக்க பர்னொந்ு அைர்களின் ைீட்ுக்ு 
அுகிுள்ள ைீதி 3.0 - 20’

139 ம�ை்ிஸ் ைீதியின் லயனல் அைர்களின் ைீட்ுக்ுெ் மெல்ு�் ைீதி 3.0 - 20’

140
ீ தீபொனந்த ைீதியின் பிரியலொல் அைர்களின் எல்வலக்ு 
ெ�ொந்தர�ொக பரைியுள்ள ைீதி 3.0 - 20’

மகொரலமைல்ல

141 கிரீடொபிட்ிய ைீதி 4.2 0.21 20’

142 ீ ம�ல் �ொைத்வத (புதிய கொலி ைீதி – பவைய கொலி ைீதி) 3.54 0.22 20’

143 கன்ஸ்டன்வடன் ைீதி 4.6 0.37 20’

144 த�ஜர் ஜனித் ுைரத்ன �ொைத்வத - 20’

145 ெிர�தொன �ொைத்வத 4.2 0.37 20’

146 ெ�ொஜைொதீ ைீட்ுத்திட்ட பிரததெ�் 3.7 0.58 20’

147 ெ�ொஜைொதீ – 01 ஆ�் ஒுங்வக - - 20’

148 ெ�ொஜைொதீ – 02 ஆ�் ஒுங்வக - - 20’

149 த�த்தயொஸ் பிரததெ�் 3.3 0.24 20’

150 த�த்தயொஸ் பிரததெ�் – 01 ஆ�் ஒுங்வக - - 20’

151 த�்�திலக்க �ொைத்வத - - 20’

152 எ�்.ஈ.மபதரரொ �ொைத்வத (புவகயிரத நிவலயத்திற்ு) - - 20’

153 ெந்திரொ �ொைத்வத 3.6 0.23 20’

154 மகொரலமைல்ல – 03 ஆ�் ஒுங்வக 3.7 0.32 20’

155 தீைர ைீட்ுத்திட்ட பிரததெ�் 5.9 0.37 20’
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156 தீைர ைீட்ுத்திட்ட பிரததெ�் 01 ஆ�் ஒுங்வக - - 20’

157 புனித �ிெ்மெல் [{பிலி ைீதி 3.8 0.35 20’

158 ுைொதீன கடற்கவர ைீதி - - 20’

159 ுைைர்தனொரொ� ைீதி 5.5 0.33 20’

160 ுைைர்தனொரொ� ஒுங்வக - - 20’

161 நொன லிந்த ைீதி 3.3 0.37 20’

162 ுைைர்தொனொரொ� �த்திய ைீதி 3.7 0.18 20’

163 ுெந்த ெிநிரத்ன �ொைத்வத 3.7 0.21 20’

164 ��ொைிதொன ைீதி 3.7 0.46 20’

165 �ியுபட் ீ ம�ல் ைீதி 3.5 0.22 20’

166 ��ைிதொன ுுக்ு ைீதி - - 20’

167 புனித பீற்றர் ைீதி 4.3 0.40 20’

168 புனித பீற்றர் – 01 ஆ�் ஒுங்வக - - 20’

169 புனித பீற்றர் – 02 ஆ�் ஒுங்வக 4.3 0.09 20’

170 மகொரலமைல்ல – 02 ஆ�் ஒுங்வக 3.0 0.21 20’

171 ரிைர் வெட் கொர்டன் ைீதி 4.5 - 20’

172 மஷல்டன் பீரிஸ் �ொைத்வத - - 20’

173 ீயொ பிரததெ�் 6.0 - 20’

174 மகொரலமைல்ல – 01 ஆ�் ஒுங்வக 3.8 - 20’

175 ைரிப்பை இலக்க�் 34 அுதக ுதலொ�் ஒுங்வகயிலிுந்ு 
மதொடங்ு�் ைீதி - - 20’

176 ைரிப்பை இலக்க�் 21/A அுதக ுதலொ�் ஒுங்வகயிலிுந்ு 
மதொடங்ு�் ைீதி - - 20’

177 ெ.அ. 21/1 ஏ அுகிலொன ைீதி - - 20’

178 ூை ைத்வத ைீதி 3.7 - 20’

179 ெிரிஷொந்த ீ ம�ல் �ொைத்வத 6.00 - 20’

180 ஜனத்தொ �ொைத்வத 3.3 - 20’

181 ெ.அ. 38 �ற்ு�் 32 அுகிலொன ைீதி - - 20’

182 தபொதி �ொைத்வத 3.6 4.0 20’

183 மகொரலமைல்ல – 05 ஆ�் ஒுங்வக 4.0 - 20’
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184 125 ஆ�் ஜயந்தி �ொைத்வத 3.7 - 20’

185 ஆெிறி �ொைத்வத 3.7 - 20’

186 மகொரதனலிஸ் �ொைத்வத 4.6 - 20’

187 த�மபயொர் கொர்டன் ைீதி 4.6 20’

188 ெ.அ. 93 �ற்ு�் ெனெூக நிவலயத்திற்ு அுகிலொன ைீதி - 20’

189 நிை�ல் பிரததெ�் 3.7 20’

190 �ில்டன் ீ ம�ல் �ொைத்வத 3.6 20’

191 ெந்திரொ �ொைத்வத அுகிலொன ைீதி 3.5 20’

192 ைித்தியொலய �ொைத்வத 3.6 20’

193 ெிங்� ெ�ொஜய அுகிலொன ைீதி 3.6 20’

194 ரைைிு ரிைன் பர்னொந்ு �ொைத்வத 6.0 20’

195 ெர்க்கியுளர் ைீதி 3.3 20’

196 தலக்க�்தக ததொ�ஸ் மபதரரொ �ொைத்வத 3.6 20’

197 ரன்ெர ீ ெில்ைொ �ொைத்வத 3.6 20’

198 புவகயிரத நிவலயத்திற்ு அுதக ஆர�்பிக்ு�் ைீதி - 20’

199 நதீ �ொைத்வத �ொற்ு ைீதி - 20’

200
மகொன்ஸ்டன் வடன் ஒுங்வக பவைய ைீதியில் ஆர�்பிக்ு�் 
இடத்தில் ைலு பக்க�ொக உள்ள ைீதி - 20’

மபொுப்பன

201 அுர �ொைத்வத 6.11 - 20’

202 ெ�கி �ொைத்வத 6.11 - 20’

203 ைிஜய �ொைத்வத 6.11 - 20’

204 திஸ்ஸ �ொைத்வத 6.11 - 20’

205 தர்�ொஸ்ர� �ொைத்வத 6.11 - 20’

206 அபய �ொைத்வத 6.11 - 20’

207 மகுு �ொைத்வத 6.11 - 20’

208 மபரக்ு�் �ொைத்வத 6.11 - 20’

209 ரொஜெிங்� �ொைத்வத – 02 ஆ�் ஒுங்வக 4.6 - 20’

210 �ொமனல் �ொைத்வத 6.11 - 20’

211 ுக்�ல் �ொைத்வத 3.6 - 20’
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212 ெ�ன் �ொைத்வத 3.06 - 20’

213 ெ�ன் ைிகொவர �ொைத்வத 4.6 - 20’

214 ைலக�்பொ �ொைத்வத 6.11 - 20’

215 ெங்கதபொ �ொைத்வத 6.11 - 20’

216 ரொஜெிங்� �ொைத்வத 6.11 0.35 20’

217 ரொஜெிங்� �ொைத்வத – 01 ஆ�் ஒுங்வக 4.6 0.08 20’

218 மெத்ெிறி �ொைத்வத 3.06 0.39 20’

219
ம�த ைீதி (ைிஜய �ொைத்வத �ற்ு�் மெத்ெிறி �ொைத்வதக்ு 
இவடதய) 4.6 0.81 20’

220 ைஜிரஞொன �ொைத்வத (ெ�கிபுர ைீதி) 3.6 0.37 20’

221 லக்ெிறிபுர ைீதி 4.6 0.35 20’

222 பொய் ைத்வத ைீதி 4.6 0.10 20’

223
ைரிப்பை இலக்க�் 154/92, 154/112 அுகிலொன லக்ெிறிபுர 
ைீதியில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி 4.5 0.10 20’

224 ஜனப்பிரிய �ொைத்வத 6.3 0.33 20’

225 ஜனஜய �ொைத்வத 6.2 0.15 20’

226 அரலிய �ொைத்வத 3.6 0.17 20’

227 கை்ைொி மதொைிற்ெொவல அுகிலொன ைீதி 5.3 0.32 20’

228 �ொலிகொை – 05 ஆ�் ஒுங்வக 5.8 0.10 20’

229 ைி�லெிறி ீ ம�ல் ைீதி 4.25 0.27 20’

230 �ொலிகொை – 04 ஆ�் ஒுங்வக 5.6 0.15 20’

231 �ொலிகொை – 03 ஆ�் ஒுங்வக 4.5 0.15 20’

232 �ொலிகொை – 02 ஆ�் ஒுங்வக 5.7 0.14 20’

233 �ொலிகொை – 01 ஆ�் ஒுங்வக 5.9 0.18 20’

உயன

234 உயன – 08 ஆ�் ஒுங்வக 6.13 0.87 20’

235 உயன ைீதி 6.2 1.25 20’

236 ம�லிதகொஸ் அைனியு 5.8 0.34 20’

237 ெ.அ. 27 அுகிலொன ைீதி 3.8 0.05 20’
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238 தீைர ைத்வத ைீதி – 01 ஆ�் ஒுங்வக 3.0 0.19 20’

239 தீைர ைத்வத ைீதி – 02 ஆ�் ஒுங்வக 3.0 0.09 20’

240 தீைர ைத்வத ைீதி – 03 ஆ�் ஒுங்வக 3.0 0.05 20’

241 உயன ைீதி (ைொி ைீட்ிலிுந்ு தபொதி �ொைத்வத ைவர) 6.1 0.53 20’

242 தபொதிரொஜொரொ� ைீதி (ஆர�்ப�் உயன ைீதி) 3.7 0.22 20’

243 ெ.அ. 168 அுகிலொன ைீதி (ஆர�்ப�் தபொதிரொஜ ைீதி) 3.7 0.05 20’

244 ெ.அ. 168 �ற்ு�் 8/256 அுகிலொன ைீதி (ஆர�்ப�் உயன ைீதி) 3.6 0.18 20’

245 அல்ைிஸ் ைத்வத ைீதி (ஆர�்ப�் 03 ஆ�் ஒுங்வக) 5.2 0.29 20’

246 தபொதி �ொைத்வத 3.8 0.51 20’

247 உயன – 11 ஆ�் ஒுங்வக 3.7 0.15 20’

248 உயன – 12 ஆ�் ஒுங்வக 4.6 0.19 20’

249
உயன எட்டொ�் ஒுங்வகவய இவைக்ு�் ைீதி (கவடக்ு 
அுகில்) - - 20’

250 உயன எட்டொ�் ஒுங்வகவய இவைக்ு�் ைீதி - - 20’

251 ுனொவை ெொர்லஸ் பிரததெ�் - - 20’

252 ுனொவை, ெனீ பர்னொந்ு அைர்களின் ைீட்ுக்ு அுகிலொன ைீதி - - 20’

கொைி

253 �ைுன்ட் ைீதி 3.7 0.21 20’

254 பீரிஸ் ஒுங்வக 7.6 0.21 20’

255 பவைய கொலி ைீதி �ற்ு�் புதிய கொலி ைீதி மதொடர்புபு�் ைீதி 
(�ொநகர ெவபக்ு எதிதர) 3.9 0.96 20’

256 ெிந்ூ த�ொட்டர்ஸ் அுகிலொன ைீதி -

257 பீரிஸ் �ொைத்வத ுதலொ�் ஒுங்வக 3.7 0.07 20’

258 பீரிஸ் �ொைத்வத இரை்டொ�் ஒுங்வக 3.7 0.08 20’

259 எ�்.தஜ.ெீ.பர்னொந்ு �ொைத்வத 4.9 0.02 20’

260 எ�்.தஜ.ெீ.பர்னொந்ு �ொைத்வத கிவள ைீதி 4.9 - 20’

261 மபொல்மகொடெிறி �ொைத்வத - - 20’

262 ெொர்ள்ஸ் ீ மெொய்ெொ ைீதி 4.9 0.07 20’

263 ெொர்ள்ஸ் ீ மெொய்ெொ ுதலொ�் ஒுஞ்வக - 20’

264 ெீ�ொட்ி எயுலின் ீ மெொய்ெொ ுதலொ�் ஒுங்வக 3.3 - 20’
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265 பீரிஸ் �ொைத்வத - ுதலொ�் ஒுங்வக 3.7 - 20’

266 பீரிஸ் �ொைத்வத - இரை்டொ�் ஒுங்வக 3.7 - 20’

267 தில்ஷொன் மரஸ்ுரன்ட் அுகிலொன ைீதி 3.5 0.01 20’

268 உெொைி ைத்வத ைீதி 3.7 0.08 20’

269 ஒட்தடொ தரிதயட்டர் ஸ்தடொர்ஸ் அுகிலொன ைீதி 3.3 0.04 20’

மதலைல

270 மதலைலைிலிுந்ு ஆு ைவரயொன ைீதி - 0.47 20’

271 ஏைொ�் ஒுங்வக 3.06 - 20’

272 7 ஆ�் ஒுங்வகயின் மபன் ைீதி - 20’

273
மபன் ைீதி 1, தயொகொெிர� �ொைத்வத (ைரிப்பை இலக்க�் 33, 17 
அுகிலொன ைீதி) - - 20’

274
மபன் ைீதி 2, தயொகொெிர� �ொைத்வத (ைரிப்பை இலக்க�் 17, 18 
�ற்ு�் 73 அுகிலொன ைீதி) - - 20’

275 ைரிப்பை இலக்க�் 15 �ற்ு�் 17 அுகிலொன ைீதி - - 20’

276 தயொகொெிர� �ொைத்வத ுதலொ�் ஒுங்வக - - 20’

277
ஷொென தஜொதி �ொைத்வதயிலிந்ு ஆறொ�் ஒுங்வக ைவரயொன 
ுுக்ு ைீதி (ைரிப்பை இலக்க�் 16 �ற்ு�் 185 அுகிலொன ைீதி) - - 20’

278 ைரிப்பை இலக்க�் 165 �ற்ு�் 195 அுகிலொன ைீதி - - 20’

279 மதைட்ட ைீதி 3.06 0.02 20’

280 6 ஆ�் ஒுங்வக (ெனெூக நிவலய�் அுதக) 3.3 - 20’

281
ைரிப்பை இலக்க�் 37 ுதல் தயொகொெிர� �ொைத்வத ைவரயொன 
ைீதி - - 20’

282
ைரிப்பை இலக்க�் 185 �ற்ு�் 195 ுதல் ஷொென தஜொதி 
�ொைத்வத ைவரயொன ைீதி - - 20’

283
ைரிப்பை இலக்க�் 325 �ற்ு�் 57 அுகிலிுந்ு ஷொென தஜொதி 
�ொைத்வத ைவரயொன ைீதி - - 20’

284 மநு�்புர பிரதொன ைீதி 6.13 0.75 20’

285 ைரிப்பை இலக்க�் 29 அுகிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் ைீதி (ீ 
ஷொென தஜொதி �ொைத்வதயிலிுந்ு மதொைிற்ெொவல ைவர) - - 20’

286 ைரிப்பை இலக்க�் 75 �ற்ு�் 77 அுகிலொன ைீதி - - 20’

287 ைரிப்பை இலக்க�் 2 �ற்ு�் 28 அுகிலொன ைீதி - - 20’

288 ைரிப்பை இலக்க�் 118 �ற்ு�் 209 அுகிலொன ைீதி - - 20’
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289 ீ.ஜீ.ுலைர்தன �ொைத்வத 3.7 0.19 20’

290
ைரிப்பை இலக்க�் 63 அுதக ஆர�்பிக்ு�் ுலைர்தன 
�ொைத்வத - - 20’

291
ைரிப்பை இலக்க�் 60 �ற்ு�் 54 அுகிலொன ைீதி (மநு�்புர 8 
ஆ�் ஒுங்வக அுகிலொன ைீதி) - - 20’

292 ம�ொட்ல் டைுன் ைீதி 5.52 0.53 20’

293 ம�ொட்ல் டைுன் ைீதி ுதலொ�் ஒுங்வக 4.4 0.09 20’

294 ம�ொட்ல் டைுன் ைீதி இரை்டொ�் ஒுங்வக 4.4 0.90 20’

295 ம�ொட்ல் டைுன் ைீதி ூன்றொ�் ஒுங்வக - - 20’

296 ம�ொட்ல் டைுன் ைீதி நொன்கொ�் ஒுங்வக - - 20’

297 ம�ொட்ல் டைுன் ைீதி ஐந்தொ�் ஒுங்வக - - 20’

298 ைரிப்பை இலக்க�் 108 �ற்ு�் 119 அரகிலொன ைீதி - - 20’

299 ூர்ய பிரததெ�் 3.68 0.28 20’

300 இுு பிரததெ�் 3.06 0.22 20’

301 ுுு பிரததெ�் 3.68 0.45 20’

302 இுு பிரததெ�் �ற்ு�் ுுு பிரததெ�் மதொடர்புபு�் ைீதி 7.67 0.11 20’

303 ெொந்த பிரததெ�் 5.52 0.22 20’

304 தெொபன பிரததெ�் 5.52 0.22 20’

305 �ி�ிரி பிரததெ�் 4.06 0.22 20’

306 ர�்ய பிரததெ�் 6.30 0.17 20’

307 ுனில் கொல்லதக �ொைத்வத 3.5 0.28 20’

308 தெொ�ொநந்த �ொைத்வத 3.7 0.12 20’

309 CIC மதொைிற்ெொவலக்ு அுகிலொன ைீதி 3.4 0.09 20’

310 லி�ொரொ ஆவலக்ு அுகிலொன ைீதி 6.4 0.09 20’

311 �யுர �ொைத்வத 11 0.33 20’

312 ைி�லெிறி ீ ம�ல் �ொைத்வத ுுக்ு ைீதி 3.4 0.14 20’

313 எமகொடத�ன ைீதி 5.5 0.35 20’

314 ெித்தொதலப்ப மதொைிற்ெொவலக்ு அுகிலொன ைீதி 6.0 0.11 20’

315 ைிுத்தொரொ� �ொைத்வத 4.5 0.12 20’

316 மபனரக� ைீட்ுத்மதொுதிக்ு அுகிலொன ைீதி 5.7 - 20’
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317 ம�த ைீதி 3.9 0.22 20’

318 ெனெூக நிவலயத்ுக்ு அுகிலொன ைீதி 3.7 - 20’

319 ெத��் �ொைத்வத 3.3 0.08 20’

320 ம�ொடல் டைுன் அைனியு 11.7 0.2 20’

321 ுெிறி பிரததெ�் 5.5 0.23 20’

லஷப்பத்திய

322 ுற்ுலொ ிப்தபொ ுதலொைு ஒுங்வக 5.3 0.14 20’

323 ுற்ுலொ ிப்தபொ 2 ஆ�் ஒுங்வக 4.7 0.15 20’

324
ுதலொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் இரை்டொ�் ஒுங்வக இவைக்ு�் 
கிவள ைீதி 3.4 0.27 20’

325 ைீரபுரொன் அப்பு �ொைத்வத 4.0 0.6 20’

326 ைரிப்பை இலக்க�் 39 �ற்ு�் 41 அுகிலொன ைீதி 3.3 0.12 20’

327
ைரிப்பை இலக்க�் 41 �ற்ு�் 55 அுதக ஆர�்பிக்ு�் ைீரபுரொன் 
அப்பு �ொைத்வத 3.3 0.09 20’

328 அமபொன்ு �ொைத்வத 4.9 0.49 20’

329 அமபொன்ு �ொைத்வத ுதலொ�் ஒுங்வக 3.8 0.11 20’

330 அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய ைீதி ுதலொ�் ஒுங்வக 5.9 0.28 20’

331 அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய ைீதி இரை்டொ�் ஒுங்வக 5.9 0.27 20’

332
அங்ுலொன ுதலொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் இரை்டொ�் ஒுங்வக 
மதொடர்புபு�் ைீதி 3.7 0.05 20’

333
ுதலொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் இரை்டொ�் ஒுங்வக அுகிலொன 
ைீதி 3.8 0.06 20’

334 அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய ைீதி ூன்றொ�் ஒுங்வக 4.6 0.31 20’

335 அங்ுலொன இரை்டொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் ூன்றொ�் ஒுங்வக 
மதொடர்புபு�் ைீதி 3.6 0.11 20’

336 ைரிப்பை இலக்க�் 15/1 �ற்ு�் 17/1 அுகில் ஆர�்பிக்ு�் 
ூன்றொ�் ஒுங்வக ைவரயொன ைீதி 3.7 0.10 20’

337
ைரிப்பை இலக்க�் 22 �ற்ு�் 24 அுகில் ஆர�்பிக்ு�் ூன்றொ�் 
ஒுங்வக ைவரயொன ைீதி 3.7 0.05 20’

338 ைரிப்பை இலக்க�் 15/5A �ற்ு�் 1/15 அுகிலொன ைீதி 3.7 0.08 20’

339 மபொன்தெக்கொ ைீதி 4.3 0.30 20’

340 மபெில் ைீட்ுத் மதொுதி ைீதி 3.3 0.10 20’

341 மபொன்தெக்கொ ைீதி – இரை்டொ�் ஒுங்வக 3.3 0.80 20’
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342 தபொ மெைன ைீதி 3.7 0.11 20’

343 ெொ�புர ைீதி 4.0 0.13 20’

344
நதைொத ூங்கொ ைீதி (அங்ுலொன புவகயிரத நிவலயத்திற்ு 
அுகில் ஆர�்பிக்ு�்) 3.7 0.20 20’

345 நதைொத ூங்கொ – ுதலொ�் ஒுங்வக 3.9 0.08 20’

346 ுற்ுலொ இல்ல ைீதி - - 20’

347 லஷப்பத்திய ைீதி / அர்னஸ்ட் பிரததெ�் 5.52 0.99 20’

348 கனகரத்ன பிரததெ�் 3.3 0.04 20’

349 கனகரத்ன பிரததெ�் – ுதலொ�் ஒுங்வக 3.6 0.20 20’

350 ைரிப்பை இலக்க�் 13/8 �ற்ு�் 9/13 அுகிலொன ைீதி 3.73 0.15 20’

351 ைரிப்பை இலக்க�் 85 �ற்ு�் 87/4 அுகிலொன ைீதி 3.3 0.15 20’

352
ைரிப்பை இலக்க�் 13 �ற்ு�் 3 அுகிலொன ைீதி (கன்னங்கர 
பிரததெத்திலிுந்ு எு கொல்ைொய் ஊடொக அர்னஸ்ட் பிரததெ�் 
ைவரயொன ைீதி)

3.0 0.16 20’

353 த�தொனந்த �ொைத்வத 3.7 0.16 20’

354 த�தொனந்த �ொைத்வத – ுதலொ�் ஒுங்வக 5.2 0.09 20’

355 ைரிப்பை இலக்க�் 124 �ற்ு�் 120 அுகிலொன அர்னஸ்ட் 
பிரததெத்திலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் ைீதி 4.3 0.14 20’

356 ைரிப்பை இலக்க�் 58/1A �ற்ு�் 72 அுதக அர்னஸ்ட் பிரததெ-
த்திலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் ைீதி 3.9 0.11 20’

357 தைுைனொரொ� ைீதி (எு கொல்ைொய் ஊடொக) 4.9 0.81 20’

358 அர்னஸ்ட் பிரததெ�் – இரை்டொ�் ஒுங்வக 3.7 0.16 20’

359 ைரிப்பை இலக்க�் 54 அுகிலொன ைீதி 2.8 0.15 20’

360 ைரிப்பை இலக்க�் 15 �ற்ு�் 191 அுகிலொன ைீதி 3.3 0.06 20’

361 அர்னஸ்ட் பிரததெ�் – ுதலொ�் ஒுங்வக 4.1 0.19 20’

362 தலக் ைீை் த�ொட்டல் ைீதி 3.8 0.19 20’

363 பர்னொந்ு �ொைத்வத 3.8 0.19 20’

364 ுபொெிறி �ொைத்வத 3.7 0.25 20’

365 கொர்ட்ன் ெிட்ி ைீதி 6.13 0.34 20’

366 கொர்ட்ன் ெிட்ி – ுதலொ�் ஒுங்வக 3.4 0.07 20’

367 கொர்ட்ன் ெிட்ி – இரை்டொ�் ஒுங்வக 3.8 0.08 20’

368 கொர்ட்ன் ெிட்ி – ூன்றொ�் ஒுங்வக 7.0 0.16 20’
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369 ைரிப்பை இலக்க�் 280/81 அுகில் கொர்ட்ன் ெிட்ி 3 ஆ�் 
ஒுங்வகயிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் ைீதி 3.8 0.13 20’

370
பிமஷொப் மடரஸ் (தைுைனொரொ� ைீதி �ற்ு�் ீ ம�ல் ைீதியுடன் 
மதொடர்புவடய ைீதி) 6.13 0.53 20’

371 பிமஷொப் மடரஸ் – ுதலொ�் ஒுங்வக 3.3 0.21 20’

372 பிமஷொப் மடரஸ் – இரை்டொ�் ஒுங்வக 4.9 0.81 20’

373
ைரிப்பை இலக்க�் 16/19 அுகிலொன இரை்டொ�் ஒுங்கிலிு-
ந்ு ஆர�்பிக்ு�் ைீதி - - 20’

374 [{பிலி ைீதி – ுதலொ�் ஒுங்வக 3.9 0.31 20’

375 [{பிலி ைீதி 5.5 0.36 20’

376 ைரிப்பை இலக்க�் 68 �ற்ு�் 56 அுகிலொன ைீதி 3.0 0.07 20’

377 ைரிப்பை இலக்க�் 07 அுகிலொன ைீதி 3.3 0.11 20’

378 �ல்ைத்வத ைீதி (எு கொல்ைொய் ஊடொக) 3.3 0.17 20’

379 லஷப்பத்திய ைீதி – ுதலொ�் ஒுங்வக - - 20’

380 லஷப்பத்திய ைீதியுடன் மதொடர்புபு�் ைீதி - - 20’

381 லஷப்பத்திய ைீதி – இரை்டொ�் ஒுங்வக - - 20’

382 ைரிப்பை இலக்க�் 93 அுகிலொன ைீதி - - 20’

383 த�தொனந்த �ொைத்வத – இரை்டொ�் ஒுங்வக 6.2 0.07 20’

384 த�தொனந்த �ொைத்வத – ூன்றொ�் ஒுங்வக 6.2 0.07 20’

385 பிமஷொப் மடரஸ் ைீதியுடன் மதொடர்புபு�் ைீதி 4.7 0.04 20’

386 பிமஷொப் மடரஸ் – ஐந்தொ�் ஒுங்வக 6.2 0.08 20’

387 பிமஷொப் மடரஸ் – இரை்டொ�் ஒுங்வக 4.2 0.08 20’

388 பிமஷொப் மடரஸ் – ூன்றொ�் ஒுங்வக 4.6 0.07 20’

389 [{பிலி ைீதி – நொன்கொ�் ஒுங்வக 4.6 0.08 20’

390 நொன்கொ�் ஒுங்வக 3.5 0.15 20’

391
ைரிப்பை இலக்க�் 64 �ற்ு�் 62 அுகிலொன ைீதி (எு 
கொல்ைொய் ஊடொக) 3.7 0.11 20’

392
ைரிப்பை இலக்க�் 79/2 அுகிலிுந்ு �கொ ைிகொவர ைவரயொன 
ைீதி - - 20’

393
என்ஜதலொ பிரததெ�், மபொன்தெக்கொ ைீதி �ற்ு�் ீ ம�ல் ைீதிகு-
க்கிவடயிலொன ைீதி - 20’
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அங்ுலொன

394 கடதலொர ைீதி 5.3 1.18 20’

395 ைரிப்பை இலக்க�் 111 அுகிலொன ைீதி (கடதலொர ைீதியுடன் 
ஆர�்பிக்ு�்) 3.3 0.08 20’

396 ைரிப்பை இலக்க�் 187 அுகிலொன ைீதி 3.3 0.06 20’

397 ைரிப்பை இலக்க�் 227 அுகிலொன ைீதி 3.3 0.20 20’

ம�ொறட்ுமைல்ல

398 பி.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத - - 20’

399 ஜனஜய �ொைத்வத - - 20’

400 பிமரன்ெிஸ்தகொ பிரததெ�் - - 20’

401 ப்தரெர் அைனியு – ுதலொ�் ஒுங்வக - - 20’

402 ைரிப்பை இலக்க�் 3 �ற்ு�் 21/4A அுகிலொன ைீதி - - 20’

403 ைரிப்பை இலக்க�் 21/5A �ற்ு�் 10 அுகிலொன ைீதி - - 20’

404 ப்தரெர் அைனியு - - 20’

405 க்தளொைியஸ் அைனியு 6.7 0.21 20’

406 க்தளொைியஸ் அைனியு – ுதலொ�் ஒுங்வக (ைரிப்பை இலக்க�் 
16 �ற்ு�் 48 அுகிலொன ைீதி) 3.5 0.17 20’

407
ைரிப்பை இலக்க�் 1 அுகிலொன ைீதி (க்தளொைியஸ் அைனியுைி-
லிுந்ு ுரைத்வத ைவர) 4.3 0.15 20’

408 �ொதங்க�ைத்வத ைீதி 3.7 0.11 20’

409 ுரைத்வத ைீதி 3.3 0.14 20’

410 உஸ்ைத்வத ைீதி 3.7 0.20 20’

411 உஸ்ைத்வத ைீதி – ுதலொ�் ஒுங்வக 3.0 0.07 20’

412 எலன் ுதலொளி ைத்வத ைீதி 2.7 0.24 20’

413 எலன் ுதலொளி ைத்வத ைீதி – ுதலொ�் ஒுங்வக 3.3 0.03 20’

414 எலன் ுதலொளி ைத்வத ைீதி – இரை்டொ�் ஒுங்வக 4.3 0.03 20’

415 உஸ்ைத்வத இரை்டொ�் ஒுங்வக (ஜீைனீ ைித்தியொலய ைீதி) 6.7 0.26 20’

416 உஸ்ைத்வத ுற்ுைட்ட ைீதி 6.2 0.91 20’

417 பர்னொந்ு பிரததெ�் (தர்� நிக்தகத்தன ைீதி) 3.3 0.16 20’

418 ம�ொறட்ுமைல்ல – ுதலொ�் ஒுங்வக 3.7 0.12 20’

419 கலொநிதி தக.தஜ.ீ ெில்ைொ �ொைத்வத 3.5 0.14 20’
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420 ைரிப்பை இலக்க�் 58/6 அுகிலொன ைீதி - - 20’

421
�ைுன்ட் ைீதி �ற்ு�் கலொநிதி தக.தஜ.ீ ெில்ைொ ைீதிவய இவை-
க்ு�் ைீதி 3.8 0.11 20’

422 நகர உதொை ைீதி - - 20’

423 மடொ�ின்தகொ ைீதி - - 20’

424 ASP அுைலகத்திற்ு அுகிலொன ைீதி - - 20’

425 �ர்பட் ீ ம�ல் ைீதி - - 20’

426 ப்தரெர் அைனியு ைீதி - இரை்டொ�் ஒுங்வக - - 20’

427 மைொட்ென் பீரிஸ் �ொைத்வத - - 20’

428 எமலக்ஸ் ரைெிங்� �ொைத்வத 5.8 0.13 20’

429 புனித பீற்றர் ைீதி 4.3 0.40 20’

430 உஸ்ைத்வத �ொரி கவட அுகிலொன ைீதி - - 20’

431 உஸ்ைத்வத �ொரி ையலட் ுதிதயொர் இல்ல ைீதி - - 20’

432 க்தளொைியஸ் �ொைத்வத 6.7 - 20’

கல்மதுல்ல

433 மதைட்ட ைீதி 4.3 0.65 20’

434 ுதர்�ொரொ� ைீதி 3.9 0.35 20’

435 கல்மதுல்ல இரை்டொ�் ஒுங்வக 5.3 0.31 20’

436 ுதர்�ொரொ� ுுக்ு ைீதி 4.3 0.16 20’

437 ுதர்�ொரொ� �ற்ு�் ூன்றொ�் ஒுங்வக மதொடர்புபு�் ைீதி 4.6 0.15 20’

438
ூன்றொ�் ஒுங்வக (ைரிப்பை இலக்க�் 385 அுகிலிுந்ு ீ 
மெொய்ெொ ைீதி ைவரயொன ைீதி) 3.7 0.20 20’

439 ைரிப்பை இலக்க�் 86 �ற்ு�் 84 அுகிலொன ைீதி 3.7 0.15 20’

440 ைரிப்பை இலக்க�் 110 �ற்ு�் 106 அுகிலொன ைீதி 4.7 0.12 20’

441 நொன்கொ�் ஒுங்வக 6.1 0.46 20’

442
நொன்கொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் ைரிப்பை இலக்க�் 124 �ற்ு�் 26 
அுகிலொன ைீதி 3.7 0.25 20’

443
நொன்கொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் ைரிப்பை இலக்க�் 22 �ற்ு�் 18 
அுகிலொன ைீதி 5.2 0.10 20’

444
நொன்கொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் ைரிப்பை இலக்க�் 142, 142A, 146 
அுகிலொன ைீதி 4.6 0.25 20’

445 ைரிப்பை இலக்க�் 70 �ற்ு�் 60A அுகிலொன ைீதி 3.3 0.18 20’
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446 ைரிப்பை இலக்க�் 82 �ற்ு�் 24A அுகிலொன ைீதி 5.5 0.25 20’

447 ைரிப்பை இலக்க�் 26 �ற்ு�் 78 அுகிலொன ைீதி 0.15 20’

448 ைரிப்பை இலக்க�் 146 �ற்ு�் 142 அுகிலொன ைீதி 3.7 0.25 20’

449 ஈபட் ஒுங்வக 4.6 1.10 20’

450 மரக்ஸ் �ொைத்வத 5.52 0.84 20’

451 ததை பிரெொத் ீ ெில்ைொ �ொைத்வத 5.52 0.08 20’

452 ெீ.பி.ீ ெில்ைொ �ொைத்வத 4.6 1.0 20’

453 ம�ொரட்ுப்பிட்ிய ைீதி 4.5 0.9 20’

454 மத��ல் நிைொெ ைீதி 4.6 0.16 20’

455 மெொய்ெொபுர பிரதொன ைீதியிலிுந்ு ைடக்ுப் பக்க�ொக உள்ள ைீதி - - 20’

456 ைரிப்பை இலக்க�் 37/G �ற்ு�் 38/G 4 அுகிலொன ைீதி - - 20’

457 ைரிப்பை இலக்க�் B/3 �ற்ு�் G/12 அுகிலொன ைீதி - - 20’

458 ூலக�் �ற்ு�் �ொநகர ெவப ெிகிெ்வெ நிவலயத்திற்ு அுகிு-
ள்ள ைீதி - - 20’

459 மெொய்ெொபுர ுதலொ�் ஒுங்வக - - 20’

460 மெொய்ெொபுர இரை்டொ�் ஒுங்வக - - 20’

461 மெொய்ெொபுர ூன்றொ�் ஒுங்வக - - 20’

462 மெொய்ெொபுர நொன்கொ�் ஒுங்வக - - 20’

463 மெொய்ெொபுர ஐந்தொ�் ஒுங்வக - - 20’

464 மெொய்ெொபுர ஆறொ�் ஒுங்வக - - 20’

465 மெொய்ெொபுர ஏைொ�் ஒுங்வக - - 20’

466 மெொய்ெொபுர எட்டொ�் ஒுங்வக - - 20’

467 மெொய்ெொபுர ஒன்பதொ�் ஒுங்வக - - 20’

468 மெொய்ெொபுர பத்தொ�் ஒுங்வக - - 20’

469 மெொய்ெொபுர பதிதனொரொ�் ஒுங்வக - - 20’

470 மெொய்ெொபுர பன்னிரை்டொ�் ஒுங்வக - - 20’

471 மெொய்ெொபுர பதின்ூன்றொ�் ஒுங்வக - - 20’

472 மெொய்ெொபுர பதினொன்கொ�் ஒுங்வக - - 20’

473 மெொய்ெொபுர பதிவனந்தொ�் ஒுங்வக - - 20’

474 மெொய்ெொபுர பதினொறொ�் ஒுங்வக - - 20’
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475 மெொய்ெொபுர பதிதனைொ�் ஒுங்வக - - 20’

476 மெொய்ெொபுர பதிமனட்டொ�் ஒுங்வக - - 20’

477 மெொய்ெொபுர பத்மதொன்பதொ�் ஒுங்வக - - 20’

478
கல்மதுல்ல ைீதி (அங்ுலொன புவகயிரத நிவலயத்திலிுந்தொன 
ைீதி) - - 20’

479 ஆத்தர் பிரததெ�் 4.0 0.28 20’

480
ைரிப்பை இலக்க�் 27 அுகிலொன ைீதி (ஆத்தர் பிரததெத்திலிு-
ந்ு) - - 20’

481 ைரிப்பை இலக்க�் 25/20 �ற்ு�் 25/1 அுகிலொன ைீதி - - 20’

482 ைரிப்பை இலக்க�் 19 அுகிலொன ைீதி - - 20’

483 ஆத்தர் பிரததெ�் ைவரயொன ைீதி - - 20’

484
மரொட்ரிதகொ அன்ட் ென்ஸ் ைிற்பவன நிவலயத்திற்ு எதிதரயுள்ள 
ைீதி 3.7 0.15 20’

485 தக.எ�்.ைீ. ைிகொவர ைீதி 4.7 0.09 20’

486 தக.எ�்.ைீ. ைீதி 6.21 0.31 20’

487 த��் ைீதி 6.2 0.94 20’

488 ைரிப்பை இலக்க�் 37 �ற்ு�் 39 அுகிலொன ைீதி - 0.09 20’

489 �ிரொஜ் இல்ல ுதலொ�் ஒுங்வக 4.6 0.07 20’

490 �ிரொஜ் இல்ல இரை்டொ�் ஒுங்வக 4.6 0.07 20’

கட்ுக்ுுந்த

491 ஞொனொதலொக்க �ொைத்வத 3.7 0.17 20’

492 பீரிஸ் �ொைத்வத 7.6 0.21 20’

493 பீரிஸ் �ொைத்வதயிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் கிவள ைீதி 3.7 - 20’

494 ெைெ ைீதி 3.5 0.16 20’

495 தினெிறி ைீதி 3.4 0.19 20’

496 தினெிறி ைீதி �ற்ு�் ஜயைர்தன ைீதி மதொடர்புபு�் ைீதி - - 20’

497
ைரிப்பை இலக்க�் 10/4 �ற்ு�் 10A அுதக தினெிறி �ொைத்வத-
யிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் ைீதி - - 20’

498
ைரிப்பை இலக்க�் 6 �ற்ு�் 10A அுதக தினெிறி �ொைத்வதயி-
லிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் ைீதி - - 20’

499 ஜஸ்ின் டயஸ் ைீதி 3.5 - 20’

500 ரன்மைலி ைீதி 3.7 - 20’
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501 ஜயைர்தன ைீதி 3.5 - 20’

502 ஜன அெிறி �ொைத்வத 3.0 - 20’

503 இுுதிெி �ொைத்வத 3.3 - 20’

504 புனித அந்ததொனியொர் ைீதி 3.8 - 20’

505 புனித �ரியொள் ைீதி 3.8 - 20’

506 ுனந்த எளிய ைீதி 3.9 - 20’

507 உப்பனந்த �ொைத்வத 3.7 - 20’

508 தர்�பந்ு �ொைத்வத 4.2 - 20’

509 ெொகர ஒுங்வக 3.7 - 20’

510 உப்பனந்த ுற்ு ைட்டொர ைீதி 3.7 - 20’

511 எெ்.ஐ.பீரிஸ் ைீதி �ொைத்வத 3.3 - 20’

512 புனித அன்ன�்�ொள் ைீதியுடன் மதொடர்புவடய ைீதி 3.3 - 20’

513 புனித �ரியொள் ைீதி �ற்ு�் புனித அன்ன�்�ொள் ைீதி மதொடர்புபு-
�் ைீதி 3.3 - 20’

514 ுனந்ததொப்பனந்த ைீதி 4.2 - 20’

515 ஜனெிறி �ொைத்வத 3.4 - 20’

ைீதியின் �த்தியிலிுந்ு கட்ிட எல்வல 15|-0” ஆக வைக்க தைை்ிய ைீதிகள்

கட்ுமபத்த

1
ைரிப்பை இலக்க�் 139/9 �ற்ு�் 132/2 அுகிலிுந்ு ததைொலய 
ைீதியில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி - - 15’

2 ததைொலய ைீதி ுதலொ�் ஒுங்வக 3.06 0.14 15’

3 தன்மதனியைத்வத ுதலொ�் ஒுங்வக 3.36 0.13 15’

4 தன்மதனியைத்வத இரை்டொ�் ஒுங்வக 3.36 0.13 15’

5 தன்மதனியைத்வத ூன்றொ�் ஒுங்வக 3.36 0.13 15’

6 தன்மதனியைத்வத நொன்கொ�் ஒுங்வக 3.37 0.13 15’

7
பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வதயிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் 
ஒுங்வக - - 15’

8 பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத ுதலொ�் ஒுங்வக - - 15’

9
ைரிப்பை இலக்க�் 20 அுகிலிுந்ு ெ�ன் பிரததெத்தில் 
ஆர�்பிக்ு�் ைீதி - - 15’

10
ைரிப்பை இலக்க�் 115/1B அுகிலிுந்ு பை்டொரநொயக்க 
�ொைத்வதயில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி - - 15’
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11 210 ைத்வத ைீதி 3.06 0.15 15’

12 பென் பிரததெ�் 3.06 0.11 15’

13 ைரிப்பை இலக்க�் 1 �ற்ு�் 371 அுகிலொன ைீதி 3.68 - 15’

14 ைரிப்பை இலக்க�் 137 �ற்ு�் 142 அுகிலொன ைீதி - 15’

15 ூரிய பிரததெ�் 3.68 0.28 15’

16 ைரிப்பை இலக்க�் 60/1 �ற்ு�் 48 அுகில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி - - 15’

17 ைரிப்பை இலக்க�் 60/1 அுகிலொன ைீதி 3.0 - 15’

18 ுுைொுல்ல ுுக்ு ைீதி - - 15’

19 ரைைிு ெத்ுர பர்னொந்ு �ொைத்வத - - 15’

20
அதெொக்க பிரததெ�் (பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வதயிலிுந்ு 
ஆர�்பிக்ு�்) 3.6 0.31 15’

21 அதெொக்க பிரததெ�் ுதலொ�் ஒுங்வக 4.6 0.23 15’

22 அதெொக்க பிரததெ�் இரை்டொ�் ஒுங்வக - - 15’

23 அ�்பக�ைத்வத ைீதி 3.68 0.33 15’

24 அ�்பக�ைத்வத ைீதி ுதலொ�் ஒுங்வக - - 15’

25 ீ.ஜீ.�த்மதொட்ுை ைீதி 4.3 0.31 15’

26 புத்தி பிரததெ�் (தஜொன் மரொட்ரிதகொ �ொைத்வதயிலிுந்ு 
ஆர�்பிக்ு�்) 3.0 0.07 15’

27 ைீர புரொன் அப்புக� ைீட்ுத் மதொுதி ைீதி - - 15’

28 ைீர புரொன் அப்புக� ுதலொ�் ஒுங்வக - - 15’

29 ெிறிபர ம�ைிக்தகபுர ைீதி - - 15’

30
ைரிப்பை இலக்க�் 44 அுகில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி ( ெிறிபர 
ம�ைிக்தகபுர ைீதியிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�்) - - 15’

31 ைரிப்பை இலக்க�் 35 அுகில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி - - 15’

32 கட்ுமபத்த ுதலொ�் ஒுங்வக - - 15’

33
கல்ததரொ �ொைத்வத (ுதலொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் இரை்டொ�் 
ஒுங்வகவய இவைக்ு�் ைீதி) - - 15’

34 ைரிப்பை இலக்க�் 20/14 �ற்ு�் 19/18 அுகிலொன ைீதி - - 15’

35 ுதலொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் ஆனந்தொரொ� ைீதிவய இவைக்ு�் 
ைீதி - - 15’

36 ைரிப்பை இலக்க�் 187/14A �ற்ு�் 187/3 அுகிலொன ைீதி - - 15’

37 எெ்.பி.ரீ.ைத்வத ைீதி - - 15’
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38 தனிமயல் ைீதி - - 15’

39 மதொன் தபத்ரிக் ைிதஜெிங்� �ொைத்வத - - 15’

40
கட்ுமபத்த தஜொன் மரொட்ரிதகொ �ொைத்வத ுிைில் இடு 
பக்க�ொன உள்ள ைீதி - - 15’

41 பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத ுத்ுக்ுட ஆரெ்ெி ைீதி - - 15’

42 மகுு பிரததெ�் - - 15’

43 திஸ்ஸ பிரததெ�் - - 15’

44 அரலிய பிரததெ�் - - 15’

45 ெ�ன் பிரததெ�் - - 15’

46 ைரிப்பை இலக்க�் 29 அுகில் ஆர�்பிக்ு�் - - 15’

47 கட்ுமபத்த இரை்டொ�் ஒுங்வக - -

எமகொட உயன

48 தீைர ஜய பிரததெ�் - - 15’

49 அல் லொஷொ �ொைத்வத - - 15’

50 ஜயகத் பிரததெ�் - - 15’

51 ஜயகத்புர பிரததெ�் - - 15’

52 ஜனெைி �ொைத்வத (புவகயிரத ைீதி ைவர) - - 15’

53 ஞொனொதலொக்க �ொைத்வத - - 15’

54 ஞொனொதலொக்க �ொைத்வத கிவள ைீதி (ைரிப்பை இலக்க�் 22A 
அுகிலொன ைீதி) - - 15’

55 ம�த ைீதி (மென்திரிஸ் பிரததெ�் �ற்ு�் தஜொெப் பிரததெத்வத 
இவைக்ு�் ைீதி) - - 15’

56 த��் மெைன ைீதி - - 15’

57 பீரிஸ் பிரததெ�் - - 15’

58 ம�த ைீதி (த�ொெஸ் ஒுங்வக �ற்ு�் புதிய கொலி ைீதிவய 
இவைக்ு�் ைீதி) - - 15’

59 ைொுக்கொரொ� �ொைத்வத (த�ொெஸ் ஒுங்வக �ற்ு�் ெத்தர்த�ொ-
தய �ொைத்வதவய இவைக்ு�் ைீதி - - 15’

60 ுஸ்லி�் பள்ளிைொெல் ைீதி - - 15’

இந்திமபத்த

61 ஷொெனதஜ �ொைத்வத - - 15’

62 மயுைன் ெ�ொஜ ைீதி - - 15’
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63 புனித ப்ளொெியுஸ் ைீதி 1 ஆ�் ஒுஞ்வக 3.3 - 15’

64 புனித ப்ளொெியுஸ் ைீதி 2 ஆ�் ஒுஞ்வக 3.4 - 15’

65 புனித ப்ளொெியுஸ் ைீதி 3 ஆ�் ஒுஞ்வக 3.4 - 15’

66 புனித ப்ளொெியுஸ் ைீதி 4 ஆ�் ஒுஞ்வக 3.6 - 15’

67 புனித ப்ளொெியுஸ் ைீதி 5 ஆ�் ஒுஞ்வக 3.6 - 15’

68 ம�ன்ிஸ் ஒுங்வக - - 15’

69 எட்ைட் ஒுங்வக - - 15’

70
பை்டொநெொயக்க �ொைத்வத (எட்ைட் ஒுங்வகயிலிுந்ு ப�ல 
இந்திமபத்த ைீதி ைவர) 3.6 15’

71
தெைொ ஒுங்வக (இ�ல இந்திமபத்த ைீதியிலிுந்ு ப�ல 
இந்திமபத்த ைீதி ைவர) - - 15’

72 ம�த்ததொதிஸ்த்த ைித்தியொலய ைீதி 1 ஆ�் ஒுங்வக - - 15’

73 ம�த்ததொதிஸ்த்த ைித்தியொலய ைீதி 2 ஆ�் ஒுங்வக - - 15’

74 ம�த்ததொதிஸ்த்த ைித்தியொலய ைீதி 3 ஆ�் ஒுங்வக - - 15’

75 ஜனப்பிரிய �ொைத்வத - - 15’

76 ஜனப்பிரிய �ொைத்வத 1 ஆ�் ஒுங்வக - - 15’

77 வ�த்திரி மபத்ு�்புர ைீதி - - 15’

ரொைத்தொைத்வத

78
பல்லியமகொமடல்ல ைிகொவர �ொைத்வத (ரொைத்தொைத்வத 7 ஆ�் 
ஒுங்வக) 3.8 - 15’

79 ீ ஆரியைங்ஸ ைீதி - - 15’

80 தபொதிுக்கொர� ைீதி 8.0 - 15’

81 ஜனொதொர �ொைத்வத (ரொைத்தொைத்வத 8 ஆ�் ஒுஞ்வக) - - 15’

82
ரொைத்தொைத்வத 1 ஆ�் ஒுங்வக �ற்ு�் புனித இ�ொுதைல் 
ததைொலய ைீதிவய இவைக்ு�் ைீதி - - 15’

83 ரொைத்தொைத்வத 2 ஆ�் ஒுங்வக 5.8 - 15’

84 ரொைத்தொைத்வத 3 ஆ�் ஒுங்வக 4.0 - 15’

ம�ொரட்ுுல்ல

85 வதைல ைத்வத ைீதி (ூன்றொ�் ஒுங்வகயிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் 
ைீதி) - - 15’

86 ைரிப்பை இலக்க�் 37/20 �ற்ு�் 3 அுகிுள்ள ைீதி - - 15’
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

87
�ினின்ததொுைத்வத ைீதி (தபொதிுக்கொரொ� ைீதியிலிுந்ு 
ஆர�்பிக்ு�்) - - 15’

88 பர்னொந்ு �ொைத்வத - - 15’

89 ஜன ஆெிரி �ொைத்வத - - 15’

90 தொப்பெொரொ� ைீதி (பிதர�ரத்ன �ொைத்வதயிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�்) - - 15’

91 கலப்பிட்ட�பட ைீதி - - 15’

92 ம�ொரட்ுுல்ல 2 ஆ�் ஒுங்வக - - 15’

93 மபரீ ஒுங்வக - - 15’

94 ைரிப்பை இலக்க�் 21 அுகிலொன ைீதி - - 15’

95 ம�ொரட்ுுல்ல 3 ஆ�் ஒுங்வக - - 15’

96 ைரிப்பை இலக்க�் 13A அுகிலொன ைீதி - - 15’

97 பதொதொ மபொல ைத்வத ைீதி - - 15’

98 ைரிப்பை இலக்க�் 53/8 �ற்ு�் 49/15 அுகிலொன ைீதி - - 15’

99
ைரிப்பை இலக்க�் 161 அுகிலொன ைீதி (புனித அந்ததொனியொர் 
ைீதி �ற்ு�் கடலொன ைீதிவய இவைக்ு�் ைீதி) - - 15’

100 ெிர�தொன �ொைத்வத - - 15’

101 ெ�கி �ொைத்வத - - 15’

102 [{பிலி �ொைத்வத - - 15’

103 இுு பிரததெ�் - - 15’

104 தினெைி �ொைத்வத - - 15’

105 தரொெ�ல் �ொைத்வத - - 15’

106 5 ஆ�் ஒுங்வக (பிதர�ரத்ன �ொைத்வதயிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�்) - - 15’

107 ஜன ஆெிரி �ொைத்வத - - 15’

108 �ல் மதைட்ட ைீதி - - 15’

109 தொப்பெொரொ� ைீதி - - 15’

110 4 ஆ�் ஒுங்வக - - 15’

111 தகொயில் ைீதி - - 15’

ைில்தலொரொைத்வத 

112 ஜனத்தொ ஜய �ொைத்வத - - 15’

113 த�ஜர் ஜனரொல் ுெந்த ம�ன்ிஸ் �ொைத்வத - - 15’
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மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

114 தீப்பொனந்த (ைரிப்பை இலக்க�் 2 �ற்ு�் 88 அுகிலொன ைீதி) - - 15’

115 தீப்பொனந்த ைீதி �ற்ு�் ைில்தலொரொைத்வத ைீதிவய இவைக்ு�் 
ைீதி (ைரிப்பை இலக்க�் 2 �ற்ு�் 88 அுகிலொன ைீதி) - - 15’

116 ெ�கி �ொைத்வத - - 15’

117
தீப்பொனந்த ைீதி (ைரிப்பை இலக்க�் 29 அுகில் ம�ன்ிஸ் 
ைீதியிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் ைீதி) - - 15’

118 ெொர்ள்ஸ் ஒுங்வக - - 15’

119 கித்தலன்துை 2 ஆ�் ஒுங்வக 3.7 - 15’

120 கிரீடொபிட்ிய ைீதி - - 15’

121
கித்தலன்துை ுுக்ு ைீதி (ைரிப்பை இலக்க�் 193 அுகில் 
ததைொனந்த ைீதியிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�்) - - 15’

122 ூை ைீதி - - 15’

123
தீப்பொனந்த ைீதியிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் ப�்பட்ுை ைீதிவய 
இவைக்ு�் ைீதி (மைத தநொனொதக நிைெ) - - 15’

124 நிூட்டன் ீ ெில்ைொ ைீதி - - 15’

உயன

125 உயன 7 ஆ�் ஒுங்வக 5.8 - 15’

126 உயன 6 ஆ�் ஒுங்வக 3.6 - 15’

127 ுைன் தஜ.ீ.ெில்ைொ �ொைத்வத 5.8 - 15’

128 ுைீ ு�ொரி �ொைத்வத 3.9 - 15’

129 ெொகர 5 ஆ�் ஒுங்வக 4.9 - 15’

130 ெொகர 4 ஆ�் ஒுங்வக 4.7 - 15’

131 ெொகர 3 ஆ�் ஒுங்வக 4.6 - 15’

132 ெொகர 2 ஆ�் ஒுங்வக 4.3 - 15’

133 ெொகர 11 ஆ�் ஒுங்வக 3.7 - 15’

134 ெொகர 12 ஆ�் ஒுங்வக 4.6 - 15’

135 உயன 5 ஆ�் ஒுங்வக 4.6 - 15’

136 உயன ீ ம�ல் �ொைத்வத 4.5 - 15’

137 புனித மெபஸ்தியன் ைித்தியொலயத்திற்ு அுகிலொன ைீதி 3.3 - 15’

138 ெீ.எஸ்.ஏ.மபதரரொ 4.0 - 15’

139 பீரிஸ் ைத்வத ைீதி 3.37 - 15’
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

140 டப்ளிூ.ஏ. பீரிஸ் �ொைத்வத 4.3 - 15’

141 உயன 3 ஆ�் ஒுங்வக 5.2 - 15’

142 உயன 4 ஆ�் ஒுங்வக 3.7 - 15’

மதரைல

143 தயொகொெிர� ைீதி - 15’

144 மநு�்புர 1 ஆ�் ஒுங்வக 4.06 - 15’

145 மநு�்புர 2 ஆ�் ஒுங்வக 4.06 - 15’

146 மநு�்புர 3 ஆ�் ஒுங்வக 4.0 - 15’

147 மநு�்புர 4 ஆ�் ஒுங்வக 4.0 - 15’

148 மநு�்புர 5 ஆ�் ஒுங்வக 4.0 - 15’

149 மநு�்புர 6 ஆ�் ஒுங்வக 4.06 - 15’

150 மநு�்புர 7 ஆ�் ஒுங்வக 4.06 - 15’

151 மநு�்புர 6 ஆ�் �ற்ு�் 8 ஆ�் ஒுங்வகவய இவைக்ு�் ைீதி - - 15’

152 மநு�்புர 8 ஆ�் ஒுங்வக - - 15’

லஷப்பத்திய 

153 மபொன்தெக்கொ ஒுங்வக (ைரிப்பை இலக்க�் 7 �ற்ு�் 2 
அுகிலொன ைீதி) - - 15’

154 �ி�ின்கிய கொல்ைொய் ைீதி - - 15’

155 கனகரத்ன 2 ஆ�் ஒுங்வக - - 15’

அங்ுலொன

156 மபொு ஜய �ொைத்வத - - 15’

157 மபொக்ுை ைீதி - - 15’

158 ஜயைர்தன �ொைத்வத - - 15’

159 ுதலொ�் ஒுங்வக (�யொனத்திற்ு அுகிலொன ைீதி) - - 15’

160 இரை்டொ�் ஒுங்வக (ுதலொ�் ஒுங்வகயில் ஆர�்பிக்ு�்) - - 15’

161 பள்ளிைொெல் ைீதி - - 15’

162 ெ�கி �ொைத்வத - - 15’

163 ��ஜன �ொைத்வத - - 15’

164 ஆனந்த தபொதி ைிகொவர �ொைத்வத - - 15’

165 ஜனெக்தி �ொைத்வத - - 15’



247

மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

ம�ொரட்ுமைல்ல

166 ஜீ.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத 1 ஆ�் ஒுங்வக 3.4 - 15’

167 ஜீ.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத 2 ஆ�் ஒுங்வக 3.4 - 15’

168 ஜீ.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத 3 ஆ�் ஒுங்வக 3.3 - 15’

169 ஜீ.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத 4 ஆ�் ஒுங்வக 3.7 - 15’

170 ஜீ.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத 5 ஆ�் ஒுங்வக 4.3 - 15’

171 ஜீ.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத 6 ஆ�் ஒுங்வக 4.2 - 15’

172 புனித மெபஸ்தியன் ைீதி - - 15’

கட்ுக்ுுந்த

173 ஜய �ொைத்வத 4.7 - 15’

கட்ிட எல்வலவய ைீதியின் �த்தியிலிுந்ு 10|-0” அியில் வைக்க தைை்ிய ைீதிகள்

1. ைஜிர இல்லங்கள் ுதலொ�் ஒுங்வக - - 10’

2. ைஜிர இல்லங்கள் இரை்டொ�் ஒுங்வக - - 10’

கட்ுமபத்த

3.
ைரிப்பை இலக்க�் 2,4, 6 அுகில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி (இரை்டொ�் 
ஒுங்வக �ற்ு�் ெிறிபர ம�ைிக்தகபுர ைீதிவய இவைக்ு�் 
ைீதி) 

- - 10’

எமகொட உயன

4. ைரிப்பை இலக்க�் 99 �ற்ு�் பள்ளிைொெல் அுகில் ஆர�்பிக்ு�் 
ைீதி (��ைத்வத ைீதியிலிுந்ு ஜயகத்புர ைீதி ைவர) - - 10’

இந்திமபத்த

5. ுதர்�ரத்தனொரொ� 1 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

6. ுதர்�ரத்தனொரொ� 2 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

7. ுதர்�ரத்தனொரொ� 3 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

8. ுுைதஜ �ொைத்வத - - 10’

9. [{பிலி ைீதி - - 10’

ரொைத்தொைத்வத

10. ைரிப்பை இலக்க�் 366A �ற்ு�் நீதி�ன்ற ைொகனத் தரிப்பிடத்தி-
ற்ு அுகிலொன ைீதி - - 10’

11. மபொல்மகொட்ுை ஒுங்வக - - 10’

12. ைரிப்பை இலக்க�் 7 �ற்ு�் 7A அுகிலொன ைீதி - - 10’
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

ம�ொரட்ுமைல்ல

13.
ரொைத்தொைத்வத ைீதி �ற்ு�் தபொதிுக்கொரொ� ைீதிவய இவை-
க்ு�் ைீதி (ைரிப்பை இலக்க�் 25 �ற்ு�் 13 அுகிலொன 
தபொதிுக்கொரொ� ைீதியில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி)

- - 10’

14. ைரிப்பை இலக்க�் 25/3 அுகிலொன ைீதி - - 10’

15. ைரிப்பை இலக்க�் 74C �ற்ு�் 48 அுகிலொன ைீதி - - 10’

16. ைரிப்பை இலக்க�் 18 �ற்ு�் 4 அுகிலொன ைீதி - - 10’

17. ெிர�தொன �ொைத்வத 1 ஆ�் ஒுங்வக (ெிர�தொன �ொைத்வதயிலி-
ுந்ு ஆர�்பிக்ு�்) - - 10’

18. எெ்.பி.ரீ.ைீட்ுத் மதொுதி ைீதி - - 10’

ைில்தலொரொைத்வத

19. தபொதிரொஜ �ொைத்வத - - 10’

20. ூங்கொ �ொைத்வத (ம�ன்ிஸ் ைீதியிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�்) - - 10’

21. தபொதிரொஜ �ொைத்வத 1 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

22. ைரிப்பை இலக்க�் 13 �ற்ு�் 15/1 அுகிலொன ைீதி - - 10’

23. ீ ஞொதனஸ்ைர �ொைத்வத 1 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

24. ெீைலி �ொைத்வத 1 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

25. ெீைலி �ொைத்வத 2 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

26. ெீைலி �ொைத்வத 3 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

27. ெீைலி �ொைத்வத 4 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

28. ெீைலி �ொைத்வத 5 ஆ�் ஒுங்வக - - 10’

29. �ி�ிந்ு �ொைத்வத - - 10’

30. [{பிலி �ொைத்வத - - 10’

31. ுகத �ொைத்வத - - 10’

32. ஆத்தர் பீரிஸ் �ொைத்வத - - 10’

33. ப�்பட்ுை ைீதியிலிுந்ு ஆர�்பிக்ு�் ைீதி (மைத தநொனொ 
ைீட்ுக்ு அுகில்) - - 10’
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அட்டைவண 9.2 : ம�ொரட்ுவை �ொநகர சவப அதிகொர எல்வலக்ுள் கொணப்பு�் ைீதிகுக்ுரிய கட்ிட எல்வல
ூல�் : ம�ொரட்ுவை �ொநகர சவப

இதற்ு மேலதிகோக மோரை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலக்ுள் காணப்புே் 
வதீிகளின் ஆரே்ப ேற்ுே் இுதி இைோனு இபணப்பு இலக்கே் 10 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளு.

மதொடர் 
இல-

க்க�்
ைீதியின் மபயர்

கொணப்பு�் 
ைீதியின் 
அகல�் (�ீ)

உத்மதச 
ைீதியின் நீள�் 
(கி.�ீ) 

கட்ிட எல்வல 
(ைீதியின் �த்தியி-
லிுந்ு) (�ீ)

அங்ுலொன

34. ைரிப்பை இலக்க�் 170 �ற்ு�் 274 அுகிலொன ைீதி - - 10’

கல்மதுல்ல

35. ைஜிர இல்லங்கள் ைீதி - - 10’

ம�ொரட்ுமைல்ல

36. மதொட்ுப்பல ைத்வத ைீதி - 10’
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9.3. கொல்ைொய்களில் பரொ�ரிக்கப்பட மைண்ிய இட 
ஒுக்கீு கள் 

9.4. இலங்வக கொணி �ீட்பு �ற்ு�் அபிைிுத்திக் 
ூட்ுத்தொபனத்தினொல் பிரகடனப்புத்தப்பட்ு 
அுல்புத்தப்பட்ட கொல்ைொய் இட ஒுக்கீுகள்

கொல்ைொய்களின் மபயர் கொல்ைொய் கவரயிலிுந்தொன இட இட ஒுக்கீு (�ீட்டர்)

ுனொைொ கொல்ைொய் 6

எு கொல்ைொய் 6

ம��ிங்கியொ எல (கொல்ைொய்) 6

பொபொுைொ கொல்ைொய் 6

ைிகொல்கள் ைிகொலின் இுபுறு�் 1/2 �ீ அளைிலொன அகல�்.

கொல்ைொய்களின் மபயர் கொல்ைொய் கவரயிலிுந்தொன இட இட ஒுக்கீு (�ீட்டர்)

ுனொைொ கொல்ைொய் 6

எு கொல்ைொய் 6

ம��ிங்கியொ எல (கொல்ைொய்) 6

பொபொுைொ கொல்ைொய் 6

ைிகொல்கள் ைிகொலின் இுபுறு�் 1/2 �ீ அளைிலொன அகல�்.

அத்தியொய�் 08
உத்மதச அபிைிுத்தி  
ைலய ைிதிுவறகள்

கொல்ைொய்களில்  
பரொ�ரிக்கப்பட மைண்ிய  

இட ஒுக்கீு கள்

இலங்வக கொணி �ீட்பு  
�ற்ு�் அபிைிுத்திக் 

ூட்ுத்தொபனத்தினொல் 
பிரகடனப்புத்தப்பட்ு 

அுல்புத்தப்பட்ட  
கொல்ைொய் இட ஒுக்கீுகள்
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அை்ைவபண 2.1.  மோறை்ுபவ ோநகர சபப அதிகார எல்பலயில் வுீகளின்   
   பரே்பல்  1981 - 2012 16
அை்ைவபண 2.2.  வை்ீு அைர்த்தி ஒப்புீ 17
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உு  இலக்கே் 5.1.  மபால்மகாை நீர் வளப் பிரமதசே்  62
 உு  இலக்கே் 5.2.  ேுு ுூவ தீபவ அண்ிய அுேதியற்ற காணி ேை்ீைல்கள் 65
உு  இலக்கே் 5.3.  கை்ுமபத்த ஈர நிலங்கபள அண்ிய அுேதியற்ற காணி ேை்ீைல்கள் 67
உு  இலக்கே் 5.4.  புபகயிரத காப்பு ேற்ுே் கைற்கபரபய அண்ிய மகாரலமவல்ல    



254

பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

   பிரமதசத்தின் அுேதி அற்ற நிர்ோணிப்புக்கள்  67
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உு  இலக்கே் 6.15. மோறை்ுபவ நகர ேத்திய ுதல் நிபல சந்தி பிரமதச அபிவிுத்திக்    
   குத்திை்ைே்  127
உு  இலக்கே் 6.16. உத்மதச கை்புல பிரமவச மகாரிமைா 138



255

�t�3�Ž�I���%�%�%



256

பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இலக்க�் 01 : பமாறட்ுவை மாநகர சவப பிரமதசத்திற்ு ைழங்கப்ப-

ட்ுள்ள மின் இவணப்புக்கள்
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இலக்க�் 02 : பபால்பகாவட ஆற்ு நீர் மாதிரி அைதானிப்பின் 

I. நீரில் அைங்கியுள்ள மசதனக் கழிவுப் மபாுை்கபள ுண்ுயிரிகள் சிபதப்பதற்ுத் 
மதபவயான ஒை்சிசன் அளபவக் காை்ுே் ுை்ியாக உயிரியல் ஒை்சிசன் மதபவப்பா-
ை்பைக் ுறிப்பிைலாே். இதற்கபேய மேற்ுறித்த அை்ைவபணயில் இனங் காணப்பை்ை-
வாு மபால்மகாபை ஆற்றில் உயிரியல் ஒை்சிசன் மதபவப்பாு உயர் மபுேதிபயக் கா-
ை்ுவதால் நீரில் மசதனக் கழிவுப் மபாுை்கள் அதிகளவில் அைங்கியுள்ளன என்ற 
ுிவுக்ு வரலாே்.

II. நீரில் அைங்கியுள்ள அமோனியா ேற்ுே் பநை்ரபசை் மபான்ற அமசதனப் மபாுை்கள் 
ஒை்சிமயற்றத்திற்ுே் மசதனப் மபாுை்கபள சிபதப்பதற்ுே் மதபவயான ஒை்சிசன் 
அளபவ இரசாயன ஒை்சிசன் மதபவப்பாு எுே் ுை்ி ூலே் இனங் காணலாே். 
மபால்மகாபை ஆற்றிலிுந்ுப் மபற்ுக் மகாள்ளப்பை்ை நீர் ோதிரி அவதானிப்பின் 
ூலே் இனங் காணப்பை்ைவாு ஒு லற்ீறுக்ு 100 ேில்லி கிராே் ுதல் 600 ேில்லி கிராே் 
வபரயான வச்ீசில் பரவியுள்ளமதாு அு இரசாயன ஒை்சிசன் மதபவப்பாை்ிற்கான 
நியே அளவான (ுிநீுக்ு) ஒு லற்ீறுக்ு 10 ேில்லி கிராுக்ு மேற்பை்ை விலக்கோக 
இுப்பதால் அந் நீரானு ுிநீர்ப் பாவபனக்ு எந்த வழியிுே் மபாுத்தோகாு. 
மேுே், இவ்வாு உயர் இரசாயன ஒை்சிசன் மகள்விபயக் காை்ுவதால், நீபர அண்ிய 
தாவரங்கள் ேற்ுே் உயிரினங்குக்ு மநரியான எதிர்ேபற விபளவுகபள ஏற்பு-
த்ுகின்றன என்ற ுிவுக்ு வரலாே்.

III. நீபர அண்ிய தாவரங்கள் ூலே் உற்பத்தியாுே் ஒை்சிசனின் அளவு ுபறவபைபகயில் 
உயிரினச் மசயற்பாை்ிற்ு நீரின் திரவ ஒை்சிசன் பயன்புத்தப்புகிறு. இுப்பிுே், 
மபால்மகாபை ஆற்றின் திரவ ஒை்சிசன் அளவானு அதன் நியேோன ுபறந்த பை்சே் 
ஒு லற்ீறுக்ு 3 ேில்லி கிராே் என்பபத விைவுே் அதிகோக இுப்பதால், திரவ ஒை்சிசன் 
அளவு மபாுோனு என்ற ுிவுக்ு வரலாே்.

IV. நீரில் அைங்கியுள்ள ுண்பேப் மபாுை்களாக அமசதனத் ுகள்களான வண்ைல், 
களிேண் மபான்றனவுே், மசதனப் மபாுை்களான எல்கீ, பக்றரீியா ேற்ுே் கழிவுப் மபாு-
ை்கள் மபான்றனவுே் நீரில் அைங்கியுள்ள ுண்பேப் மபாுை்களாகக் மகாள்ளப்புவு-
ைன், திரவத் திண்ேப் மபாுை்களாக மசதனப் மபாுை்கள், உப்பு, அமசதனப் மபாுை்கள் 
ேற்ுே் நச்ுப் மபாுை்கள் மபான்றன ுறிப்பிைப்புகின்றன. இதற்கபேய நீரின் ஒை்ு-
மோத்த திண்ேப் மபாுை்களின் அளவு உயர்வபைபகயில் நீரானு ுூர்ந்ு மபாவத-
ற்கான அதிக வாய்ப்பு காணப்புகிறு. மேற்ுறித்த நீர் ோதிரி அவதானிப்பின் ூலே் 
இனங் காணப்பை்ைவாு மபால்மகாபை ஆற்றின் திண்ேக் கழிவுப் மபாுை்களின் அள-
வானு நியே அளவான ஒு லற்ீறுக்ு 25 ேில்லி லற்ீறர் ுதல் 250 ேில்லி லற்ீறர் 
வபரயான மபுோன வச்ீசிபன விைவுே் ேிக உயர்ந்த அளவில் உள்ளைங்கியுள்ளன. 
எனமவ, மபால்மகாபை ஆற்றின் நீரானு ுூர்ந்ு மபாவதற்கான ஒு காரணோக இபதக் 
ுறிப்பிைலாே்.
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இலக்க�் 03 : கடல் நீர் மட்டம் உயர்வைவடதல் – தாள் 66 மற்ும் தாள் 73

தொள் 66
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தொள் 73
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இலக்க�் 04 : புவகயிரத பயணத் தடவைகளின் அடர்த்திஇலக்க�் 

2020

2021-2030
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இலக்க�் 05 : மபுந்ு ூலம் உுைாும் பயணத் தடவைகளின் அடர்த்தி 

2020

2021-2030
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இலக்க�் 06 : தனியார் மமாட்டார் ைாகனங்குக்கான பயணத் 
தடவைகளின் அடர்த்தி

2020

2021-2030
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இலக்க�் 07 : காற்ுப் பாுகாப்பு புப்பாய்ைு மற்ும் நகர ைான் 
ைழிக் பகாரிமடாவைத் திட்டமிடல்

பின்வுே் பிகள் கீமழ இபணக்கப்பை்ுள்ளன.

1. நகபர அண்ேித்த காற்ு வழிபய ஆராய்தல்
2. பிரமதசத்தில் காணப்புே் இயற்பகயான இைங்கள் ேற்ுே் நீர் ுபறபேபய ஒன்ுைன் 

ஒன்ு இபணத்ு, இயற்பக காற்ுக் ுழாய்கபள (natural air duct) இனங் காணல்.
3. பிரமதசத்தில் காணப்புே் வதீி வபலயபேப்பபத் மதாைர்புபுத்ுவதன் ஊைாக 

மசயற்பக காற்ுக் ுழாய்கபள (artiicial air duct) இனங் காணல்.

மேற்ுறித்த ஆரே்ப ஆய்வுக்ு அபேய இனங் காணப்பை்ைவாு மோறை்ுபவ நகரிற்ு பி-
ன்வுோு காை்ைப்பை்ுள்ளவாு வான் வழிப் பிநிபலமயான்ு உுவாக்கப்பை்ைு.

ுதல் நிபல காற்ு ுழற்சி மகாரிமைா – எவ்வித மவளிப்புற இபைூமறா அல்லு தைங்கமலா 
இன்றி காற்ு ுழற்சியபைய, ஒை்ுமோத்த மோறை்ுபவ திை்ைேிைல் பிரமதசத்தின் ஊைாகச் 
மசல்ுே் வான் வழி மகாரிமைாவானு ுதல் நிபல வான் வழி மகாரிமைா என அறிய-ப்புவ-
மதாு, இக் மகாரிமைாக்கள் ஒன்ுைன் ஒன்ு சோந்தரோக இுக்ுே் வபகயில் உுவாக்கப்ப-
ுகின்றன.

இரண்ைாே் நிபல காற்ு ுழற்சி மகாரிமைா – ுபறயான காற்ு ுழற்சி ுபறபே ஒன்பற 
உுவாக்ுவதன் மபாுை்ு ுதல் நிபல காற்ு ுழற்சி மகாரிமைாக்கபள ஒன்ுைன் ஒன்பற 
மதாைர்புபுத்தி, இரண்ைாே் நிபல காற்ு ுழற்சி மகாரிமைா உுவாக்கப்புகிறு.

ூன்றாே் நிபல காற்ு ுழற்சி மகாரிமைா – நகரத்தில் ுண் வாயு ுழற்சி ுபறயாக இைே்மப-
ுவதற்ு ுதலாே் ேற்ுே் இரண்ைாே் நிபல காற்ு ுழற்சி மகாரிமைாக்கபள ஒன்ுைன் 
ஒன்ு மதாைர்புபுத்தி, ூன்றாே் நிபல காற்ு ுழற்சி மகாரிமைா உுவா-க்கப்புகிறு.

இவ்வாு இனங் காணப்பை்ை காற்ு ுழற்சி வழிகளின் ுல்லியத் தன்பேபய உுதிப்பு-
த்ுவதற்ு ுகப்புப் பிரமதச ுை்ி (Frontal Area Index – FAI) ூலே் நகபர அண்ிய காற்ு ுழற்சி 
ுறித்ு உுவகப்புத்தப்பை்ைு (Urban Ventilation Simulation). மேுே், ுறித்த திை்ைேிைல் பர-
ப்பில் அபேந்ுள்ள அபனத்ு கை்ிைங்களினுே் காற்ு வுீே் திபசக்ு எதிராக அபேக்க-
ப்புே் ஒை்ுமோத்த ுகப்பு பரப்பளவு ேற்ுே் திை்ைேிைல் பரப்புக்ு இபைமயயான விகிதாசா-
ரமே ுகப்புப் பிரமதச ுை்ி ூலே் குதப்புகிறு. அதாவு,

λ
f
= A

facets 
/ A

plane

மேற்ுறித்த கணிப்பை்ீிற்ுப் பயன்புத்தப்புே் திை்ைேிைல் பிரமதசே் 100 ே ீ X 100 ே ீ சுர 
விவத் திை்ைமோன்றிற்ு வுக்கப்பை்ு, தயாரிக்கப்புே்.
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FAI > 1.0 என்பு மதரிவு மசய்யப்பை்ை 
திை்ைேிைல் பரப்பின் ஊைாக பயணி-
க்ுே் காற்றானாு கை்ிைங்களினா-
ல் ுற்றாகத் தபைப்பை்ுள்ளபேயா-
ுே்.

FAI > 0.5 என்பு மதரிவு மசய்யப்பை்ை 
திை்ைேிைல் பரப்பின் ஊைாக பயணி-
க்ுே் காற்றானாு கை்ிைங்களினா-
ல் புதியளவு தபைப்பை்ுள்ளபே-
யாுே்.

நகபர அண்ிய காற்ு ுழற்சி ுறித்த உுவகத்திற்காகப் பயன்புத்தப்பை்ை அளவுுுக்கள் 
(parameters) பின்வுோு.

1. நிலப் பயன்பாை்ு ுபற
2. NDVI புப்பாய்வு (Normalized Difference Vegetation Index)
3. கை்ிைங்களின் அைர்த்தி
4. கை்ிைங்களின் உயரே்

இனங் காணப்பை்ை மேற்ுறித்த அளவுுக்கள் ேற்ுே் ுகப்புப் புதிக் ுறியுீ- 
குக்கிபையிலான மதாைர்பப அிப்பபையாகக் மகாண்ு நகபர அண்ிய காற்ு ுழற்சி 
உுவகப்புத்தப்பை்ைு. இதன் மபாுை்ு வழங்கப்பை்ை மபுேதிகள் வுோு.

அளைுு பிரொந்திய மதொடர்பு நிவல மதொடர்பு பிக்சல் நிவல 
(Correlation Pixel Level)

NDVI -0.674 -0.449

BD(Building Density) 0.603 0.522

BH(Building Height) 0.527 0.383

அளைுு ைிரித்ுவரத்தல்  Average FAI with 8 directions

கொணிப் பயன்பொட்ு ைவக ுியிுப்பு 0.254

ைைிக, ைைிக, நிுைனங்கள் �ற்ு�் 
அுைலகங்கள்

0.305

மதொைிற்ுவற 0.239

தபொக்ுைரத்ு 0.15

அபிைிுத்தி ஏுநிவல மகொை்ட மைற்ு 0.191

இுதியாக, மேற்ுறித்த ஒவ்மவாு ுை்ிகுக்ுே் கணக்கிைப்பை்ை FAI மபுேதிகுக்ு 
ஏற்ப உராய்வுப் மபுேதிகபளப் (Friction Value) பின்வுோு வழங்கி, Least Cost Path புப்பா-
ய்மவான்றின் ூலே் இனங் காணப்பை்ைு.
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இலக்க�் 08 : கட்புலப் புப்பாய்ைு

உத்மதச பபுமபு 

மகாரலமவல்மலயிலிுந்ு எமகாை உயன வபரயான கலப்பு ுிமயற்ற வலயத்தில், 
மபால்மகாபை ஆு ேற்ுே் கைற்கபர ஒமர தைபவயில் புலனாுே் புள்ளிபய இனங் கண்ு, 
அதன் ூலே் கை்புல மகாரிமைா உுவாக்கத்திற்ுள்ள சாத்தியக் ூுகபள இனங் காணல்.

பிுவறகள்

• தற்மபாு காணப்புே் வதீி வபலயபேப்பு ேற்ுே் கை்ிைங்களின் பரே்பபல ஆய்வு 
மசய்தல். 
 

• அதன் ஊைாக, காலி வதீியிலிுந்ு மபால்மகாபை ஆு ேற்ுே் கைல் ஒமர தைபவயில் 
மதன்புே் அல்லு புதியளவில் மதன்பைக் ூிய இைங்கபள இனங் கண்ு, 
மவளிக்களப் பயணே் ூலே் இனங் காணப்பை்ை அவ் இைங்களின் மபாுத்தப்பாை்பை 
ஆய்வு மசய்தல்.  

• அவ்வாு இனங் காணப்பை்ை இைங்கபள கை்புல இைங்களாகவுே், மபால்மகாபை ஆு 
ேற்ுே் கைற்கபரபய இலக்ுப் புள்ளியாகவுே் குதி, கை்புலப் புப்பாய்வு 
மேற்மகாள்ளப்பை்ைு. மேுே், உயரே் ேற்ுே் கை்ிைங்களின் ுப்பரிோணத் தளங்கள் 
பயன்புத்தப்பை்ைன. 

• ுறித்த ுபறயில் தயாரிக்கப்பை்ை வபரபைங்கள் இலக்கே் 1 ூலே் காை்ைப்பை்ுள்ளன. 

• இங்ு காணப்புே் பச்பச நிறக் மகாுகபள கை்புலக் மகாுகளாகவுே், சிவப்பு நிறக் 
மகாுகபள கை்புலனாகாத மகாுகளாகவுே் இனங் காணலாே். 

• இுதியாக, புப்பாய்வு ூலே் இனங் காணப்பை்ை இைங்குள் ேிகப் மபாுத்தோன 
இைங்கள், அதாவு, தற்மபாபதய மபௌதீக கை்ைபேப்புக்ு பாதிப்பு இல்லாு அல்லு 
பாதிப்பபக் ுபறக்ுே் வபகயில் அபிவிுத்தி மசய்வதற்ுப் மபாுத்தோன வதீிகள் 
கள அவதானிப்புக்கள் ூலே் இனங் காணப்பை்ைன. 
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கட்புலப் புப்பாய்ைு
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கட்புலப் புப்பாய்ைு
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இவணப்பு 09 : ைலய ுணகம் கணக்கிடப்பட்ட ுவற

ுியிுப்பு சனத்பதாவக நிர்ணயம்

உத்மதச மபௌதீக அபிவிுத்தி ேற்ுே் அபிவிுத்தியின் எல்பலகபள இனங் கண்ு ஒவ்மவாு 
வலயத்திற்ுே் மவவ்மவறாக சனத்மதாபக அதிகரிப்பு மவகே் நிர்ணயிக்கப்பை்ைு. 
அதற்கபேய ுியிுப்பு சனத்மதாபகப் பரே்பல் பின்வுோு.

2012 சனத்மதொவக இயற்வக சன-

த்மதொவக அதிகரி-
ப்பு மைக�்

மதரிைு மசய்யப்பட்ட 
சனத்மதொவக 
அதிகரிப்பு மைக�்

திட்ட�ிடப்பட்ட 
ுியிுப்பு 
சனத்மதொவக

ுவறந்த அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்

மபொுப்பன 2913 -0.0524125 0.00878287 968.5562556

கட்ுமபத்த 5500 -0.0421619 0.00878287 606.7744988

மதலைல ைடக்ு 5385 -0.0039097 0.00878287 4256.421895

மதலைல மதற்ு 3916 0.00878287 0.00878287 2545.794808

ைலயத்தின் ஒட்ும�ொத்த ெனத்மதொவக 8377.547457

அதிக அடர்த்தி மகொண்ட புவ�க் ுியிுப்பு ைலய�்

அங்ுலொன ைீதி 4201 0.01479506 0.015 5496.396858

அங்ுலொன மதற்ு 3333 -0.0033115 0.015 3911.823273

கல்ததுல்ல 2299 -0.0486527 0.015 1918.341319

மெொய்ெொபுர ைடக்ு 2898 -0.0317191 0.015 2459.168007

மெொய்ெொபுர மதற்ு 2711 -0.0156328 0.015 2431.451737

த��்புர 1288 -0.055265 0.015 1106.830868

லஷப்பத்திய �த்திய 3049 0.0031465 0.015 3719.884121

லஷப்பத்திய ைடக்ு 4481 -0.0162046 0.015 3674.171978

லஷப்பத்திய மதற்ு 5380 -0.0049075 0.015 4941.222486

உயன ைடக்ு 3783 -0.0009276 0.015 4503.934579

உயன மதற்ு 4464 0.00318277 0.015 4147.371325

ரொைத்தொைத்வத த�ற்ு 3375 -0.0092868 0.015 2431.600079

ைலயத்தின் ஒட்ும�ொத்த ெனத்மதொவக 40742.19663

�ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி ம��்பொட்ு ைலய�்

ரொைத்தொைத்வத கிைக்ு 4033 -0.0087036 0.00845518 2622.658628

ரொைத்தொைத்வத மதற்ு 2144 -0.0044749 0.00845518 1233.893823

ம�ொரட்ுுல்ல கிைக்ு 3854 -0.0062597 0.00845518 2762.602815

ம�ொரட்ுுல்ல ைடக்ு 3255 -0.0031543 0.00845518 3535.053665

ம�ொரட்ுுல்ல த�ற்ு 3630 0.00326899 0.00845518 507.3026481

ைில்தலொரைத்வத த�ற்ு 4689 0.00845518 0.00845518 4721.946295

த�ொல்தப 3956 -0.0332473 0.00845518 1381.712647

கடலொன 1711 -0.0479645 0.00845518 931.7001332

இட� 1277 -0.0555371 0.00845518 50.41097097

இந்திமபத்த த�ற்ு 4437 0.00795455 0.00845518 151.6260716

இந்திமபத்த கிைக்ு 3592 0.00081716 0.00845518 147.2362907

ைில்தலொரைத்வத கிைக்ு 3678 0.00122749 0.00845518 1167.033737
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

2012 சனத்மதொவக இயற்வக சன-

த்மதொவக அதிகரி-
ப்பு மைக�்

மதரிைு மசய்யப்பட்ட 
சனத்மதொவக 
அதிகரிப்பு மைக�்

திட்ட�ிடப்பட்ட 
ுியிுப்பு 
சனத்மதொவக

குைுல்ல 1618 -0.0429499 0.00845518 283.2650025

ைலயத்தின் ஒட்ும�ொத்த ெனத்மதொவக 19496.44273

மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலய�்

கட்ுமபத்த 5500 -0.0421619 0.00795455 1697.423389

குைுல்ல 1618 -0.0429499 0.00795455 864.8148595

த�ொல்தப 3956 -0.0332473 0.00795455 2191.686638

ைில்தலொரைத்வத கிைக்ு 3678 0.00122749 0.00795455 2916.291535

ைில்தலொரைத்வத த�ற்ு 4689 0.00845518 0.00795455 733.4136711

இந்திமபத்த கிைக்ு 3592 0.00081716 0.00795455 3824.838746

இந்திமபத்த த�ற்ு 4437 0.00795455 0.00795455 4969.311577

ம�ொரட்ுுல்ல த�ற்ு 3630 0.00326899 0.00795455 3568.415104

கடலொன 1711 -0.0479645 0.00795455 331.7069946

ம�ொரட்ுுல்ல கிைக்ு 3854 -0.0062597 0.00795455 1337.648221

மபொுப்பன 2913 -0.0524125 0.00795455 410.0730217

மதலைல ைடக்ு 5385 -0.0039097 0.00795455 775.4386004

ைலயத்தின் ஒட்ும�ொத்த ெனத்மதொவக 23621.06236

ுவறந்த அடர்த்தி மகொண்ட ுியிுப்பு ைலய�்

மகொரலமைல்ல கிைக்ு 2192 -0.0003306 -0.00033058 2178.995433

மகொரலமைல்ல ைடக்ு 5696 -0.002196 -0.00033058 5599.185328

மகொரலமைல்ல மதற்ு 3582 -0.0106833 -0.00033058 3346.297221

மகொரலமைல்ல த�ற்ு 3531 -0.0088748 -0.00033058 3334.641365

கட்ுக்ுுந்த ைடக்ு 3551 -0.0108649 -0.00033058 3313.724882

கட்ுக்ுுந்த மதற்ு 4399 -0.0091782 -0.00033058 4146.81656

எமகொட உயன �த்திய 2869 -0.0101104 -0.00033058 2689.443386

எமகொட உயன ைடக்ு 4603 -0.0091477 -0.00033058 4339.915446

ம�ொரட்ுுல்ல மதற்ு 4524 -0.0044528 -0.00033058 2544.34949

ம�ொரட்ுுல்ல த�ற்ு 2394 -0.0100935 -0.00033058 1185.517272

எமகொட உயன மதற்ு 5123 -0.0144977 -0.00033058 4677.608484

ைலயத்தின் ஒட்ும�ொத்த ெனத்மதொவக 37356.49487

அதிக அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு அபிைிுத் ைலய�்த

உஸ்ைத்த 1019 -0.0550591 -0.00445277 746.9147232

ம�ொரட்ுுல்ல ைடக்ு 2236 -0.0217687 -0.00445277 1914.715589

ம�ொரட்ுுல்ல த�ற்ு 2394 -0.0100935 -0.00445277 130.2055453

ம�ொரட்ுுல்ல மதற்ு 4524 -0.0044528 -0.00445277 1764.409406

இட� 1277 -0.0555371 -0.00445277 887.4539221

கட்ுமபத்த 5500 -0.0421619 0.00878287 2563.915925

ரொைத்தொைத்வத கிைக்ு 4033 -0.0087036 0.00878287 1639.104502

ரொைத்தொைத்வத மதற்ு 2144 -0.0044749 0.00878287 1086.878757

ரொைத்தொைத்வத த�ற்ு 3375 -0.0092868 0.00878287 1306.109354

லஷப்பத்திய ைடக்ு 4481 -0.0162046 0.00878287 1131.821922

லஷப்பத்திய மதற்ு 5380 -0.0049075 0.00878287 1226.500329
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2012 சனத்மதொவக இயற்வக சன-

த்மதொவக அதிகரி-
ப்பு மைக�்

மதரிைு மசய்யப்பட்ட 
சனத்மதொவக 
அதிகரிப்பு மைக�்

திட்ட�ிடப்பட்ட 
ுியிுப்பு 
சனத்மதொவக

மெொய்ெொபுர ைடக்ு 2898 -0.0317191 0.00878287 396.0284868

மெொய்ெொபுர மதற்ு 2711 -0.0156328 0.00878287 496.1709531

குைொுல்ல 1618 -0.0429499 0.00878287 1169.938599

மதலைல மதற்ு 3916 0.00878287 0.00878287 2017.232026

மதலைல ைடக்ு 5385 -0.0039097 0.00878287 809.3817743

மபொுப்பன 2913 -0.0524125 0.00878287 1051.412594

கல்ததுல்ல 2299 -0.0486527 0.00878287 86.49818022

உயன மதற்ு 4464 0.00318277 0.00878287 1201.493416

கடலொன 1711 -0.0479645 0.00878287 165.5564305

ைலயத்தின் ஒட்ும�ொத்த ெனத்மதொவக 21791.74243

பயணிகள் சனத்பதாவக நிர்ணயம்

2011 மகாே்ிரான்ஸ் ஆய்வுக்ு அபேய மோறை்ுபவ நகர எல்பலயில் உத்மதச பயணிகள் 
சனத்மதாபகயானு ஏறத்தாழ 87,000 நபர்களாவர். அதற்கபேய ஒவ்மவாு அபிவிுத்தி 
வலயத்திற்கிபையில் அச் சனத்மதாபகயானு பிரிந்ு மசல்ுே் ுபற கீமழ அை்ைவபணயில் 
தரப்பை்ுள்ளு.

அபிைிுத்தி ைலய�் பயணிகள் சனத்மதொவக 
பிரிந்ு மசல்ு�் சதைீதப் 
மபு�ொன�்

பயணிகள் சனத்மதொவக 2030

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு ைலய�் 52 42294.99292

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு ைலய�் 4 3627.606554

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட புவ�க் ுியிுப்பு ைலய�் 12 9722.390935

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட புவ� ைலய�் 8 6739.318672

�ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி த��்பொட்ு ைலய�் 9 6975.399211

மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலய�் 14 11706.82768

 100 81066.53597

ைலய ுணகத்வத நிர்ணயித்தல்

வலயங்குக்கான உத்மதச அபிவிுத்தி இைத்பத நிர்ணயிப்பதற்ுப் பின்வுே் 
அுோனங்கள் பயன்புத்தப்பை்ைன.

• தனி நபர் ுியிுப்பு இட அளவு 50 சுர மற்ீறர்   

• ுியிுப்பாளுக்ுத் ததவவயான ுியிுப்பு அல்லாத தவு பாவவனகுக்கான 
இடம் 25 சுர மற்ீறர் வதீம்  

• அதற்கவமய ஒட்ுமமாத்த தனிநபர் ுியிுப்பு இட அளவு 95 சுர மற்ீறர்  

• பயணி ஒுவுக்ுத் ததவவயான இட அளவு 75 சுர மற்ீறர் (வர்த்தக, நிுவன மற்ும் 
அுவலக, ுற்ுலா மற்ும் வகத்மதாழிுக்ு ுவறதய 20,30,10,15 சுர மற்ீறர் வதீம்)
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

அபிைிுத்தி ைலய�் ுியிுப்பு 
சனத்மதொவக 
2030

உத்மதச 
ஒட்ும�ொத்த 
ுியிுப்பு 
இட அளைு 
சுர �ீற்றர்

பயணிகள் 
சனத்மதொவக 
2030

உத்மதச 
ஒட்ும�ொத்த 
பயணிகள் 
இட அளைு 
சுர �ீற்றர்

ஒட்ும�ொத்த 
நில அளைு 
(சுர �ீற்றர்)

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு ைலய�் 21791.74243 2004840.304 42294.99292 3172124.469 5176964.773

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு ைலய�் 8377.547457 770734.3661 3627.606554 272070.4915 1042804.858

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட புவ�க் 
ுியிுப்பு ைலய�்

40742.19663 3748282.09 9722.390935 729179.3201 4477461.41

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட புவ� ைலய�் 36529.54842 3360718.454 6739.318672 505448.9004 3866167.355

�ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி 
த��்பொட்ு ைலய�்

19496.44273 1793672.731 6975.399211 523154.9408 2316827.672

மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி 
ைலய�்

23621.06236 2173137.737 11706.82768 878012.0761 3051149.813

 150558.54 13851385.68 81066.53597 6079990.198 19931375.88

வலய ுணகத்பதக் கணக்கிுே் மசயன்ுபறக்ுப் பயன்புத்தப்புே் ூத்திரத்பதப் பின்வுோு காை்ைலாே்.

வலய ுணகே்  =    உத்மதச ுு நில அளவு (சுர ேற்ீறர்)
   _________________________________________________________________________________________
             அபிவிுத்தி மசய்யக் ூிய காணப்புே் நில அளவு (சுர ேற்ீறர்)

அதற்கபேய ஒவ்மவாு வலயத்திற்ுோன வலய ுணகே் பின்வுோு.

அபிைிுத்தி ைலய�் ஒட்ும�ொத்த நில 
அளைு (சுர �ீற்றர்)

அபிைிுத்தி மசய்யக் 
ூிய நில அளைு 
(சுர �ீற்றர்) 

ைலய ுணக�்

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு ைலய�் 5176964.773 2096936 2.5

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு ைலய�் 1042804.858 610250 1.75

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட புவ�க் ுியிுப்பு ைலய�் 4477461.41 2299844 2

அதிக அடர்த்தி மகொை்ட புவ� ைலய�் 3866167.355 2650504 1.5

�ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி த��்பொட்ு ைலய�் 2316827.672 1357324 1.75

மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலய�் 3051149.813 2081342 1.5
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இவணப்பு 10 : பமாறட்ுவை மாநகர சவபக்ுச்  
பசாந்தமான ைீதிகள்

இலக்க�் ைீதியின் மபயர் ஆர�்ப இட�் ுிைிட�்

1 அுர �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

2 ஜனப்பிரிய �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

3 ெ�கி �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

4 ைிஜய �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

5 தர்�ொெிர� ைீதி மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

6 அபய �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

7 திஸ்ஸ �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

8 மகுு �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

9 ைலக�்பொ �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

10 ெங்கதபொ �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

11 மபரக்ு�் �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

12 ரொஜெிங்� �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �ொளிகொை ைீதி

13 ரொஜெிங்� �ொைத்வத ுதலொ�் ஒுங்வக ரொஜெிங்� �ொைத்வத ுிைு

14 ரொஜெிங்� �ொைத்வத இரை்டொ�் 
ஒுங்வக

மபொுப்பன ைீதி ுிைு

15 மெத்ெிறி �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி �த்திய� �ொைத்வத

16 ஜனஜய �ொைத்வத மபொுப்பன ைீதி ுிைு

17 �ொமனல் �ொைத்வத மெத்ெிறி �ொைத்வத ுிைு

18 �த்திய� �ொைத்வத ைிஜய �ொைத்வத மெத்ெிறி �ொைத்வத

19 ுக்�ல் பிரததெ�் ெொ�ைிகொவர �ொைத்வத 60/

20 ெ�ன் �ொைத்வத ெொ�ைிகொவர �ொைத்வத ுிைு

21 ெொ�ைிகொவர �ொைத்வத �த்திய� ைீதி லக்ெிறிபுர ைீதி

22 லக்ெிறிபுர ைீதி ெொ�ைிகொவர �ொைத்வத எமகொட உயன ைீதி

23 ைஜிர ைீதி ெொ�ைிகொவர �ொைத்வத எமகொட உயன ைீதி

24 பிைத்வத ைீதி �ொளிகொை ைீதி ைஜிர �ொைத்வத

25 அரலிய �ொைத்வத ெொ�ைிகொவர �ொைத்வத அரலிய �ொைத்வத

26 கை்ைொித் மதொைிற்ெொவலக்ு  
அுகிலொன ைீதி

�ொளிகொை ைீதி எமகொட உயன ைீதி

27 �ொளிகொை ைீதி, ஐந்தொ�் ஒுங்வக �ொளிகொை ைீதி

28 ைி�லெிறி ீ ம�ல் �ொைத்வத �ொளிகொை ைீதி தெொ�ொனந்த �ொைத்வத

29 நொன்கொ�் ஒுங்வக �ொளிகொை ைீதி ுிைு

30 ூன்றொ�் ஒுங்வக �ொளிகொை ைீதி ுிைு

31 �ொளிகொை ைீதி, ுதலொ�் ஒுங்வக �ொளிகொை ைீதி ுிைு
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32 �ொளிகொை ைீதி, இரை்டொ�் ஒுங்வக �ொளிகொை ைீதி ுிைு

33 மநு�்புர ைீதி ெொெனதஜொதி �ொைத்வத �ொளிகொை ைீதி

34 மநு�்புர ஆறொ�் ஒுங்வக ஐந்தொ�் ஒுங்வக ஏைொ�் ஒுங்வக

35 மநு�்புர ஏைொ�் ஒுங்வக ெொெனதஜொதி �ொைத்வத மநு�்புர ைீதி

36 மநு�்புர ுதலொ�் ஒுங்வக ெொெனதஜொதி �ொைத்வத மநு�்புர ைீதி

37 மநு�்புர இரை்டொ�் ஒுங்வக ெொெனதஜொதி �ொைத்வத மநு�்புர ைீதி

38 மநு�்புர ூன்றொ�் ஒுங்வக ெொெனதஜொதி �ொைத்வத மநு�்புர ைீதி

39 மநு�்புர நொன்கொ�் ஒுங்வக ெொெனதஜொதி �ொைத்வத மநு�்புர ைீதி

40 மநு�்புர ஐந்தொ�் ஒுங்வக ெொெனதஜொதி �ொைத்வத மநு�்புர ைீதி

41 ுனில் கொல்லதக �ொைத்வத ெொெனதஜொதி �ொைத்வத தெொ�ொனந்த �ொைத்வத

42 தெொ�ொனந்த �ொைத்வத ெொெனதஜொதி �ொைத்வத எமகொடத�ன �ொைத்வத

43 ெீ.ஐ.ெீ. மதொைிற்ெொவல �ொைத்வத �ொளிகொை ைீதி எமகொடத�ன �ொைத்வத

44 லி�ொரொ �ர ஆவலக்ு அுகிலொன ைீதி மதலைல ைீதி 27/12

45 �யுர �ொைத்வத மதலைல ைீதி �ொளிகொை ைீதி

46 ஒுங்வக – ைி�லெிறி ீ ம�ல் �ொைத்வத ைி�லெிறி ீ ம�ல் �ொைத்வத தெொ�ொனந்த �ொைத்வத

47 எமகொடத�ன ைீதி தெொ�ொனந்த �ொைத்வத லக்ெிறிபுர ைீதி

48 ெித்தொதலப்ப மதொைிற்ெொவல ைீதி எமகொடத�ன �ொைத்வத ெித்தொதலப்ப மதொைிற்ெொவல ைீதி

49 இல.54 ைீதி எமகொடத�ன �ொைத்வத ுிைு

50 ைிுத்தொரொ�ய �ொைத்வத எமகொடத�ன �ொைத்வத ைிகொவர

51 ீ.பி.ுலைர்தன �ொைத்வத ெொெனதஜொதி �ொைத்வத ுிைு

52 மபனரக� ைீு �ொைத்வத ெொெனதஜொதி �ொைத்வத தெொ�ொனந்த �ொைத்வத

53 ெனெூக நிவலய ைீதி ெொெனதஜொதி �ொைத்வத ுிைு

54 பன்ெல் �ொைத்வத ுன்னொுள்ள ைீதி ெொெனதஜொதி �ொைத்வத ஆறொ�் ஒுங்வக

55 மதைட்ட ைீதி ரொுல �ொைத்வத ெொெனதஜொதி �ொைத்வத

56 தயொகொெிர� �ொைத்வத ரொுல �ொைத்வத ஆு

57 ரொுல ைித்தியொலய ைீதி ெொெனதஜொதி �ொைத்வத ஆு

58 ஏைொ�் ஒுங்வக ரொுல ைித்தியொலய ைீதி ஆு

59 ததைொல �ொைத்வத ரொுல �ொைத்வத தன்மதைிய ைீதி

60 ததைொல �ொைத்வத – ுதலொ�் ஒுங்வக ததைொல �ொைத்வத ுிைு

61 6 ஆ�் ஒுங்வக ரொுல �ொைத்வத ெொெனொதஜொதி �ொைத்வத

62 210 ைத்வத ைீதி ரொுல �ொைத்வத இலக்க�் 212/2, ைீதி ுிைு

63 பென் பிரததெ�் ரொுல �ொைத்வத இலக்க�் 200/5 ெீ

64 ூரிய பிரததெ�் ரொுல �ொைத்வத ைீதி ுிைு

65 இுு பிரததெ�் ரொுல �ொைத்வத இலக்க�் 118/29, ைீதி ுிைு

66 ுுு பிரததெ�் ரொுல �ொைத்வத இலக்க�் 77, ைீதி ுிைு
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67 இுு/ுுு பிரததெ�் ுுு பிரததெ�் இுு பிரததெ�்

68 ெொந்த பிரததெ�் ரொுல �ொைத்வத இலக்க�் 23/28, ைீதி ுிைு

69 தெொபன பிரததெ�் ரொுல �ொைத்வத இலக்க�் 37/24, ைீதி ுிைு

70 �ி�ிரி பிரததெ�் ரொுல �ொைத்வத இலக்க�் 27/24, ைீதி ுிைு

71 ர�்யொ பிரததெ�் ரொுல �ொைத்வத இலக்க�் 38

72 ுெிறி பிரததெ�் ரொுல �ொைத்வத பி.பீ.அல்ைிஸ்

73 ம�த ைீதி ெொந்த பிரததெ�் ுெிறி பிரததெ�்

74 5 ஆ�் ஒுங்வக ுெிறி பிரததெ�் ம�ொட்ல் �ொைத்வத

75 4 ஆ�் ஒுங்வக ுெிறி பிரததெ�் ம�ொட்ல் �ொைத்வத

76 3 ஆ�் ஒுங்வக ுெிறி பிரததெ�் ம�ொட்ல் �ொைத்வத

77 2 ஆ�் ஒுங்வக ுெிறி பிரததெ�் ம�ொட்ல் �ொைத்வத

78 1 ஆ�் ஒுங்வக ுெிறி பிரததெ�் ஆதர்ஷ �ொைத்வத

79 ெந்த��் �ொைத்வத ரொுல �ொைத்வத ைீதி ுிைு

80 �ொதிரி நகர ைீதி கொலி ைீதி 5 ஆ�் ஒுங்வக

81 �ொதிரி நகர ைீதி கொலி ைீதி ைீதி ுிைு

82 �ொதிரி நகர ைீதி 2 ஆ�் ஒுங்வக �ொதிரி நகர�் �ொதிரி நகர ைீதி

83 �ொதிரி நகர ைீதி 1 ஆ�் ஒுங்வக �ொதிரி நகர�் �ொதிரி நகர ைீதி

84 ுர�்ய பிரததெ�் கொலி ைீதி இலக்க�் 530

85 பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத கொலி ைீதி இலக்க�் 51/9, பி.பீ.  
அல்ைிஸ் �ொைத்வத

86 மகுு �ொைத்வத இலக்க�் 51/9, பி.பீ.  
அல்ைிஸ் �ொைத்வத

இலக்க�் 24/9

87 திஸ்ஸ �ொைத்வத பி.பீ. அல்ைிஸ் �ொைத்வத இலக்க�் 28/6, 20/8  
ைீதி ுிைு

88 அரலிய �ொைத்வத பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத இலக்க�் 136/7, 136/8

89 ெ�ன் �ொைத்வத பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத இலக்க�் 40, ைீதி ுிைு

90 அதெொக்க �ொைத்வத பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத இலக்க�் 29, 17/9 ஏ

91 ெனெூக நிவலய ைீதி பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத

92 தனீல் பிரததெ�் பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத இலக்க�் 51/15

93 ரைைிு ைஜிர பர்னொந்ு �ொைத்வத பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத ுுு பிரததெ�்

94 அ�்பக�ைத்வத ைீதி பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத பி.பீ.அல்ைிஸ் மபதரரொ �ொைத்வத

95 ஆவல ைீதி பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத இலக்க�் 180 பீ

96 மபய்ரிக் ைிதஜெிங்� �ொைத்வத ஆவல ைீதி ைீதி ுிைு

97 �த்மதொட்ுை ைீதி ஆவல ைீதி தஜொன் மரொட்ரிதகொ 

98 3 ஆ�் ஒுங்வக (ஆவல ைீதி) ஆவல ைீதி இலக்க�் 88/5 ைீதி ுிைு

99 இலக்க�் 118/பீ ைீதி ஆவல ைீதி இலக்க�் 118/9

100 தன்மதனிய ைத்வத ைீதி ஆவல ைீதி பற்றரி ைத்வத



276

பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இலக்க�் ைீதியின் மபயர் ஆர�்ப இட�் ுிைிட�்

101 தன்மதனிய ைத்வத – 1ஆ�் ஒுங்வக தன்மதனிய ைத்வத தன்மதனிய ைத்வத ைீதி 

102 தன்மதனிய ைத்வத – 2 ஆ�் ஒுங்வக தன்மதனிய ைத்வத ைீதி ுிைு

103 தன்மதனிய ைத்வத – 3 ஆ�் ஒுங்வக தன்மதனிய ைத்வத ைீதி ுிைு

104 தன்மதனிய ைத்வத – 4 ஆ�் ஒுங்வக தன்மதனிய ைத்வத ைீதி ுிைு

105 பல்கவலக்கைக ைிுதி ைீதி ஆவல ைீதி தஜொன் மரொட்ரிதகொ �ொைத்வத

106 ுுைொுல்ல ைீதி கொலி ைீதி மபொல்மகொட்ுை �ொைத்வத

107 ரத்தனதஜொதி �ொைத்வத பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத ுுைுல்ல ைீதி

108 தகொ�ஸ் பிரததெ�் மபொல்மகொட்ுை �ொைத்வத ரத்தனதஜொதி �ொைத்வத

109 தகொ�ஸ் பிரததெத்தில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி தகொ�ஸ் பிரததெ�் ைிகொவர ைீதி

110 ைிகொவர ைீதி தபொதிுக்கொரொ� ைீதி இலக்க�் 159

111 ைிகொவர ைீதியில் ஆர�்பிக்ு�் ைீதி இலக்க�் 159 இலக்க�் 88/5 ைீதி ுிைு

112 மபொல்மகொட்ுை ைீதி ரொைத்தொைத்வத ைீதி ைிகொவர ைீதி

113 ெத்ுர பர்னொந்ு �ொைத்வத மபொல்மகொட்ுை ைீதி ரத்தனதஜொதி �ொைத்வத

114 கட்ுமபத்த – 1 ஆ�் ஒுங்வக பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத ஆனந்தரொ� ைீதி

115 கட்ுமபத்த – 2 ஆ�் ஒுங்வக பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத இலக்க�் 45/6

116 ுதலொ�் ஒுங்வக �ற்ு�் இரை்டொ�் 
ஒுங்வக

1 ஆ�் ஒுங்வக 2 ஆ�் ஒுங்வக

117 ைீரத்புரொன்அப்புக� ைீட்ுத் மதொுதி ைீதி பல்கவலக்கைக ஒுங்வக ைீட்ுத் திட்ட ைீதி

118 ம�ொல்தப ைீதி பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத பிலியந்தவல ைீதி

119 ஜயொ �ொைத்வத பை்டதொரநொயக்க �ொைத்வத தெொபித்த ைித்தியொலய�்

120 தெொபித்த ைித்தியொலய ைீதி த�ொல்தப ைீதி இலக்க�் 78-9

121 3 ஆ�் ஒுங்வக த�ொல்தப ைீதி இலக்க�் 38-9

122 தரொலி பர்னொந்ு �ொைத்வத கொலி ைீதி கைுுைொுல்ல

123 ெொத�ந்திர பிரெொத் �ொைத்வத மபொல்மகொட்ுை ைீதி தரொலி பர்னொந்ு �ொைத்வத

124 தீகெை் ைீதி ஆனந்தரொ� ைீதி பிலியந்தல ைீதி

125 ஆனந்தரொ� ைீதி ம�ொரட்ுுல்ல ைீதி த�ொல்தப ைீதி

126 ஆரியைங்ெ �ொைத்வத ஆனந்தரொ� ைீதி ஆனந்தரொ� ைீதி

127 ுதர்�ொரொ� ைீதி ஆனந்தரொ� ைீதி ைிகொவர ைீதி

128 �ினின்ததொுைத்தத் ைீதி தபொதிுக்கொரொ� ைீதி ம�ொரட்ுுல்ல ைீதி

129 தபொதிுக்கொரொ� ைீதி ம�ொரட்ுுல்ல ைீதி ைிகொவர ைீதி

130 மபொல்மகொட்ுை பிரததெ�் மபொல்மகொட்ுை ைீதி ைீதி ுிை

131 மபொல்மகொட்ுை ஒுங்வக மபொல்மகொட்ுை ைீதி ரொைத்தொைத்வத ைீதி

132 3 ஆ�் ஒுங்வக, ரொைத்தொைத்வத ைீதி ரொைத்தொைத்வத ைீதி தபொதிுக்கொரொ� ைீதி

133 மஜர�ிஸ் பர்னொந்ு �ொைத்வத கொலி ைீதி ரொைத்தொைத்வத ைீதி

134 அன்திரிஸ் ீ ெில்ைொ �ொைத்வத கொலி ைீதி ரொைத்தொைத்வத ைீதி

135 பல்லியமகொமடல்ல ைிகொவர ைீதி கொலி ைீதி மெொய்ெொ ைீதி



277

இலக்க�் ைீதியின் மபயர் ஆர�்ப இட�் ுிைிட�்

136 தரொெ�ல்மகொட்ுை ைீதி பிதர�ரத்ன ைீதி புனித அந்ததொனியொர் ைீதி

137 1 ஆ�் ஒுங்வக, ரொைத்தொைத்வத கொலி ைீதி 2 ஆ�் ஒுங்வக

138 பரிுத்த இ�ொுதைல் ததைொலய ைீதி கொலி ைீதி 2 ஆ�் ஒுங்வக

139 2 ஆ�் ஒுங்வக �ற்ு�் பரிுத்த இ�ொு-
தைல் ததைொலயத்வத இவைக்ு�் ைீதி

1 ஆ�் ஒுங்வக பரிுத்த இ�ொுதைல்  
ததைொலய ைீதி

140 மகனன் மஜக்கொப் �ொைத்வத பரிுத்த இ�ொுதைல்  
ததைொலய ைீதி

ம�ன்ிஸ் ஒுங்வக

141 2 ஆ�் ஒுங்வக - ரொைத்தொைத்வத ம�ன்ிஸ் ைீதி மெொய்ெொபுர ைீதி

142 ெிர�தொன �ொைத்வத 02 ஆ�் ஒுங்வக கல்மபொத்த ைீதி

143 ம�ட்ிக்கந்வத ைீதி 02 ஆ�் ஒுங்வக கல்மபொத்த ைீதி

144 கல்மபொத்த ைீதி ெிர�தொன ைீதி கல்மபொத்த ைீதி

145 ீ அந்ததொனி ைீதி மெொய்ெொபுர ைீதி ஆதலொக்கப்பிட்ிய ைீதி

146 ைொைி ைீதி ம�ட்ிக்கந்வத ைீதி புனித அந்ததொனியொர் ைீதி

147 ததைொலைத்வத ைீதி 03 ஆ�் ஒுங்வக 39/16

148 ம�ன்ிஸ் ைீதி மெொய்ெொபுர ைீதி ைில்தலொரொைத்வத ைீதி

149 �ுதொ �ொைத்வத பிதர�ரத்ன �ொைத்வத

150 தபுு �ொைத்வத பிதர�ரத்ன �ொைத்வத

151 ெல்க�ைத்வத ைீதி ஆதலொக்கப்பிட்ிய ைீதி பிதர�ரத்ன �ொைத்வத

152 ஆதலொக்கப்பிட்ிய ைீதி பிதர�ரத்ன �ொைத்வத புனித அந்ததொனியொர் ைீதி

153 கடலொன �ொைத்வத இந்திமபத்த ைீதி கல்மபொத்வத ைீதி

154 தகொயில் ைீதி ம�ன்ிஸ் ஒுங்வக

155 �ீனைத்வத ைீதி மெொய்ெொபுர ைீதி

156 தொப்பெொரொ� ைீதி பிதர�ரத்ன �ொைத்வத ம�ல்திைத்வத

157 புைக்க� மதொட்ுப்பல ைத்வத ைீதி புைக்க� �ொைத்வத ரஸ்கிஸ் பர்னொந்ு �ொைத்வத

158 6 ஆ�் ஒுங்வக - இந்திமபத்த இ�ல இதிமபத்த ைீதி புைக்ைத்வத மதொட்ுப்பல

159 கல்பிட்ட�பத ைீதி ம�ன்ிஸ் ஒுங்வக 02 ஆ�் ஒுங்வக

160 மரெக்கின் பர்னொந்ு �ொைத்வத இ�ல இதிமபத்த ைீதி புைக்ைத்வத மதொட்ுப்பல

161 மபட்டன் மடரஸ் இ�ல இதிமபத்த ைீதி ஆு

162 கட்ுப்பிட்ிய இ�ல இதிமபத்த ைீதி ஆு

163 ுதர ஒுங்வக இ�ல இதிமபத்த ைீதி ஆு

164 எ�்.தஜ.ெீ.பர்னொந்ு �ொைத்வத கொலி ைீதி ம�ன்ிஸ் ஒுங்வக

165 ெொர்ள்ஸ் ீ.மெொய்ெொ ைீதி எ�்.தஜ.ெீ.பர்னொந்ு �ொைத்வத எை்லின் ீ மெொய்ெொ ைீதி

166 மஜொ�ொன் மெுதைல் �ொைத்வத இ�ல இதிமபத்த ைீதி ஆு

167 எை்லின் ீ மெொய்ெொ ைீதி கொலி ைீதி எ�்.தஜ.ெீ.பர்னொந்ு �ொைத்வத

168 எட்ைட் ஒுங்வக ப�ல இதிமபத்த ைீதி இ�ல இதிமபத்த ைீதி

169 புனித அந்ததொனிபுர கலப்மபட்ட�பட ைீதி 02 ஆ�் ஒுங்வக
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170 ம�த்ததொதிஸ்த்த பொடெொவல ஒுங்வக ப�ல இதிமபத்த ைீதி இ�ல இதிமபத்த ைீதி

171 தெைொ ஒுங்வக ப�ல இதிமபத்த ைீதி இ�ல இதிமபத்த ைீதி

172 ிக்ென் தஜ.பீரிஸ் ப�ல இதிமபத்த ைீதி இ�ல இதிமபத்த ைீதி

173 நிூட்டன் ஐ.ீ. ெில்ைொ �ொைத்வத ைில்தலொரொைத்வத ைீதி ைீதி ுிைு

174 எெ்.ஐ.மபதரரொ �ொைத்வத கொலி ைீதி ம�ன்ிஸ் ைீதி

175 புனித பிமளெிமயஸ் ைீதி இதிமபத்த ைீதி ஆு

176 01 ஆ�் ஒுங்வக புனித பிமளெிமயஸ் ைீதி ைீதி ுிைு

177 02 ஆ�் ஒுங்வக புனித பிமளெிமயஸ் ைீதி ைீதி ுிைு

178 03 ஆ�் ஒுங்வக புனித பிமளெிமயஸ் ைீதி ைீதி ுிைு

179 ைை. �ொைிஸ்ெர �ொைத்வத ெங்க�ித்தொ �ொைத்வத ெத்தர்�ரத்னொரொ� ைீதி

180 05 ஆ�் ஒுங்வக புனித பிமளெிமயஸ் ைீதி ைீதி ுிைு

181 த�ஜர் ைீரூரிய �ொைத்வத புனித பிமளெிமயஸ் ைீதி ைீதி ுிைு

182 ுுனதொஜ �ொைத்வத ுதர்�ரத்னரொ� ைீதி ைீதி ுிைு

183 படுக் கைக �ொைத்வத ுதர்�ரத்னரொ� ைீதி ஆு

184 ுதர்�ரத்னரொ� ைீதி இ�ல இதிமபத்த ைீதி ஆு

185 ெீைலி �ொைத்வத ைில்தலொரைத்வத ைீதி கப்புட்ுுை

186 ெங்க�ித்தொ �ொைத்வத ப�ல இதிமபத்த ைீதி ப�ல இதிமபத்த ைீதி

187 பொபட்ுை ைீதி இ�ல இதிமபத்த ைீதி ததைொனந்த ைீதி

188 ீ ததைொனந்த ைீதி ைில்தலொரொைத்வத ைீதி மதொட்ுப்பல ைீதி

189 [_பிலி ைீதி எட்ைட் பிரததெ�் இ�ல இதிமபத்த ைீதி

190 கித்தலன்துை ைீதி ைில்தலொரொைத்வத ைீதி மதொட்ுப்பல ைீதி

191 ரொுல ைீதி மபமலெியஸ் �ொைத்வத 03 ஆ�் ஒுங்வக

192 கித்தலன்துை, 02 ஆ�் ஒுங்வக கித்தலன்துை ைீதி ைீதி ுிைு

193 மபக்ைத்வத இ�ல இதிமபத்த ைீதி ைீதி ுிைு

194 ுமனத்த நொ�ி�ி �ொைத்வத தீப்பொனந்த ைீதி ப�ல இதிமபத்த ைீதி

195 தீப்பொனந்தரொ� ைீதி ைில்தலொரொைத்வத ைீதி ுமனத்த நொ�ி�ி �ொைத்வத

196 ீ ததைொனந்த ைீதி ைில்தலொரொைத்வத ைீதி கிரிதன்கன �ொைத்வத

197 ுகத �ொைத்வத ததைொனந்த ைீதி ைீதி ுிைு

198 �ி�ிு �ொைத்வத ததைொனந்த ைீதி ஆு

199 ஆத்தர் பீரிஸ் �ொதை்வத �ி�ிு �ொைத்வத ஆு

200 ெொர்ள்ஸ் ஒுங்வக ைில்தலொரொைத்வத ைீதி ெீைலி �ொைத்வத

201 கித்தலன்துை, 01 ஆ�் ஒுங்வக ெீைலி �ொைத்வத கித்தலன்துை ைீதி

202 கிறீடொங்கன �ொைத்வத ததைொனந்த ைீதி கிறீடொப்பிட்ிய

203 பை்டொரநொயக்க �ொைத்வத எட்ைட் ஒுங்வக ப�ல இதிமபத்த ைீதி

204 த��் பொெல் ஒுங்வக இ�ல இதிமபத்த ைீதி ப�ல இதிமபத்த ைீதி
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205 பில்த�ொரிய �ொைத்வத இ�ல இதிமபத்த ைீதி ைீதி ுிைு

206 மபொருை ைீதி ததைொனந்த ைீதி பொபட்ுை ைீதி

207 தினெிறி �ர ஆவல அுகிலொன ைீதி ப�ல இதிமபத்த ைீதி ைீதி ுிைு

208 ுதர்ரத்னொரொ� ைீதி, 01 ஆ�் ஒுங்வக ுதர்ரத்னொரொ� ைீதி ைீதி ுிைு

209 ுதர்ரத்னொரொ� ைீதி, 02 ஆ�் ஒுங்வக ுதர்ரத்னொரொ� ைீதி ைீதி ுிைு

210 புனித பீற்றர் ைீதி புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

211 புனித மெபஸ்தியன் ைீதி பவைய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

212 பர்னொந்ு பிரததெ�் புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

213 பிமரஷர் அைனியு புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

214 01 ஆ�் ஒுங்வக பிமரஷர் அைனியு கொலி ைீதி

215 2 ஆ�் ஒுங்வக பிமரஷர் அைனியு ைீதி ுிைு

216 பி.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத புனித பீற்றர் ைீதி பிமரன்ெிஸ்ு பிரததெ�்

217 01 ஆ�் ஒுங்வக கொலி ைீதி பி.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத

218 2 ஆ�் ஒுங்வக கொலி ைீதி பி.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத

219 3 ஆ�் ஒுங்வக கொலி ைீதி பி.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத

220 4 ஆ�் ஒுங்வக கொலி ைீதி பி.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத

221 5 ஆ�் ஒுங்வக கொலி ைீதி பி.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத

222 6 ஆ�் ஒுங்வக கொலி ைீதி பி.எ�்.பர்னொந்ு �ொைத்வத

223 �ர்பட் ீ ம�ல் �ொைத்வத ��ைிதொன ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

224 ��மைதன ைீதி பவைய கொலி ைீதி புனித பீற்றர் ைீதி

225 ீ ம�ல் �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

226 நனொலித ைீதி புதிய கொலி ைீதி ுிைு

227 வ�க்கல் [_பிலி ைீதி புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

228 ததைர நிை�ன் பிரததெ�் புதிய கொலி ைீதி புனித வ�க்கல் [_பிலி ைீதி

229 �ில்ட்டன் ீ ம�ல் �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி புனித வ�க்கல் [_பிலி ைீதி

230 ெந்திரொ �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி 3 ஆ�் ஒுங்வக

231 ெந்திரொ �ொைத்வத அுகில் புதிய கொலி ைீதி ுிைு

232 3 ஆ�் ஒுங்வக மகொரலமைல்ல புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

233 4 ஆ�் ஒுங்வக மகொரலமைல்ல பவைய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

234 5 ஆ�் ஒுங்வக மகொரலமைல்ல புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

235 ஆெிரி பிரததெ�் புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

236 ரிைர் வெட் கொர்டன் ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ஆு ுிைு

237 தபொதி �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ுிைு

238 மகொரதனலிஸ் பிரததெ�் ுகத்ுைொர ைீதி ஆு ுிைு

239 125, [_பிலி �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி இலக்க�் 115/5,
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240 ுைைர்தனொரொ� ைீதி புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

241 ூைைத்வத ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ைீதி ுிைு

242 ுைைர்தனொரொ� ம�த ைீதி ுைைர்தனொரொ� ைீதி ��தைதன ைீதி

243 ுெந்த ெிறிரத்ன �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ஆு ுிைு

244 ம�ப்மபயர் ூங்கொ ுகத்ுைொர ைீதி இலக்க�் 97/4, 71/11

245 ஜனத்தொ �ொைத்வத எ�்.ஈ.மபதரரொ �ொைத்வத இலக்க�் 3/9, 8/2

246 தகு மதைட்ட எ�்.ஈ.மபதரரொ �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி

247 ெ�ொஜைொதி ைீட்ுப் பிரததெ�் புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

248 ெ�ொதொன �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

249 ரஞ்ெித் பர்னொந்ு �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி இலக்க�் 142/3, ைீதி ுிைு

250 மகொன்ஸ்தன்திு ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ைீதி ுிைு

251 ீ ம�ல் �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

252 கிறீடொங்கன �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி இலக்க�் 30/1,

253 ஜனஜய �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ைீதி ுிைு

254 ீ ெத்தர்த�ொதய ைீதி புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

255 ம�த்தலியொஸ் பிரததெ�் ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

256 த�ொெஸ் ஒுங்வக புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

257 த��் மெைன ைீதி தஜொெப் பிரததெ�் த�ொமெஸ் ைீதி

258 தஜொெப் பிரததெ�் புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

259 பீரிஸ் �ொைத்வத தஜொெப் பிரததெ�் இல.20/6,3

260 மென்த்ரிக் ஒுங்வக �ொத்ய ைீதி தஜொெப் பிரததெ�் மென்த்ரிக் பிரததெ�்

261 மென்த்ரிக் பிரததெ�் புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

262 ஜனப்பிரிய �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

263 புனித �ரியொள் �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

264 ஜய �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

265 புனித ஆன் �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

266 ுனந்தொ நிைொெ �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

267 ுனந்தொ எலிய �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

268 உப்பனந்த �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

269 ஆர்னல்ட் பிரததெ�் ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

270 ரஞ்ெித் பீரிஸ் �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

271 தெைனபுர �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

272 மபலிக�ைத்வத ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

273 நலன்புரி �ன்றத்ுக்ு அுகிலொன ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

274 நதீ �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி

275 தர்�பந்ு �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி புதிய கொலி ைீதி
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276 மகொர்க்கக� மதொட்ுப்பல ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

277 வைத்ய ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

278 �யொன ைீதி �ொத்ய ைீதி புதிய கொலி ைீதி �யொன ைீதி

279 �யொன ைீதி புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

280 ெொகர ஒுங்வக புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

281 ெ�கித��் பிரததெ�் ுகத்ுைொர ைீதி ஆற்ு ுிைு

282 ீ தீப்ப�ித்த �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ஆற்ு ுிைு

283 ஜயந்தி �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

284 ரைைலி �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

285 ஜஸ்ின் டயஸ் �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

286 ஜயைர்தன �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

287 தனெிறி �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

288 மெனெ �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

289 கனதலொக்க �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி இல.166/5,

890 கனதலொக்க �ொைத்வத கிவள ைீதி புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

291 ைிஜய �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

292 ெொ�தொன �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

293 மகொன்ஸ்தன்தின் �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

294 ஜனெைி �ொைத்வத கனதலொக்க �ொைத்வத புவகயிரத நிவலய ைீதி

295 ெொ� பிரததெ�் ுகத்ுைொர ைீதி ��ைத்வத ைீதி

296 ��ைத்வத ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி கடற்கவர ைீதி

297 ைீட்ுக் குத்திட்ட ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி கடற்கவர ைீதி

298 ைீட்ுத் திட்ட ைீதி ைீட்ுக் குத்திட்ட ைீதி ஜயகத்புர ைீதி

299 ஜயகத் பிரததெ�் ுகத்ுைொர ைீதி கடற்கவர ைீதி

300 மதொன் மைல்ய�் �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி கடற்கவர ைீதி

301 ம�ஜ்ரொ �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ஜயகத்புர ைீதி

302 அல் ஆஷொ �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ஜயகத்புர ைீதி

303 ுஸ்லி�் பள்ளிைொெல் ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ஜயகத்புர ைீதி

304 இுு ீ �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி கடற்கவர ைீதி

305 தீைர ஜய �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி கடற்கவர ைீதி

306 �ீன்பிித் ுவறுக ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி �ீன்பிித் ுவறுக�்

307 தீைர ஜய பிரததெ�் ுகத்ுைொர ைீதி கடற்கவர ைீதி

308 ��ுகமெைை ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ��ுகமெைை ைீதி

309 க்தளொைிஸ் �ொைத்வத 314/2, 316/4 என், கொலி ைீதி க்தளொைிஸ் �ொைத்வத

310 க்தளொைிஸ் �ொைத்வத, 01 ஆ�் ஒுங்வக க்தளொைிஸ் �ொைத்வத 6/34, 6/35, 01 ஆ�் ஒுங்வக
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311 ுரைத்வத க்தளொைிஸ் �ொைத்வத  
மதொடர்புபு�் ைீதி

க்தளொைிஸ் �ொைத்வத ுரைத்வத ைீதி

312 �ொதன்க�ைத்வத ைீதி ுரைத்வத ைீதி ைிகொவர

313 ுரைத்வத ைீதி ைிகொவர இலக்க�் 21, 58

314 உஸ்ைத்வத ைீதி க்தளொைிஸ் �ொைத்வத உஸ்ைத்வத ைீதி, 01 ஆ�் 
ஒுங்வக

315 உஸ்ைத்வத ைீதி, 01 ஆ�் ஒுங்வக எலன் ுதலொளி ைத்வத இலக்க�் 43, 01 ஆ�் ஒுங்வக

316 எலன் ுதலொளி ைத்வத உஸ்ைத்வத ைீதி, 01 ஆ�் 
ஒுங்வக

இலக்க�் 212/61

317 எலன் ுதலொளி ைத்வத, 01 ஆ�் ஒுங்வக எலன் ுதலொளி ைத்வத இலக்க�் 12/29, 12/54

318 எலன் ுதலொளி ைத்வத, 02 ஆ�் ஒுங்வக எலன் ுதலொளி ைத்வத இலக்க�் 14/12, 6/13

319 உஸ்ைத்வத ைீதி, 02 ஆ�் ஒுங்வக (ஜீைனி 
பொடெொவல ைீதி)

உஸ்ைத்வத ைீதி இலக்க�் 21, 14

320 உஸ்ைத்வத ுற்ுைட்ட ைீதி உஸ்ைத்வத ைீதி, 02 ஆ�் 
ஒுங்வக

உஸ்ைத்வத ைீதி, 02 ஆ�் 
ஒுங்வக

321 மதொட்ுப்பலைத்வத ைீதி பவைய கொலி ைீதி இலக்க�் 56/10, 56/13

322 கலொநிதி.தக.தஜ.ீ ெில்ைொ �ொைத்வத பவைய கொலி ைீதி இலக்க�் 64/10, 58/6

323 ைீதிக்ு அுகில் இலக்க�் 58/6 இலக்க�் 58/6 �ர ஆவல, இலக்க�் 44/23

324 ம�ௌன்ட் ைீதி மதொடர்புபு�் கலொநிதி.
தக.தஜ.ீ ெில்ைொ �ொைத்வத

கலொநிதி.தக.தஜ.ீ ெில்ைொ 
�ொைத்வத

ம�ௌன்ட் ைீதி

325 நகர ூங்கொ �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி பவைய கொலி ைீதி

326 மைொட்ென் பீரிஸ் �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி தலி மெொய்ெொ

327 எமலக்ஸ் ரைெிங்� �ொைத்வத மைொட்ென் பீரிஸ் �ொைத்வத புதிய கொலி ைீதி

328 உயன, 08 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 149/150, உயன ைீதி புவகயிரத நிவலய ைீதி, 
இலக்க�் 47

329 உயன, 07 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 125/193, உயன ைீதி இலக்க�் 142/9, 145/6 உயன 07 
ஆ�் ஒுங்வக

330 உயன, 06 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 131/69, உயன ைீதி இலக்க�் 133/3, 133/4 உயன 06 
ஆ�் ஒுங்வக

331 ூஷன் தஜ. ீ ெில்ைொ �ொைத்வத இலக்க�் 85, உயன ைத்வத ைீதி இலக்க�் 72/73,  
ுனொவை ைீதி

332 ுைீ ு�ொரி �ொைத்வத இலக்க�் 49, ுனொவை 
ஆயுர்தைத�்

09, ுனொவை  
வைத்தியெொவல

333 உயன ைீதி இலக்க�் 102, ைொி ைீு இலக்க�் 210/பீ, 02 கொலி ைீதி 

334 த�ொலி ுமரொஸ் �ொைத்வத 6, 150 மபதரரொ �ொைத்வத இலக்க�் 02 ததைொலய�்

335 ெொகர ஒுங்வக - 5 3, மபதரரொ �ொைத்வத 18/4, 24/38, 17

336 ெொகர ஒுங்வக - 4 1,7 மபதரரொ �ொைத்வத 22/7, 28/5

337 ெொகர ஒுங்வக - 3 36, 1, 7 மபதரரொ �ொைத்வத 36/8B

338 ெொகர ஒுங்வக - 2 38,36 மபதரரொ �ொைத்வத 23,27 ைீமடொன்றின் ுிைிட�்
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339 உயன 11 ஒுங்வக ததைொலய�், இல.14 249, 7/7B

340 உயன 12 ஒுங்வக 17,21 உயன ைீதி 17/6, 25/1, ைீமடொன்றின் ுிைிட�்

341 இல. 27 அுகிலொன ைீதி 27, உயன ைீதி 27/7, 27/5

342 உயன 5 ஒுங்வக 123/B ஆர�்பப் பொடெொவல உயன 5 ஆ�் ஒுங்வக

343 தீைரைத்வத ைீதி – 1 ஆ�் ஒுங்வக 254/1,2 158/8,13A 

344 தீைரைத்வத ைீதி – 2 ஆ�் ஒுங்வக 46/44/1 13/A, 152/8

345 தீைரைத்வத ைீதி – 3 ஆ�் ஒுங்வக 156/6 �ர ஆவல ைீதி 15, 155/B – 3 ஆ�் ஒுங்வக

346 உயன மதம�ல் ைீதி ஸ்தடட் ிரொன்ஸ்தபொர்�ர் 22,24 உயன ைீதி

347 மெபஸ்தியன் ைித்தியொலயத்திற்ு 
அுகிலொன ைீதி

32, மெபஸ்தியன் ைீதி 32/6, மெபஸ்தியன் ைித்தியொலய�்

348 ெீ.எஸ்ஏ.மபதரரொ �ொைத்வத ஸ்தடட் 42 25,32

349 பிரிஸ்க�ைத்வத 120, 74 உயன ைீதி 29

350 டப்ளிூ.ஏ.பீரிஸ் �ொைத்வத ஸ்தடட் 31/5, 31/1B

351 உயன ைீதி – (ூுைர் இல்லத்திலிுந்ு 
தபொதி �ொைத்வத)

96, �ர ஆவல -

352 தபொதிரொஜொரொ� ைீதி உயன ைீதி 171/2, 223/12

353 இல. 168 அுகிலொன ைீதி 168 155/7, 159/9

354 இல. 168 அுகிலொன ைீதி �ற்ு�் 8/256 168, 256/8, உயன ைீதி 256 உயன ைீதி

355 தபொதி �ொைத்வத 162, 160 உயன ைீதி 206 உயன ைீதி

356 உயன 3 ஆ�் ஒுங்வக உயன ைீதி ததைொலய�் 27, 108/7 களப்பு ுிைு

357 அல்ைிஸ் ைத்வத ைீதி ததைொலய ைீதி 17 3 ஆ�் ஒுங்வக 124/1, 122 உயன

358 உயன 4 ஆ�் ைீதி 50/9, உயன ைீதி 36/4, 10/4 4 ஆ�் ஒுங்வக

359 ுற்ுலொ திவைக்கள ைீதி ஆ�் ஒுங்வக 43, Estate A, புவகயிரத நிவலய 
ைீதி

260/25, 165/31

360 ுற்ுலொ திவைக்கள ைீதி ஆ�் ஒுங்வக 61/50, 55 A புவகயிரத  
நிவலய ைீதி

37/5, 37/20 1 ஆ�் ஒுங்வக

361 1 ஆ�் ஒுங்வக �ற்ு�் 2 ஆ�் ஒுங்வக 
ுுக்ு ைீதி

43/35A 61/8, 61/13

362 ைீரப்புரொனப்பு �ொைத்வத 77, 46,48

363 ைரிப்பை இலக்க�் 39 & 41  
அுகிலொன ைீதி

39, 41 ைீரப்புரொன் அப்பு 
�ொைத்வத

39/17, 39/16

364 ைரிப்பை இலக்க�் 41 & 55  
அுகிலொன ைீதி

55, 41 ைீரப்புரொன் அப்பு 
�ொைத்வத

53/23, 53/6

365 ைரிப்பை இலக்க�் 54 & 52  
அுகிலொன ைீதி

54, 52 ைீரப்புரொன் அப்பு 
�ொைத்வத

366 அமபொன்ு �ொைத்வத 99D, 101 ஏ.ஏ. புவகயிரத  
நிவலய ைீதி

46A, 207, ீ ம�ல் ைீதி

367 அமபொன்ு �ொைத்வத 1 ஆ�் ஒுங்வக 20, 22 அமபொன்ு �ொைத்வத 20/2,
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368 அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய ைீதி 1  
ஆ�் ஒுங்வக

100, 119A, புவகயிரத 
நிவலய ைீதி

41, 44 1 ஆ�் ஒுங்வக 

369 அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய ைீதி 2 ஆ�் 
ஒுங்வக

127, 137/1 A புவகயிரத 
நிவலய ைீதி

39, 42 2 ஆ�் ஒுங்வக

370 அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய ைீதி 1 ஆ�் 
�ற்ு�் 2 ஆ�் ஒுங்வக மதொடர்புபு�் ைீதி

39, 42 2 ஆ�் ஒுங்வக 41, 44 1 ஆ�் ஒுங்வக

371 1 ஆ�் �ற்ு�் 2 ஆ�் ஒுங்வக 
அுகிலொன ைீதி

29, 33 2 ஆ�் ஒுங்வக 29, 1 ஆ�் ஒுங்வக

372 அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய ைீதி 3 
ஆ�் ஒுங்வக

33, ஏ. புவகயிரத நிவலய ைீதி 29, 27/31

373 அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய ைீதி 2 ஆ�் 
�ற்ு�் 3 ஆ�் ஒுங்வக மதொடர்புபு�் ைீதி

30/A, 137/1 2 ஆ�் ஒுங்வக 11, 07 3 ஆ�் ஒுங்வக

374 ைரிப்பை இலக்க�் 15/1, 17/1, 3 அுகி-
லொன ைீதி

15/1, 17/1, 3 ஆ�் ஒுங்வக 15/17, 03 ஆ�் ஒுங்வக

375 ைரிப்பை இலக்க�் 15/5A & 15/5 அுகி-
லொன ைீதி

24 ஏ 22, 03 ஆ�் ஒுங்வக 31/3ஏ, 03 ஆ�் ஒுங்வக

376 ைரிப்பை இலக்க�் 15/5 15/5ஏ, 15/15 15/11, 2

377 மபொன்தெக்கொ ைீதி 207, 185ஏ, புவகயிரத நிவலய 
�ொைத்வத

10, 11, 21 தக.ைீ.எ�். ைீதி

378 மபெில் ைீட்ுத் மதொுதி ைீதி 19/3, 21 தக.ைீ.எ�். ைீதி 17/6, பீ.டப்ளிூ.எஸ் ைீதி

379 மபொன்தெக்கொ ைீதி – 1 ஆ�் ஒுங்வக 20 மபொன்தெக்கொ ைீதி 32,

380 மபொன்தெக்கொ ைீதி – 2 ஆ�் ஒுங்வக 20 மபொன்தெக்கொ ைீதி 32,

381 தபொ மெைன ைீதி 152/8, 154ஏ, புவகயிரத நிவலய 
ைீதி

160/14, 28/5

382 ெ�ன்புர ைீதி 144/1, 140/ஏ, புவகயிரத நிவலய 
ைீதி 

144/4, 144/5, ெ�ன்புர

383 நதைொத கொர்ட்ன் ைீதி 69, புவகயிரத நிவலய ைீதி 128, மெொய்ெொபுர ைீதி 

384 நதைொத கொர்ட்ன் ைீதி – 1 ஆ�் ஒுங்வக 69, புவகயிரத நிவலய ைீதி dead end

385 ுைரிஸ்ட் ிப்தபொட் ைீதி 05, ிப்தபொ, கொலி ைீதி 77/35, 77/31

386 ம��ின் கிய கொல்ைொய் ைீதி 164, 158 ீ ம�ல் ைீதி 200, ீ ம�ல் ைீதி

387 லஷப்பத்திய ைீதி – இம�ஸ்ட் பிரததெ�் 132, 22, ீ ம�ல் ைீதி 200, ீ ம�ல் ைீதி

388 கனகரத்தன பிரததெ�் 01, தக.ைீ.எ�்.ைீதி 34, ீ.கனகரத்ன

389 கனகரத்தன பிரததெ�் – 1 ஆ�் ஒுங்வக தக.ைீ.எ�். ைீதி 34ீ, கனக பொல�்

390 ைரிப்பை இலக்க�் 13/8 & 9/13 அுகி-
லொன ைீதி

13/8, 9/13, 01 ஆ�் ஒுங்வக 87/15, 87/16

391 ைரிப்பை இலக்க�் 85 & 87/4 அுகிலொன 
ைீதி

85, 87/4, 01 ஆ�் ஒுங்வக

392 கனகரத்தன பிரததெ�் – 2 ஆ�் ஒுங்வக தக.ைீ.எ�். ைீதி 40, 34/4

393 ைீதி அுகிலொன இலக்க�் 13, 03 கனகரத்ன பிரததெ�் எ�்ஸ்ட் பிரததெ�்

394 த�தொனந்த �ொைத்வத ீ ம�ல் ைீதி தைுைனொரொ� ைீதி

395 த�தொனந்த �ொைத்வத, 01 ஆ�் ஒுங்வக த�தொனந்த �ொைத்வத 01 ஆ�் ஒுங்வக
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396 ைீதிக்ு அுகிலொன 124, 120 எ�ஸ்ட் பிரததெ�் எ�ஸ்ட் பிரததெ�்

397 ைீதிக்ு அுகிலொன 58/1ஏ, 72 எ�ஸ்ட் பிரததெ�், 58/1ஏ, 72 இலக்க�் 58/4ஏ

398 தைுைனொரொ� ைீதி இலக்க�் 82/ஏ, 97 இலக்க�் 54/7 ெீ, 54/8பீ

399 எ�்ஸ்ட் பிரததெ�், 02 ஆ�் ஒுங்வக எ�்ஸ்ட் பிரததெ�், 73 02 ஆ�் ஒுங்வக

400 ைீதிக்ு அுகிலொன 54 எ�்ஸ்ட் பிரததெ�், 54 இலக்க�் 54/7ெீ, 54/8பீ

401 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 15, 19 இலக்க�் 15/19, எ�்ஸ்ட் பிரததெ�் இலக்க�் 17/9

402 எ�்ஸ்ட் பிரததெ�், 01 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 41, 23, எ�்ஸ்ட் பிரததெ�் இலக்க�் 24, 01 ஆ�் ஒுங்வக

403 தலக்ைிை் த�ொட்டல் ைீதி இலக்க�் 23, 45, எ�்ஸ்ட் பிரததெ�் இலக்க�் 43/12, 43/16

404 15, 19 இலக்க�் 15/19, எ�்ஸ்ட் பிரததெ�் இலக்க�் 17/9

405 பர்னொந்ு �ொைத்வத இலக்க�் 189, 9 ீ ம�ல் 
�ொைத்வத

இலக்க�் 95/26, பர்னொந்ு 
�ொைத்வத

406 ுபொெிறி �ொைத்வத இலக்க�் 51/பீ,  
தைுைனொரொ�

இலக்க�் 51/பீ

407 நகர ூங்கொ ைீதி இலக்க�் 282, 380/1,  
கொலி ைீதி

இலக்க�் 615/31, 615/33,  
நகர ூங்கொ ைீதி

408 நகர ூங்கொ ைீதி, 01 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 15/80, 01 நகர 
ூங்கொ ைீதி

இலக்க�் 280/160, 01  
ஆ�் ஒுங்வக

409 நகர ூங்கொ ைீதி, 02 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 280/160, 01 ஆ�் 
ஒுங்வக

410 நகர ூங்கொ ைீதி, 03 ஆ�் ஒுங்வக நகர ூங்கொ ைீதி இலக்க�் 180/84, 180/72, 01 
ஆ�் ஒுங்வக

411 ைீதிக்ு அுகிலொன 280/81 இலக்க�் 280/81, 03  
ஆ�் ஒுங்வக

இலக்க�் 88

412 பிமஷொப் மடரஸ் 36,55

413 பிமஷொப் மடரஸ், 01 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 22, 12, பிமஷொப் மடரஸ் இலக்க�் 46ஏ, பிமஷொப் மடரஸ்

414 பிமஷொப் மடரஸ், 02 ஆ�் ஒுங்வக 01 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 16/9ஏ, 12/33, 02 
ஆ�் ஒுங்வக

415 ைீதிக்ு அுகிலொன 16/13 இலக்க�் 162, 02 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 12/9, 16/9ஏ

416 [_பிலி ைீதி இலக்க�் 370, மைதலொனொ 
ஒுங்வக

பிமஷொப் மடரஸ்

417 [_பிலி ைீதி, 01 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 32, 30, [_பிலி ைீதி இலக்க�் 54/3

418 ைீதிக்ு அுகிலொன 68, 56 இலக்க�் 62, 56,  
பிமஷொப் மடரஸ்

இலக்க�் 54/3

419 ைீதிக்ு அுகிலொன 64, 63 இலக்க�் 64, 65,  
பிமஷொப் மடரஸ்

இலக்க�் 62/3, 62/7

420 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 07, [_பிலி ைீதி இலக்க�் 15/11

421 ம�ல்ைத்வத (எு கொல்ைொய் ஊடொக) இலக்க�் 50, 62, [_பிலி ைீதி இலக்க�் 50/18ஏ, 12/32

422 மபொு ஜய �ொைத்வத இலக்க�் 8, 51ஏ,  
கடற்கவர ைீதி

இலக்க�் 182, 214,  
கடற்கவர ைீதி
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423 மபொக்ுை ைீதி இலக்க�் 81/1, 30/10, மபொு ஜய 
�ொைத்வத

இலக்க�் 42/3, 42/4, 
மபொக்ுை ைீதி

424 ஜயைர்தன �ொைத்வத இலக்க�் 1, 6, கடற்கவர ைீதி இலக்க�் 20, ஜயைர்தன 
�ொைத்வத

425 01 ஆ�் ஒுங்வக, ைீதிக்ு அுகிலொன 
�யொன�்

இலக்க�் 199/22, �யொன�் 150/9, இலக்க�் 19/3

426 02 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 192/1, இலக்க�் 192/13, 213

427 ததைொலய ைீதி ஞொயிு பொடெொவல, ெீ.பீ. ைீதி இலக்க�் 90

428 ெ�கி �ொைத்வத இலக்க�் 275, கடற்கவர ைீதி இலக்க�் 268, 22 ெ�கி �ொைத்வத

429 ��ஜன �ொைத்வத 01, ூட்ுறைு இலக்க�் 137, கடற்கவர ைீதி

430 ஆனந்த தபொதி ைிகொவர �ொைத்வத இலக்க�் 29/ஏ, 32 ��ஜன 
�ொைத்வத

இலக்க�் 29/19, 29/21 ஏ

431 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 170, 274 இலக்க�் 170, 274 ெீ.பீ. ைீதி இலக்க�் 164/9

432 ஜனெக்தி �ொைத்வத �ொநகர ெவப �யொன�் லஷப்பத்திய

433 கடவல அை்ிய ைீதி �யொன�், புவகயிரத நிவலய�்

434 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 111 ுமரொெரிய, இலக்க�் 111, 
கடவல அை்ிய

இலக்க�் 107/6

435 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 187 இலக்க�் 187, மபொலிஸ் நிவலய�் ஆயுர்தைத �த்திய நிவலய�்

436 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 227 ததைொலய�், இலக்க�் 227 இலக்க�் 08, 251/1, கடவல 
அை்ிய

437 மதைட்ட ைீதி இலக்க�் 45, கல்மதல்ுல்ல ைீதி இலக்க�் 03, கடற்கவர ைீதி

438 ுதர்ஷனொரொ� ைீதி இலக்க�் 29, 23, மதைட்ட ைீதி இலக்க�் 38, 32, கல்மதல்ுல்ல 
ைீதி

439 கல்மதல்ுல்ல ைீதி, 02 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 27, 39 
ுதர்ஷனொரொ� ைீதி

இலக்க�் 39/4ஏ, 37/7

440 ுதர்ஷனொரொ� ுுக்ு ைீதி இலக்க�் 17, 19 
ுதர்ஷனொரொ� ைீதி

இலக்க�் 17/9, 17/8

441 03 ஆ�் ஒுங்வக �ற்ு�் ுதர்ஷனொரொ� 
ைீதி மதொடர்புபு�் ைீதி

இலக்க�் 17, 13 
ுதர்ஷனொரொ� ைீதி

இலக்க�் 08

442 03 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 60,, 52 
கல்மதல்ுல்ல ைீதி

313, 54 03 ஆ�் ஒுங்வக

443 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 86, 84 இலக்க�் 86, 84 
கல்மதல்ுல்ல ைீதி

இலக்க�் 86/5, 86/4ஏ

444 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 110, 106 இலக்க�் 110, 106 
கல்மதல்ுல்ல ைீதி

இலக்க�் 86/5, 86/4ஏ

445 04 ஆ�் ஒுங்வக இலக்க�் 126/ஏ, 124/ஏ, 
கல்மதல்ுல்ல ைீதி

இலக்க�் 106/5, 106

446 ைீதிக்ு அுகிலொன 04 ஆ�் ஒுங்வக 
இலக்க�் 24, 26

இலக்க�் 24, 26 
கல்மதல்ுல்ல ைீதி

இலக்க�் 24, 24/12

447 ைீதிக்ு அுகிலொன 04 ஆ�் ஒுங்வக 
இலக்க�் 22, 18

இலக்க�் 20, 118, 04 ஆ�் 
ஒுங்வக

இலக்க�் 22/12, 22/13
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448 ைீதிக்ு அுகிலொன 04 ஆ�் ஒுங்வக 
இலக்க�் 142, 142ஏ, 146

இலக்க�் 146, 142/ஏ இலக்க�் 142/14ீ, 142/19ெீ

449 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 70, 64ஏ இலக்க�் 82, 78, கல்மதல்ுல்ல 
ைீதி

இலக்க�் 9/1ெீ, 64/8பீ

450 ைீதிக்ு அுகிலொன இலக்க�் 82, 78 இலக்க�் 82, 78, கல்மதல்ுல்ல 
ைீதி

இலக்க�் 82/4, 82/5ஏ

451 ைரிப்பை இலக்க�் 26 �ற்ு�் 24 அுகி-
லொன ைீதி

24, 26, 04 ஆ�் ஒுங்வக 24, 24/12

452 ைரிப்பை இலக்க�் 146 �ற்ு�் 142 A 
அுகிலொன ைீதி

146, 142/ஏ, 04 ஆ�் ஒுங்வக 142/190,

453 ஈபர்ட் ஒுங்வக 195, 161/1, கல்மதல்ுல்ல ைீதி 30, 40, ஈபட் ஒுங்வக

454 மரக்ஸ் �ொைத்வத 57/ஏ, 59/ஏ, கல்மதல்ுல்ல ைீதி 70, 58 ஏ

455 ததை பிரெொத் ீ ெில்ைொ �ொைத்வத கல்மதல்ுல்ல ைீதி 59 பீ, 87 ஏ

456 ெீ.பி.ீ. ெில்ைொ �ொைத்வத கொலி ைீதி கல்மதல்ுல்ல ைீதி

457 ம�ொரட்ுப்மபட்டய ைீதி கொலி ைீதி 69, 96/53

458 மெொய்ெொ ப்மளட் ைீதி கொலி ைீதி மத��ல் நிைொெ ைீதி

459 மத��ல் நிைொெ ைீதி மெொய்ெொபுர பிரதொன ைீதி ஜீ. 1, எெ் 10

460 �ிரொஜ் நிைொெ ைீதி மெொய்ெொபுர பிரதொன ைீதி ெீ/10, 48/26

461 �ிரொஜ் நிைொெ ைீதி – 1 ஆ�் ஒுங்வக �ிரொஜ் நிைொெ ைீதி 164/82

462 �ிரொஜ் நிைொெ ைீதி – 2 ஆ�் ஒுங்வக �ிரொஜ் நிைொெ ைீதி 194/96, 46/48

463 கல்மதல்ுல்ல ைீதி அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய 
ைீதி

கல்மதல்ுல்ல ைீதி

464 ஆத்தர் பிரததெ�் அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய 
ைீதி

த��் �ொைத்வத

465 ைரிப்பை இலக்க�் 27 அுகிலொன ைீதி ஆத்தர் பிரததெ�்

466 ைரிப்பை இலக்க�் 25/13 ஒுங்வக 
அுகிலொன ைீதி

ஆத்தர் பிரததெ�்

467 ைரிப்பை இலக்க�் 19 அுகிலொன ைீதி ஆத்தர் பிரததெ�் 17/8,

468 ஆத்தர் பிரததெ ைீதி ஆர�்ப�் ஆத்தர் பிரததெ�் 5/3, 5/4

469 ைரிப்பை இலக்க�் 25/20 அுகிலொன ைீதி ஆத்தர் பிரததெ�் 25/15, 25/18

470 தர்�ரத்ன அைனியு கொலி ைீதி ெொர்ள்ஸ் பிரததெ�்

471 தர்�ரத்ன அைனியு – 1 ஆ�் ஒுங்வக தர்�ரத்ன அைனியு 14 ிெ�்பர்

472 தர்�ரத்ன அைனியு – 2 ஆ�் ஒுங்வக தர்�ரத்ன அைனியு 21/19, 21/14

473 தர்�ரத்ன அைனியு – 3 ஆ�் ஒுங்வக தர்�ரத்ன அைனியு 34/27, 34/29

474 தர்�ரத்ன அைனியு – 4 ஆ�் ஒுங்வக தர்�ரத்ன அைனியு 44/8

475 தர்�ரத்ன அைனியு – 5 ஆ�் ஒுங்வக தர்�ரத்ன அைனியு 34/98

476 மெல்லப்மபு�்தக பர்னொந்ு �ொைத்வத தர்�ரத்ன அைனியு மைுைனொரொ� ைீதி

477 மெல்லப்மபு�்தக பர்னொந்ு �ொைத்வத – 1 
ஆ�் ஒுங்வக

மெல்லப்மபு�தக �ொைத்வத 17/6, 17/14
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478 ைடக்ுப் பக்குள்ள ைீதி மெொய்ெொபுர பிரதொன ைீதி  

479 ைரிப்பை இலக்க�் 37/ஜீ �ற்ு�் 38/ஜீ 4 
அுகிலொன ைீதி

480 ைரிப்பை இலக்க�் பீ/3 �ற்ு�் ஜீ – 12 ைீதி

481 எ�்.ெீ. கிளினிக் �ற்ு�் ூலகத்ுக்ு 
அுகிலொன ைீதி

482 மெொய்ெொபுர – 1 ஆ�் ஒுங்வக

483 மெொய்ெொபுர – 2 ஆ�் ஒுங்வக

484 மெொய்ெொபுர – 3 ஆ�் ஒுங்வக

485 மெொய்ெொபுர – 4 ஆ�் ஒுங்வக

486 மெொய்ெொபுர – 5 ஆ�் ஒுங்வக

487 மெொய்ெொபுர – 6 ஆ�் ஒுங்வக

488 மெொய்ெொபுர – 7 ஆ�் ஒுங்வக

489 மெொய்ெொபுர – 8 ஆ�் ஒுங்வக

490 ததைொலய ைீதி தஜ.பி.டல்�ன் பர்னொந்ு 
�ொைத்வத

��ைத்வத ைீதி

491 தினெிறி �ொைத்வத �ற்ு�் ஜயைர்தன 
�ொைத்வத மதொடர்புபு�் ைீதி

ஜயைர்தன �ொைத்வத தினெிறி �ொைத்வத

492 தினெிறி �ொைத்வத �ற்ு�் ஜயைர்தன 
�ொைத்வத மதொடர்புபு�் ைீதி

புதிய கொலி ைீதி தினெிறி �ொைத்வத

493 ரன்மைலி �ொைத்வத ுுக்ு ைீதி ரன்மைலி �ொைத்வத திுப்பு ுவன

494 மெொபொத��் பிரததெ ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

495 இுுதிெி �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

496 உப்பனந்த ுற்ு ைட்ட ைீதி உப்பனந்த ைீதி உப்பனந்த ைீதி

497 ஜனெிறி �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

498 ுனந்த உப்பனந்த ைித்தியொலயத்ுக்ு 
ுன்னொல்

ுகத்ுைொர ைீதி திுப்பு ுவன

499 புனித ஆன் �ற்ு�் புனித �ரியொள் 
மதொடர்புபு�் ைீதி

புனித ஆன் புனித �ரியொள்

500 புனித ஆன் கிவள ைீதி புனித ஆன் ைீதி ுிைு

501 எெ்.ஐ.பீரிஸ் �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

502 ைொுக்கொரொ� ைீதி த�ொெஸ் ஒுங்வக ெத்தர்த�ொதய �ொைத்வத

503 ைித்தியொலய �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ைீதி ுிைு

504 ெிங்� ெ�ொஜய அுகிலொன ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ைீதி ுிைு

505 ரைைிு ுைன் பர்னொந்ு ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி ைீதி ுிைு

506 ுற்ு ைட்ட ைீதி புனித வ�க்கல் [_பிலி ைீதி �ில்ட்டன் ீ ம�ல் �ொைத்வத

507 தலக்க�்தக ததொ�ஸ் மபதரரொ �ொைத்வத கொலி ைீதி ��தைதன ைீதி

508 ரைெர ீ ெில்ைொ �ொைத்வத 
(01 ஆ�் ஒுங்வக)

கொலி ைீதி ��தைதன ைீதி
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509 புனித பீட்டர்ஸ் �ொைத்வத (02 ஆ�் 
ஒுங்வக)

கொலி ைீதி ��தைதன ைீதி

510 பிமரன்ெிஸ்தகொ பிரததெ�் கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

511 02 ஆ�் ஒுங்வக மகொரலமைல்ல கொலி ைீதி ுகத்ுைொர ைீதி

512 ஸ்ரியொ பிரததெ�் ுகத்ுைொர ைீதி ைீதி ுிைு

513 கிரிஷொந்த ீ ம�ல் �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ஆு

514 மடொ�ின்தகொ ீ ம�ல் �ொைத்வத ுகத்ுைொர ைீதி ைீதி ுிை

515 01 ஆ�் ஒுங்வக ம�ொரட்ுமைல்ல பவைய கொலி ைீதி ைீதி ுிைு

516 ஏ.எஸ்பி.அுைலகத்ுக்ு அுகில் பவைய கொலி ைீதி மதனப்மபொள

517 �ைுன்ட் ைீதி பவைய கொலி ைீதி பீரிஸ் �ொைத்வத

518 பீரிஸ் �ொைத்வத பவைய கொலி ைீதி ஆு

519 பீரிஸ் �ொைத்வத 01 ஆ�் ஒுங்வக பீரிஸ் �ொைத்வத ைீதி ுிைு

520 பீரிஸ் �ொைத்வத 02 ஆ�் ஒுங்வக பீரிஸ் �ொைத்வத ைீதி ுிைு

521 ிஸ்லின் ெிற்ுை்ிெ்ெொவல அுகில் கொலி ைீதி ைீதி ுிைு

522 உெொைி ைத்வத ைீதி கொலி ைீதி ைீதி ுிைு

523 ஜனத்தொ ஜய �ொைத்வத மெொய்ெொ ைீதி 03 ஆ�் ஒுங்வக, ரொைத்தொை-
த்வத

524 ததைொலைத்வத ைீதி 03 ஆ�் ஒுங்வக, ரொைத்தொை-
த்வத

03 ஆ�் ஒுங்வக, ரொைத்தொை-
த்வத

525 ரன்தின �ொட்மையொர் ைீதி தபொதிுக்கொரொ� ைீதி ைீதி ுிைு

526 த�னைத்வத ைீதி தபொதிுக்கொரொ� ைீதி மெொய்ெொ ைீதி

527 ஆயுர்தைத இல்லத்ுக்ு அுகில் தபொதிுக்கொரொ� ைீதி ைீதி ுிைு

528 ஆயுர்தைத இல்லத்ுக்ு எதிதர தபொதிுக்கொரொ� ைீதி ைீதி ுிைு

529 இலக்க�் 50 ைீதி அுகில் தபொதிுக்கொரொ� ைீதி ைீதி ுிைு

530 தஜொன் ீ ெில்ைொ �ொைத்வத மெொய்ெொ ைீதி ைீதி ுிைு

531 ீ ம�ல் �ொைத்வத மெொய்ெொ ைீதி தொப்பெொரொ�/பிதர�ரத்ன 
�ொைத்வத

532 ஜனெிறி �ொைத்வத தபொதிுக்கொரொ� ைீதி மெொய்ெொ ைீதி

533 தொப்பெொரொ� �ற்ு�் ம�ன்ிஸ் �ொைத்வத தபொதிுக்கொரொ� ைீதி ைீதி ுிைு

534 த�னைத்வத ைீதி தபொதிுக்கொரொ� ைீதி ைீதி ுிைு

535 எக்குத்ு �ொைத்வத ெிர�தொன �ொைத்வத ைீதி ுிைு

536 தபொதி �ொைத்வத ம�ன்ிஸ் ஒுங்வக மெொய்ெொ ைீதி

537 இலக்க�் 58, தீப்பொனந்தொரொ� ைீதி தீப்பொனந்தொரொ� ைீதி பொபட்ுை ைீதி

538 தீப்பொனந்தொரொ� ுுக்ு ைீதி தீப்பொனந்தொரொ� ைீதி மெொய்ெொ ைீதி

539 இலக்க�்“ 40 புைக்கரொப ைீதி ைீதி ுிைு

540 ��ஜன �ொைத்வத ம�ட்ி கந்வத ைீதி ைீதி ுிைு

541 எெ்.ஐ.பர்னொந்ு �ொைத்வத கொலி ைீதி ம�ன்ிஸ் ஒுங்வக
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இலக்க�் ைீதியின் மபயர் ஆர�்ப இட�் ுிைிட�்

542 த��் �ொைத்வத கொலி ைீதி கல்மதுல்ல ைீதி

543 இலக்க�் 39, 37 ுதர்�ரத்ன ைீதி ைீ�ி ுிைு

544 ெ�கி �ொைத்வத கல்மதுல்ல ைீதி ைீதி ுிைு

545 தக.எ�்.ைீ.ைீதி ீ ம�ல் �ொைத்வத டொட்டயொ பொல�்

546 ைிகொவர ைீதிக்ு எதிதர தக.எ�்.ைீ.ைீதி ைீதி ுிைு

547 மரொட்ரிதகொ அன்ட ென்ஸ் க�்பனிக்ு 
எதிதர

அர்னஸ்ட் பிரததெ�் புனித ததொ�ஸ் அமபொன்ு 
�ொைத்வத

548 லஷப்பத்திய ைீதி ீ ம�ல் ைீதி தைுைனொரொ� ைீதி

549 01 ஆ�் ஒுங்வக லஷப்பத்திய ைீதி ைீதி ுிைு

550 லஷப்பத்திய ுுக்ு ைீதி லஷப்பத்திய ைீதி ைீதி ுிைு

551 02 ஆ�் ஒுங்வக லஷப்பத்திய ைீதி ைீதி ுிைு

552 மபெில் ைீட்ுத் திட்ட�் லஷப்பத்திய ைீதி ைீதி ுிைு

553 லஷப்பத்திய ுுக்ு ைீதி லஷப்பத்திய ைீதி இலக்க�் 93 ைீதி

554 இலக்க�் 93 ைீதி அுகில் அர்னஸ்ட் பிரததெ�் ைீதி ுிைு

555 02ஆ�் ஒுங்வக, த�தொனந்த �ொைத்வத த�தொனந்த �ொைத்வத ைீதி ுிைு

556 3 ஆ�் ஒுங்வக, த�தொனந்த �ொைத்வத த�தொனந்த �ொைத்வத ைீதி ுிைு

557 பிமஷொப் மடரஸ் ுுக்ு ைீதி பிமஷொப் மடரஸ் ைீதி ுிைு

558 5 ஆ�் ஒுங்வக, பிமஷொப் மடரஸ் ுுக்ு 
ைீதி

பிமஷொப் மடரஸ் ைீதி ுிைு

559 பிமஷொப் ூங்கொ பிமஷொப் மடரஸ் ைீதி ுிைு

560 3 ஆ�் ஒுங்வக [_பிலி ைீதி [_பிலி ைீதி ைீதி ுிைு

561 2 ஆ�் ஒுங்வக [_பிலி ைீதி [_பிலி ைீதி ைீதி ுிைு

562 4 ஆ�் ஒுங்வக [_பிலி ைீதி [_பிலி ைீதி ைீதி ுிைு

563 4 ஆ�் ஒுங்வக, கொலி ைீதி [_பிலி ைீதி ைீதி ுிைு

564 அன்திரிஸ் ீ ெில்ைொ �ொைத்வத கொலி ைீதி கொலி ைீதி

565 5 ஆ�் ஒுங்வக, ரொைத்தொைத்வத கொலி ைீதி கொலி ைீதி

566 ெஞ்ெொரக்க ிப்தபொ ைீதி ெஞ்ெொரக்க ிப்தபொ ைீதி அங்ுலொன புவகயிரத நிவலய 
ைீதி

567 த��் �ொைத்வத கொலி ைீதி கல்மதுல்ல ைீதி

568 5 ஆ�் ஒுங்வக, தர்�ரத்ன தர்�ரத்ன இட�் ைீதி ுிைு

569 ம�த்ததொதிஸ்த்த பொடெொவல ஒுங்வக 
அுகில்

ுனொவை புவகயிரத நிவலய 
ைீதி

கொல்ைொய்

570 ெொலங்க்க புர (6 ஆ�் ஒுங்வக) கொலி ைீதி ுனொவை புவகயிரத நிவலய 
ைீதி

571 இலக்க�் 54 அுகில் ெொலங்க்க புர ைீதி ுிைு

572 ைிகொவர ைீதி எதிதர ெொலங்க்க புர ைீதி ுிைு

573 ைிகொவர ைீதிக்ு அுகில் ெொலங்க்க புர ைீதி ுிைு

574 ெொலங்க்க புர (9 ஆ�் ஒுங்வக) ெொலங்க்க புர ைீதி ுிைு
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இலக்க�் ைீதியின் மபயர் ஆர�்ப இட�் ுிைிட�்

575 ெொலங்க்க புர (8 ஆ�் ஒுங்வக) கொலி ைீதி ெொலங்க்க புர ைீதி

576 இலக்க�் 60 ைீதி அுகில் ஆவல ைீதி ைீதி ுிைு

577 இலக்க�் 310 ைீதி அுகில்

578 பல்கவலக்கைக ைீதி ைிுதி ைீதி தஜொன் மரொட்ரிதகொ �ொைத்வத

579 ெொர்ள்ஸ் ஒுங்வக ுனொவை புவகயிரத நிவலய 
ைீதி

ைீதி ுிைு

580 4 ஆ�் ஒுங்வக ுுக்ு ைீதி 8 ஆ�் ஒுங்வக உயன ைீதி ுிைு

581 8 ஆ�் ஒுங்வக உயன 8 ஆ�் ஒுங்வக உயன கடற்கவர ைீதி

582 புட்ிக் ைீதி அுகில் 8 ஆ�் ஒுங்வக உயன ைீதி ுிைு

583 புட்ிக் ைீதி அுகில் 8 ஆ�் ஒுங்வக உயன ைீதி ுிைு

584 தபொதி பிரததெ�் ீ.எஸ். ைிதஜுங்க �ொைத்வத ைீதி ுிைு

585 ைிதஜுங்க �ொைத்வத பை்டொரநொயக்க பிரததெ�் ைீதி ுிைு

586 ஆனந்தொரொ� ைீதி 1 ஆ�் ஒுங்வக 1 ஆ�் ஒுங்வக ……. மெொய்ெொ 
ைீதி

ஆனந்தொரொ� ைீதி
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இவணப்பு 11 : அபிைிுத்தி ைலயத்தில் அுமதி பபற்ற பாைவனகளின் பபாழிப்பு
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தக
�்

பல்மபொுள் அங்கொிகள் 500 √ √ √ √ X √

கவடத் மதொுதிகள் 500 √ √ √ √ X √

பல �ொி ைொகனத் தரிப்பிட�் 1000 √ √ √ √ X √

ெில்லவறக் கவடகள் 150 √ √ √ √ √ √

உைைகங்கள் 150 √ √ √ √ X √

�ுந்தகங்கள் 150 √ √ √ √ √ √

ைரதைற்பு �ை்டபங்கள் 1000 √ √ √ √ X √

ுகர்தைொர் தெவை நிவலயங்கள் 150 √ √ √ √ √ √

இுதிெ் ெடங்ு �ை்டபங்கள் 300 √ √ √ X X X

�லர்ெொவலகள் 1000 √ √ √ X X X

கட்ிடப் மபொுட்கள் ைிற்பவன நிவலயங்கள் 500 √ √ √ X X X

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்கள் (நகர �த்தியிலிுந்ு 
500 �ீற்றுக்ுள் அு�தி இல்வல)

1000 √ √ √ √ X √

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய ைொகன 
தெவை நிவலய�் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் 
அு�தி இல்வல)

1500 √ √ √ X X √

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் ூிய கவடத் 
மதொுதிகள் (நகர �த்தியிலிுந்ு 500 �ீற்றுக்ுள் 
அு�தி இல்வல)

1500 √ √ √ √ X √

எரிைொயு நிவலயங்கள் �ற்ு�் �ின்ூட்ட நிவலயங்கள் 750 √ √ √ √ √ √

திறந்த ைொகனத் தரிப்பிட�் 250 √ √ √ √ X √

திறந்த ெந்வத 500 √ √ √ X X √

கொட்ெியவற 300 √ √ √ √ √ √

இுப்பு 500 √ √ √ X X √

களஞ்ெிய�் 1000 √ √ √ X X √

தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள் 350 √ √ √ √ √ √
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ு
ிய

ிு
ப்ப

ுக்க
ள்

அுக்ு �ொித் மதொுதி 150 √ √ √ √ X √

ுியிுப்புக்கள் 150 √ √ √ √ √ √

உத்திதயொகூர்ை இல்லங்கள்/ஊைியர் உத்திதயொகூர்ை 
இல்லங்கள்

150 √ √ √ √ X X

ுதிதயொர்/ஊனுற்தறொர் இல்லங்கள் 1000 √ √ √ √ √ √

ெிுைர் இல்லங்கள் 500 √ √ √ √ X √

ெிுைர் பொுகொப்பு நிவலயங்கள் 500 √ √ √ √ X √

ைிுதிகள் 150 √ √ √ √ X √

ுக
ொத

ொர
�்

வைத்தியெொவலகள் 1000 √ √ √ X X X

வைத்திய ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள் 250 √ √ √ √ X X

வைத்திய ஆதலொெவன தெவை நிவலயங்கள் 500 √ √ √ √ X X

தொய் தெய் பிைியொய்ைு நிவலய�் 500 √ √ √ X X X

 கொல்நவட பிைியொய்ைு வ�ய�் �ற்ு�் ெிகிெ்வெ 
நிவலயங்கள்

250 √ √ √ X X X

கொல்நவட வைத்தியெொவல 500 √ √ √ X X X

வைத்திய இரெொயனூட�் 150 √ √ √ √ X X

ஆயுர்தைத வைத்திய நிவலயங்கள் 250 √ √ √ √ X √

கல்
ை

ிெ
ொர்

ுன் பிள்வளப் புை அபிைிுத்தி நிவலயங்கள் 500 √ √ √ √ X √

ஆர�்பப் பொடெொவலகள் 2000  X √ √ X X X

இரை்டொ�் நிவல பொடெொவலகள் 8000  X √ √ X X X

ூன்றொ�் நிவல பொடெொவலகள் 8000  X √ √ X X X

தனியொர் ைுப்புக்கள் (20 அி பிரதைெ பொவத இுப்பின் 
�ொத்திர�்)

500 √ √ √ X X X

மதொைில் பயிற்ெி நிவலயங்கள் 1000 √ √ √ X X X
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப
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�்ப
ொட்
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ய
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ொவ
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ு
வ

ன
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பி
ை

ிு
-

த்த
ி ை

ல
ய

�்

 ( 
ச.

�ீ)

கல்
ை

ிெ
ொர் நிுைனங்கள்/நொடகக் ூட�் 1000 √ √ √ √ X X

உயர் கல்ைி நிுைனங்கள் 4000 √ √ X √ X √

நி
ு

ை
ன

ங்
கள்

ைங்கி, கொப்புுதி �ற்ு�் நிதி நிுைனங்கள் 300 √ √ √ √ √ √

அுைலகங்கள் 150 √ √ √ √ √ √

அுைலகத் மதொுதி 500 √ √ √ X X X

மதொைில் அுைலக�் 150 √ √ √ √ √ √

ெூ
க 

தெ
வ

ை
கள்

 �
ற்

ு
�் 

மப
ொு

 ை
ெத

ிக
ள்

ெூக அபிைிுத்தி நிவலய�் 150 √ √ √ √ X √

ெூக �ற்ு�் கலொெொர நிவலய�் 1000 √ √ √ √ X √

தகட்தபொர் ூட�் �ற்ு�் �ொநொட்ு �ை்டபங்கள் 1000 √ √ √ √ X √

ூலகங்கள் 150 √ √ √ √ X √

புனர்ைொை்ைு நிவலயங்கள் 500 √ √ √ X X √

ுற்
ு

ல
ொ

ஓய்ைு ைிுதிகள் 300 √ √ √ √ X √

ைிுந்தினர் இல்லங்கள் 150 √ √ √ √ X √

தங்ு�ிடங்கள் 150 √ √ √ √ X √

ுற்ுலொ ைிுதிகள் 500 √ √ √ √ X √

நகர உைைகங்கள் 500 √ √ √ √ X √

ுற்ுலொ தகைல் நிவலயங்கள் 150 √ √ √ √ X √

கபொனொ த�ொட்டல்கள் 500 √ √ √ √ X √

ஐைவகப் பைி நிவலயங்கள் 250 √ √ √ √ X √

உ
ற்

பத்
தி

க் 
வ

கத்
மத

ொை
ில்

கள்

உைைு �ற்ு�் பொன ைவககள் (�ுபொன�் இன்றி) 500 √ √ X X X X

கடதொெி உற்பத்தி �ற்ு�் அெ்ுத் ுவறயுடன் மதொடர்பு-
வடய வகத்மதொைில்கள்

500 √ √ X X X  X

ஆவடத் மதொைிற்ெொவல 500 √ √ X X X X 

�ீை்ுைற்ெிக் வகத்மதொைில் 1000 √ √ X X X X 
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அு�தி மபற்ற பொைவனகள்
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உ
ற்

பத்
தி

க் 
வ

கத்
மத

ொை
ில்

கள்

ைீட்ுக் வகத்மதொைில்கள் 150 √ √ X X √ X

�ரத் தளபொட உற்பத்தியுடன் மதொடர்புவடய வகத்மதொைி-
ல்கள்

375 √ √ X √ X  X

ூைுக்ு இவெைொன ெிறிய அளைிலொன வகத்மதொைி-
ல்கள்

500 √ √ √ √ √ X

�ரக் களஞ்ெிய�் 500 X X X X √  X

�ரத் தளபொட மதொைிற்ெொவலகள் 500 X X X X √  X

�ரத் தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள் 500 X X X X √  X

�ரத்வத ுை்டொக்ு�் நிவலயங்கள் 500 X X X X √ X

தெ
வ

ை
க் 

வ
கத்

மத
ொை

ில்
கள்

ைொகன தெவை நிவலயங்கள் 1000 √ √ X X X  X

ைொகனங்கள் புுபொர்க்ு�் நிவலயங்கள்/நிறப்ூெ்ு 
ூு�் நிவலயங்கள்

500 √ √ X X X X

ெலவை/ஆவடகவள ுத்த�் மெய்யு�் இடங்கள் 150 √ √ √ √ √ X

ஆவலகள் 250 √ √ √ √ √ X

இலத்திரனியல் உபகரைங்கள் புுபொர்க்ு�்  
நிவலையங்கள்

150 √ √ X X X X

ைொடவக ைொகன தெவைகள் 250 √ √ √ X X X

மப
ொு

ு
தப

ொக்
ு

 �
ற்

ு
�் 

தக
ள

ிக்
வ

க 
நி

கை்
ை

ுகள்

உள்ளக ைிவளயொட்ு நிவலயங்கள் 500 √ √ √ X X √

நொடக அரங்கங்கள் 500 √ √ √ X X √

களியொட்ட ைிுதிகள் 500 √ √ √ X X √

கவலக்ூடங்கள்/அுங்கொட்ெியகங்கள் 500 √ √ √ X X √

திறந்தமைளி நொடக அரங்கங்கள் 2000 √ √ √ X X √

திறந்தமைளி உடற்கட்ு நிவலயங்கள்/ உடற்பயிற்ெி 
நிவலயங்கள்

500 √ √ √ X X √

திவரயரங்ுகள் 500 √ √ √ X X √

ூங்கொக்கள்  √ √ √ X X √



296

பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இவணப்பு 12 : அடர்த்தி ைலயங்குக்ு அவமய அுமதி பபற்ற 
பாைவனகுக்கான பசாற்பபாுள் ைிளக்கம் 

பொைவன மசொற்மபொுள் ைிளக்க�்

ு
ிய

ிு
ப்ப

ுக்க
ள்

ுியிுப்புக்கள் ூங்ுைதற்கொன, உைைு ெவ�ப்பதற்கொன �ற்ு�் ுகொதொர ைெதிகவள 
ுயொதீன�ொகக் மகொை்ட ைெிப்பதற்கொன ுுவ�யொன ைெதிகவளக் 
மகொை்ட அலு, அவற அல்லு அவறகவளக் மகொை்ட கட்ிட�் அல்லு 
கட்ிடத்தின் ஒு புதி.

அுக்ு �ொித் மதொுதி நிவலயொக மபொுைில் பயனவடயு�் நிலப் புதியில் அவ�ந்ுள்ள ைதிைத-
ற்கொன அலு அல்லு பல அலுகவளக் மகொை்ட கிவடயொன அல்லு 
மெங்ுத்தொன பர�்புடன் ூிய கட்ிடங்கள்.

ைிுதிகள் ைவரயுக்கப்பட்ட ஒு கொலப் புதிக்ுக் ுியிுப்பு ைெதிகவள ைைங்ு�் 
கிவடயொன அல்லு மெங்ுத்தொன பர�்புடன் ூிய கட்ிடங்கள். 

உத்திதயொகூர்ை இல்லங்கள்/ஊைியர் 
இல்லங்கள்

ஏதது�் ஒு மதொைில் இடத்ுடன் இவைந்ததொக ுியிுப்பு ைெதிகவள 
ைைங்ு�் கிவடயொன அல்லு மெங்ுத்தொன பர�்புடன் ூிய கட்ிடங்கள்.

ுதிதயொர்/ஊனுற்தறொர் இல்லங்கள் ுதியைர்கள் �ற்ு�் ஊனுற்றைர்கவளப் பரொ�ரிப்பதற்கொன அிப்பவடக் 
ுியிுப்பு ைெதிகவளக் மகொை்ட கிவடயொன அல்லு மெங்ுத்தொன 
பர�்புடன் ூிய கட்ிடங்கள்.

ெிுைர் இல்லங்கள் 18 ையதிற்ுக் ுவறந்த ெிறொர்குக்கொன அிப்பவடக் ுியிுப்பு 
ைெதிகவளக் மகொை்ட கிவடயொன அல்லு மெங்ுத்தொன பர�்புடன் 
ூிய கட்ிடங்கள்.

ெிுைர் பொுகொப்பு நிவலயங்கள் ெிுைர்குக்ுத் தற்கொலிக ுியிுப்பு பொுகொப்பு ைைங்ுைதற்கொன (24 
�ைித்தியொலங்குக்ுக் ுவறைொன) ைெதிகுடன் ூிய கட்ிடங்கள்.

ுக
ொத

ொர
�்

வைத்தியெொவலகள் மைளிைொரி �ற்ு�் தங்கியிுந்ு ெிகிெ்வெ மபு�் தநொயொளிகுக்ு 
ெிகிெ்வெயளிக்ு�் இரெொயனூடங்கள், �ுந்தகங்கள், தொதிவ�ப் 
பரொ�ரிப்பு, புனர்ைொை்ைு, ெத்திர ெிகிெ்வெ �ுத்ுைெ் 

வைத்திய ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள்  ுவறந்த பட்ெ�் ஒு �ுத்ுைர் தெவையொற்ு�், �ுந்ுகள் ைைங்ு�் 
�ற்ு�் மைளிைொரி தநொயொளிகுக்ு ெிகிெ்வெ ைைங்ு�் ஒு நிவலய�்.

வைத்திய ஆதலொெவன தெவை 
நிவலயங்கள்

வைத்திய நிபுைர்களின் ஆதலொெவன தெவை ைெதிகவள ைைங்ு�் 
தநொக்ுடன் நிர்�ொைிக்கப்பு�் கட்ிடங்கள்.

தொய் தெய் பிைியொய்ைு நிவலய�் ெிுைர்கள் �ற்ு�் கர்ப்பிைித் தொய்�ொர்குக்ு அிப்பவட ுகொதொர தெவை 
ைெதிகள் �ற்ு�் ஆதலொெவன தெவைகவள ைைங்ு�் நிவலயங்கள்.

 கொல்நவட வைத்தியெொவல மைளிைொரி ெிகிெ்வெகள் �ற்ு�் பிைியொய்ைு வ�யத்வத த�ற்மகொள்ு�் 
கொல்நவட வைத்திய தெவைகவள ைைங்ு�் நிவலயங்கள்.

கொல்நவட பிைியொய்ைு வ�ய�் �ற்ு�் 
ெிகிெ்வெ நிவலயங்கள்

மைளிைொரி �ற்ு�் ெிகிெ்வெகள் / பிைியொய்ைு வ�யத்வத த�ற்மகொள்ு�் 
கொல்நவட வைத்திய தெவைகவள ைைங்ு�் நிவலயங்கள்.

ஆயுர்தைத வைத்திய நிவலயங்கள் பொர�்பரிய உை்ைொட்ு வைத்திய ெிகிெ்வெகள் ைைங்ு�் அரெொங்க 
ஆயுர்தைத வைத்திய ெவபயில் பதிைு மெய்யப்பட்ட வைத்தியர் ஒுைர் 
அல்லு ஒு ெில வைத்தியர்களினொல் தெவை ைைங்கப்பு�் நிவலயங்கள்.

வைத்திய இரெொயனூட�் ஏதது�் ஒு வைத்தியெொவலயுடன் இவைந்ு ஒு கிவளயொக இரெொயன 
தெவைகவள ைைங்ு�் நிவலயங்கள்.
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பொைவன மசொற்மபொுள் ைிளக்க�்

கல்
ை

ி

ுன் பிள்வளப் புை அபிைிுத்தி 
நிவலயங்கள்

ுதலொந் தரத்திற்ுப் பிள்வளகவள அு�திப்பதற்ு ுன்னர் ுன் 
பிள்வளப் புை அபிைிுத்திவய த�ற்மகொள்ு�் மெயற்பொுகள் உள்ளட-
ங்கலொக ுவறயொன கல்ைிவய ைைங்ுைதற்ுத் ததவையொன ைெதிகுடன் 
ூிய பொடெொவலக் கட்ிடங்கள்.

ஆர�்பப் பொடெொவலகள் ுதலொந் தரத்திலிுந்ு ஐந்தொ�் ைுப்பு ைவர ுவறயொன கல்ைிவய 
ைைங்ுைதற்ுத் ததவையொன ைெதிகுடன் ூிய பொடெொவலக் கட்ிடங்க-
ள்.

இரை்டொ�் நிவல பொடெொவலகள் ுதலொந் தரத்திலிுந்ு பதின்ூன்றொ�் தர�் ைவரயு�், ஆறொ�் தரத்திலிு-
ந்ு பதின்ூன்றொ�் தர�் ைவர ுவறயொன கல்ைிவய ைைங்ுைதற்ுத் 
ததவையொன ைெதிகுடன் ூிய பொடெொவலக் கட்ிடங்கள்.

ூன்றொ�் நிவல பொடெொவலகள் உயர் கல்ைி ைெதிகுடன் ூிய அரெ, புதியளைிலொன அரெ, தனியொர் 
அல்லு ெர்ைததெ ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தமைொு பல்கவலக்கைகு-
�், திறந்த பல்கவலக்கைக�் �ற்ு�் உயர் கல்ைி நிவலயங்கள்.

மதொைில் பயிற்ெி நிவலயங்கள் மதொைில்கவள அிப்பவடயொகக் மகொை்ு மதொைில்/மதொைிுட்ப பயிற்ெிவய 
ைைங்ுைதற்கொன ைெதிகுடன் ூிய நிவலயங்கள்.

தனியொர் ைுப்புக்கள் தனிப்பட்ட ரீதியில் ஒு ஆெிரியர் அல்லு ஆெிரியர் ுுமைொன்றினொல் தனி 
அல்லு �ொைைர் ுுமைொன்றிற்ு கற்பித்தல் ைெதிகுடன் ூிய 
கட்ிடங்கள்.

நொட்ியக் ூட�்/நொடகக் ூட�் அைகியல் நயத்வத ைைங்ு�் தநொக்கில் அதுடன் மதொடர்புவடய கற்வக 
நடைிக்வககுக்கொன கட்ிடங்கள்.

உயர் கல்ைி நிுைனங்கள்
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அுைலகங்கள் பயன்பொுகள் �ற்ு�் நிர்ைொக தெவை ைெதிகுடன் ூிய நிவலயங்கள்.

அுைலகத் மதொுதி பயன்பொுகள் �ற்ு�் நிர்ைொக தெவை ைெதிகுடன் ூிய இரை்ு 
கட்ிடங்கள் அல்லு அதற்ு த�ற்பட்ட எை்ைிக்வகக்கொன இவைந்த 
ைெதிகுடன் ூிய கட்ிடங்கள்.

மதொைில் அுைலக�் மதொைிமலொன்வற அிப்பவடயொகக் மகொை்ு மதொைிுக்ு அவ�ைொக 
தெவை ைைங்ு�் நிவலயங்கள்.

ைங்கி, கொப்புுதி �ற்ு�் நிதி 
நிுைனங்கள்

கொப்புுதி �ற்ு�் நிதி மகொுக்கல் ைொங்கல்கவள த�ற்மகொள்ு�் 
நிுைனங்கள்.
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ெூக அபிைிுத்தி நிவலய�் பிரததெத்தின் மபொு �க்குக்ு மபொுைொன ூட்டங்கவள நடொத்தல், ெூக 
�ற்ு�் அபிைிுத்தி நடைிக்வககவள த�ற்மகொள்ைதற்ு ைெதிகவள 
ைைங்ு�் நிவலயங்கள்.

ெூக �ற்ு�் கலொெொர நிவலய�் மபொு �ற்ு�் கலொெொர நடைிக்வககவள த�ற்மகொள்ு�் நிவலயங்கள்.

தகட்தபொர் ூட�் �ற்ு�் �ொநொட்ு 
�ை்டபங்கள்

ைிைொக்கள், குத்தரங்ுகள் அல்லு ூட்டங்குக்ுப் பயன்புத்தப்பு�் 
கட்ிடங்கள்.

ூலகங்கள் ைொெிப்பு �ற்ு�் அதுடன் மதொடர்புவடய கற்வக நடைிக்வககுக்ுப் 
பயன்புத்தப்பு�் கட்ிடங்கள்.

புனர்ைொை்ைு நிவலயங்கள் ெூக ைிதரொத நடைிக்வககளில் ஈுபட்ட நபர்கவள �ீள ஒன்றிவைப்பத-
ற்கொக உுைொக்கப்பட்ட நிவலயங்கள்.
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ெில்லவறக் கவடகள் ெில்லவற ரீதியில் மபொுட்கவள ைிற்பவன மெய்யு�் இடங்கள்.

இுப்பு ம�ொத்த ரீதியில் மபொுட்கவள ைிற்பவன மெய்யு�் இடங்கள்

பல்மபொுள் அங்கொிகள் ுகர்தைொர் பை்டங்கவள ைிற்பவன மெய்ைதற்கொக ஒதர ூவரயின் கீை் ுய 
தெவை அிப்பவடயில் த�ற்மகொள்ளப்பு�் பொரிய அளைிலொன கட்ிட�்.

கவடத் மதொுதிகள் பல்தைு ைவகயொன மபொுட்கள் �ற்ு�் தெவைகவள ஒுங்தக மகொை்ட 
பொரிய அளைிலொன ைிற்பவன நிவலயங்கள்.

உைைகங்கள் ுவறந்த ைெதிகுடன் உைைு ைவககவளக் மகொள்ைனைு மெய்ு 
ுகர்ைதற்கொன இடங்கள். 

திறந்த ெந்வத �வறப்புடன் அல்லு �வறப்பு இன்றி ுகர்தைொர் பை்டங்கவளப் 
மபொுைில் ைிற்பவன மெய்யு�் இடங்கள்.

�ுந்தகங்கள் அரெ �ுந்தொக்கல் ூட்ுத்தொபனத்தில் பதிைு மெய்யப்பட்ட �ுந்ுகவள 
ைிற்பவன மெய்யு�் இடங்கள்.

தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள்

களஞ்ெிய�் ைியொபொரப் பை்டங்கள் அல்லு ைியொபொரத்திற்கொன மபொரட்கவள ம�ொத்த-
�ொகக் களஞ்ெியப்புத்தி வைத்திுக்ு�் இடங்கள்.

ுகர்தைொர் தெவை நிவலயங்கள் ுகர்தைொுக்ுத் ததவையொன தெவைகவள நிபுைத்ுை�் �ிக்க நபர்கவள-
க் மகொை்ு ுவறயொகப் ூர்த்தி மெய்ைதன் மபொுட்டொன நிவலயங்கள்.

இுதிெ் ெடங்ு �ை்டபங்கள் இுதிெ் ெடங்ுகவள நடொத்ுைதற்கொன நிவலயங்கள்.

இுதிக் கிரிவய �ை்டபங்கள் இுதிெ் ெடங்ுகவள நடொத்ுைதற்கொன நிவலயங்கள்.

கட்ிடப் மபொுட்கள் ைிற்பவன 
நிவலயங்கள்

-

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்கள் ைொகனங்குக்ு மபற்தறொல், எரிமபொுள், �ெு எை்மைய் �ற்ு�் திரை 
மபற்தறொலிய�் எரிைொயு என்பைற்வற ெில்லவறயொக ைிற்பவன மெய்ைத-
ற்கொன ைெதிகுடன் ூிய கட்ிடங்கள்.

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் 
ூிய ைொகன தெவை நிவலயங்கள்

ைொகனங்குக்ு மபற்தறொல், எரிமபொுள், �ெு எை்மைய் �ற்ு�் திரை 
மபற்தறொலிய�் எரிைொயு என்பைற்வற ெில்லவறயொக ைிற்பவன மெய்ைத-
ற்கொன ைெதிகுடன் ூிய ைொகன தெவை, ைொகனங்கவள புு பொர்க்ு-
�ிட�் தபொன்ற ைகதிகவளயு�் மகொை்ட கட்ிடங்கள்.

எரிமபொுள் நிரப்பு நிவலயங்குடன் 
ூிய கவடத் மதொுதிகள்

ைொகனங்குக்ு மபற்தறொல், எரிமபொுள், �ெு எை்மைய் �ற்ு�் திரை 
மபற்தறொலிய�் எரிைொயு என்பைற்வற ெில்லவறயொக ைிற்பவன மெய்ைத-
ற்கொன ைெதிகுடன் ூிய பல்மபொுள் அங்கொி ைெதிகுடனொன 
கட்ிடங்கள்.

எரிைொயு நிவலயங்கள் �ற்ு�் 
�ின்ூட்ட நிவலயங்கள்

ைொகனங்குக்ு ைொயு நிரப்பு�ிடங்கள் �ற்ு�் �ின்ெொர�் ூல�் பற்றரிகு-
க்ு �ின்ூட்ு�் ைெதிகுடன் ூிய நிவலயங்கள்.

பல �ொி ைொகனத் தரிப்பிட�் இரை்ு �ொிகள் அல்லு அதற்ு த�ற்பட்ட ைொகனங்கவள நிுத்ுைத-
ற்கொன ைெதிகவள ைைங்ு�் கட்ிடங்கள்.

திறந்த ைொகனத் தரிப்பிட�் -

கொட்ெியவறகள் மபொுட்கள் �ற்ு�் ைொகனங்கவள ைிற்பவன மெய்ைதற்கொகக் கொட்ெிப்பு-
த்ு�் கட்ிடங்கள்.
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ஓய்ைு ைிுதிகள் ைிுுவற இட�ொக ஓய்ைு அல்லு மபொுுதபொக்கிற்கொக ுற்ுலொப் 
பயைிகுக்கொன தங்ு�ிடங்கள், உைைகங்கள், ைிவளயொட்ு �ற்ு�் 
தகளிக்வக நிகை்ைுகள் தபொன்ற ைெதிகுடன் ூிய இடங்கள்.

ைிுந்தினர் இல்லங்கள் ைிுந்தினர்கள் தங்ுைதற்கொன ைெதிகவள ைைங்ு�் கட்ிட�் அல்லு ஒு 
புதி இதன் கீை் மகொள்ளப்பு�்.

தங்ு�ிடங்கள் ைொடவக அிப்பவடயில் தங்ு�ிட ைெதிகவள ைைங்ு�் இடங்கள்.

ுற்ுலொ ைிுதிகள் ுற்ுலொப் பயைிகுக்ு அவனத்ு ைெதிகுடு�் ூிய தங்ு�ிடங்க-
வள ைைங்ு�் இடங்கள். 

நகர உைைகங்கள் நகரப் புறங்களில் அவ�ந்ுள்ள ுுகிய கொலப் புதிக்ு தங்கியிுப்பத-
ற்கொன ைெதிகவள ைைங்ு�் ைியொபொரெ் தெவைகளின் மபொுட்ு பயன்பு-
த்தப்பு�் இடங்கள்.

ுற்ுலொ தகைல் நிவலயங்கள் ுற்ுலொப் பயைிகளின் ைெதி குதி தகைல்கவள ைைங்ு�் நிவலயங்கள்.

ஆயுர்தைத ஐைவகப் பைி நிவலயங்க-
ள்

ஆயுர்தைத ெவபயில் பதிைு மெய்யப்பட்ட உை்ைொட்ு ஆயுர்தைத ுவறக-
வளப் பயன்புத்தி, பல்தைு ுகொதொர ெிகிெ்வெகவள ைைங்ு�் நிவலய-
ங்கள்.

கபொனொ த�ொட்டல்கள் ுற்ுலொப் பயைிகுக்ு ஓய்ைு �ற்ு�் மபொுுதபொக்ு நடைிக்வககு-
க்ு தற்கொலிக�ொன அல்லு நிவலயொன ூலப் மபொுட்கவளப் பயன்புத்தி 
ுகொதொர ைெதிகள் �ற்ு�் புக்வகயவறயுடன் ூிய ெிறிய அளைிலொன 
அலமகொன்வறக் மகொை்ட தங்ு�ிட�்.
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ூைுக்ு இவெைொன ெிறிய 
அளைிலொன வகத்மதொைில்கள்

ஆவடத் மதொைில் ஆவடத் மதொைில், ஆவட ைிைவ�ப்பு மெயன்ுவற (மைுத்தல், ைர்ைூ-
ட்டல், ுைியில் அெ்ெிடல் உள்ளடங்கலொக) மதொைில்கள் அல்லு ெலவைத் 
மதொைில் அல்லு �ைவல உபதயொகப்புத்தி ஆவட ைிைவ�ப்பு மெயன்ு-
வறக் வகத்மதொைில், வகைிவனத்திறன் மதொைிற்ெொவலகள் அல்லு ஆவட 
பின்னல் அல்லு எ�்பிமரொய்டர் வகத்மதொைில், அதிக ைுைுவடய மதொைி-
ற்ெொவலகள் �ற்ு�் ஆவடகுக்ு கஞ்ெியிு�் மெயற்பொுகள்.

கடதொெி உற்பத்தி �ற்ு�் அெ்ுத் 
ுவறயுடன் மதொடர்புவடய வகத்மதொ-
ைில்கள்

கொகிதக் ூை் அல்லு கடதொெி உற்பத்திக் வகத்மதொைில், மநளிைுவடய 
அட்வடகள் உற்பத்திக் வகத்மதொைில், ஈய�் உுக்ுதுடன் ூிய அெ்ெக-
ங்கள் அல்லு பத்திரிவக அெ்ெகங்கள் அல்லு கைிைு நீர் உற்பத்தியொு�் 
அெ்ு நடைிக்வககள் அல்லு ைர்ைப் புவகப்படங்கவள ைிைவ�க்ு�் 
நிவலயங்கள், அெ்ெகங்கள் �ற்ு�் எுத்ுக்கவள அெ்ெிு�் இயந்திரங்க-
ுடன் ூிய வகத்மதொைில்குக்ு ைெதிகவள ைைங்ு�் கட்ிடங்கள்.

உைைு �ற்ு�் பொன ைவககள் 
(�ுபொன�் இன்றி)

மைுப்பக�் �ற்ு�் இனிப்பு ைவககவள உற்பத்தி மெய்யு�் வகத்மதொைில்க-
ள் உட்பட உைைு உற்பத்தி, 

�ீை்ுைற்ெிக் வகத்மதொைில் திை்�க் கைிைு �ீள்ுைற்ெி/�ீளப் மபற்ுக் மகொள்ு�் அல்லு தயொரிப்புத் 
மதொைில், நெ்ுத் தன்வ�யுவடய �ற்ு�் ஆபத்தொன /அபொயகர�ொன / 
புதவடந்த கைிைுகள் �ீள்ுைற்ெி/ �ீளப் மபற்ுக் மகொள்ு�் அல்லு 
தயொரிப்புத் மதொைில், நகர �ற்ு�் ஏவனய திை்�க் கைிைுகவளப் பயன்பு-
த்தி உர உற்பத்திவய த�ற்மகொள்ு�் நிவலயங்கள்/ ஓுகவள அவரக்ு�் 
வகத்மதொைில்.

ைீட்ுக் வகத்மதொைில்கள் வகைிவனத்திறன் �ற்ு�் பொர�்பரிய ூைுக்ு பொதிப்பற்ற உற்பத்திக் 
வகத்மதொைில்கள்.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

பொைவன மசொற்மபொுள் ைிளக்க�்
உ

ற்
பத்

தி
க் 

வ
கத்

மத
ொை

ில்
கள்

�ரத் தளபொட உற்பத்தியுடன் மதொடர்பு-
வடய வகத்மதொைில்கள்

�ர ஆவலகள், தபொதரொன் மெய்ுவறவயத் தைிர �ர ைவககள் இரெொயன 
மெயன்ுவற �ற்ு�் பொுகொப்புக் வகத்மதொைில்கள், பலதநொக்ு இயந்திர-
ங்கவளப் பயன்புத்ு�் தெ்ுக் வகத்மதொைில்

�ரக் களஞ்ெிய�் 

�ரத் தளபொட மதொைிற்ெொவலகள் 

�ரத் தளபொட ைிற்பவன நிவலயங்கள்

�ரத்வத ுை்டொக்ு�் நிவலயங்கள்

தெ
வ

ை
க் 

வ
கத்

மத
ொை

ில்
கள்

ைொகன தெவை நிவலயங்கள் ைொகனங்களின் பரொ�ரிப்பு நடைிக்வககுக்ு தெவை ைைங்ு�் இடங்கள்.

ைொகனங்கள் புுபொர்க்ு�் நிவலய-
ங்கள்/நிறப்ூெ்ு ூு�் நிவலயங்கள்

ைிபத்ுக்ுள்ளொன/ புதவடந்த ைொகனங்கவளப் புுப்பிக்ு�் இடங்கள்.

ைொடவக ைொகன தெவை நிவலயங்கள் த�க்ுெ் மெொந்த�ொன அல்லு ுத்தவகக்ு எுத்த ைொகனங்கவள 
�ற்வறயைர்களின் ததவைகுக்ு ைொடவக அிப்பவடயில் ைைங்ு�் 
இடங்கள்.

ெலவை/ஆவடகவள ுத்த�் மெய்யு�் 
இடங்கள்

இயந்திரங்கவளக் மகொை்ு ஆவடகவள ெலவை மெய்தல், உலர்த்தல் 
�ற்ு�் அதுடன் மதொடர்புவடய மெயன்ுவறக்கொன இடங்கள்.

ஆவலகள் இயந்திரங்கவளக் மகொை்ு உைைுப் மபொுட்கவள அவரத்தல், ததொல் 
நீக்கல் த�ற்மகொள்ு�் இடங்கள்.

இலத்திரனியல் உபகரைங்கள் புு-
பொர்க்ு�் நிவலையங்கள்

-

மப
ொு

ு
தப

ொக்
ு

 �
ற்

ு
�் 

தக
ள

ிக்
வ

க 
நி

கை்
ை

ுகள்

ூங்கொக்கள்

உள்ளக ைிவளயொட்ு நிவலயங்கள் ஏதது�் ஒு கட்ிடத்தில் ைிவளயொட்ிற்ுத் ததவையொன ைெதிகவளக் 
மகொை்ட ைிவளயொு�் இடங்கள்.

நொடக அரங்கங்கள் மபொுுதபொக்கிற்கொக திவரப்படங்கவளப் பொர்ப்பதற்கொன தகட்தபொர் ூட 
ைெதிகுடன் ூிய கட்ிடங்கள்.

களியொட்ட ைிுதிகள் மபொுுதபொக்கிற்கொக உள்நொட்ு மைளிநொட்ு �ுபொன ைிற்பவன 
நிவலயங்குடன் ூிய ஏவனய களியொட்ட ைெதிகவள ைைங்ு�் 
நிவலயங்கள்.

கவலக்ூடங்கள்/அுங்கொட்ெியக-
ங்கள்

கவலப் பவடப்புக்கள் அல்லு ைரலொற்ுப் மபொுட்கள் தபொன்ற இரெவன 
�ிுந்த �ற்ு�் மபு�தியொன மெொத்ுக்கள் மபு�ளைில் வைக்கப்பட்ு-
ள்ள, ஆய்ைு மெய்ு மபொு �க்குக்ுக் கொட்ெிப்புத்ு�் கட்ிட�்

திறந்தமைளி நொடக அரங்கங்கள் திறந்த த�வடயுடன் ூிய ஆெனங்கவளக் மகொை்ட இடங்கள்.

திறந்தமைளி உடற்கட்ு நிவலயங்க-
ள்/ உடற்பயிற்ெி நிவலயங்கள்

திவரயரங்ுகள்
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இவணப்பு 13 : அதி அடர்த்தி பகாண்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலயம் – ைலயமா-
க்கல் ஒுங்கிவணப்புக்கள் 

(2021–2030)

ைவரபு : அதிக அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலயத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ைலயத்தின் மபயர் அதிக அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்

ைலய எல்வலகள் 1 6°48'39.93"N 79°53'5.81"E

2 6°48'29.51"N 79°53'12.45"E

3 6°48'19.77"N 79°53'18.15"E

4 6°48'12.36"N 79°53'20.77"E

5 6°48'11.73"N 79°53'19.85"E

6 6°48'8.82"N 79°53'21.96"E

7 6°48'4.48"N 79°53'23.48"E

8 6°48'3.73"N 79°53'22.51"E

9 6°48'0.64"N 79°53'24.26"E

10 6°48'0.16"N 79°53'23.54"E

11 6°47'56.88"N 79°53'24.85"E

12 6°47'53.96"N 79°53'26.18"E

13 6°47'54.70"N 79°53'32.65"E

14 6°47'53.57"N 79°53'32.88"E

15 6°47'53.37"N 79°53'31.91"E

16 6°47'51.12"N 79°53'32.24"E

17 6°47'49.04"N 79°53'36.65"E

18 6°47'47.38"N 79°53'36.14"E

19 6°47'46.69"N 79°53'36.26"E

20 6°47'45.63"N 79°53'36.93"E

21 6°47'44.94"N 79°53'36.78"E

22 6°47'44.80"N 79°53'36.49"E

23 6°47'45.02"N 79°53'35.05"E

24 6°47'43.88"N 79°53'34.80"E

25 6°47'43.05"N 79°53'31.91"E

26 6°47'43.09"N 79°53'31.50"E

27 6°47'43.79"N 79°53'30.95"E

28 6°47'44.63"N 79°53'29.74"E

29 6°47'44.95"N 79°53'27.26"E

30 6°47'41.36"N 79°53'28.05"E

31 6°47'39.34"N 79°53'28.98"E

32 6°47'37.93"N 79°53'29.58"E

33 6°47'36.15"N 79°53'29.74"E

34 6°47'35.80"N 79°53'29.30"E

35 6°47'34.41"N 79°53'29.36"E

36 6°47'33.65"N 79°53'29.61"E

37 6°47'32.84"N 79°53'26.23"E

38 6°47'34.22"N 79°53'24.73"E
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ைலயத்தின் மபயர் அதிக அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்

39 6°47'34.37"N 79°53'23.00"E

40 6°47'34.94"N 79°53'17.07"E

41 6°47'31.58"N 79°53'17.80"E

42 6°47'30.92"N 79°53'17.57"E

43 6°47'30.50"N 79°53'15.17"E

44 6°47'26.56"N 79°53'14.59"E

45 6°47'20.30"N 79°53'12.57"E

46 6°47'15.29"N 79°53'11.52"E

47 6°47'14.96"N 79°53'10.37"E

48 6°47'10.79"N 79°53'11.81"E

49 6°47'10.41"N 79°53'10.09"E

50 6°47'5.51"N 79°53'10.02"E

51 6°47'5.06"N 79°53'12.77"E

52 6°47'2.22"N 79°53'13.10"E

53 6°47'2.05"N 79°53'13.48"E

54 6°46'58.49"N 79°53'12.73"E

55 6°46'58.21"N 79°53'16.24"E

56 6°46'53.73"N 79°53'16.72"E

57 6°46'48.58"N 79°53'13.44"E

58 6°46'45.61"N 79°53'8.52"E

59 6°46'44.10"N 79°53'8.00"E

60 6°46'43.65"N 79°53'5.34"E

61 6°46'39.54"N 79°53'5.14"E

62 6°46'35.17"N 79°53'5.10"E

63 6°46'31.54"N 79°53'5.36"E

64 6°46'30.56"N 79°53'2.07"E

65 6°46'17.81"N 79°53'7.60"E

66 6°46'15.52"N 79°53'0.87"E

67 6°46'12.97"N 79°53'1.57"E

68 6°46'7.34"N 79°53'2.57"E

69 6°46'6.75"N 79°52'59.42"E

70 6°46'6.66"N 79°52'58.06"E

71 6°46'6.53"N 79°52'57.59"E

72 6°46'8.57"N 79°52'57.19"E

73 79°52'57.19"E 79°52'56.34"E

74 6°46'14.50"N 79°52'56.02"E

75 6°46'14.21"N 79°52'54.75"E

76 6°46'15.54"N 79°52'54.27"E
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ைலயத்தின் மபயர் அதிக அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்

77 6°46'18.95"N 79°52'52.85"E

78 6°46'22.82"N 79°52'50.92"E

79 6°46'26.28"N 79°52'49.65"E

80 6°46'30.29"N 79°52'47.76"E

81 6°46'32.45"N 79°52'47.09"E

82 6°46'32.09"N 79°52'44.19"E

83 6°46'31.91"N 79°52'42.87"E

84 6°46'35.18"N 79°52'40.64"E

85 6°46'38.00"N 79°52'39.46"E

86 6°46'46.09"N 79°52'37.10"E

87 6°46'46.82"N 79°52'38.90"E

88 6°46'49.81"N 79°52'47.65"E

89 6°46'51.61"N 79°52'50.98"E

90 6°46'52.35"N 79°52'54.61"E

91 6°46'52.27"N 79°52'55.57"E

92 6°46'52.63"N 79°52'57.27"E

93 6°46'54.20"N 79°52'58.84"E

94 6°46'56.29"N 79°52'59.82"E

95 6°46'57.97"N 79°53'0.37"E

96 6°47'4.64"N 79°53'1.67"E

97 6°47'5.10"N 79°53'0.99"E

98 6°47'7.78"N 79°53'0.34"E

99 6°47'8.55"N 79°53'0.47"E

100 6°47'8.84"N 79°53'1.14"E

101 6°47'12.15"N 79°53'1.00"E

102 6°47'13.63"N 79°53'1.27"E

103 6°47'13.78"N 79°52'59.23"E

104 6°47'15.87"N 79°52'58.38"E

105 6°47'18.17"N 79°52'58.83"E

106 6°47'21.72"N 79°52'59.66"E

107 6°47'22.11"N 79°53'0.08"E

108 6°47'22.74"N 79°53'3.02"E

109 6°47'25.75"N 79°53'3.12"E

110 6°47'25.10"N 79°53'5.82"E

111 6°47'28.44"N 79°53'6.07"E

112 6°47'31.04"N 79°53'6.03"E

113 6°47'33.27"N 79°53'6.54"E

114 6°47'32.80"N 79°53'7.66"E
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ைலயத்தின் மபயர் அதிக அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்

115 6°47'40.51"N 79°53'10.08"E

116 6°47'40.44"N 79°53'10.59"E

117 6°47'41.80"N 79°53'10.34"E

118 6°47'42.94"N 79°53'10.55"E

119 6°47'48.22"N 79°53'13.30"E

120 6°47'54.78"N 79°53'14.15"E

121 6°48'2.02"N 79°53'11.51"E

122 6°48'3.01"N 79°53'10.32"E

123 6°48'8.95"N 79°53'8.01"E

124 6°48'13.74"N 79°53'7.20"E

125 6°48'16.23"N 79°53'5.49"E

126 6°48'18.70"N 79°53'4.28"E

127 6°48'25.52"N 79°53'0.28"E

128 6°48'32.22"N 79°52'54.78"E

129 6°48'34.72"N 79°52'59.20"E

130 6°48'38.16"N 79°53'3.18"E
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இவணப்பு 14 : ுவறந்த அடர்த்தி பகாண்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலயம் – 
ைலயமாக்கல் ஒுங்கிவணப்புக்கள்

(2021–2030)

ைவரபு : ுவறந்த அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலயத் திட்ட�்
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ைலயத்தின் மபயர் ுவறந்த அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்

ைலய எல்வலகள் 1 6°48'39.93"N 79°53'5.81"E

2 6°48'29.51"N 79°53'12.45"E

3 6°48'19.77"N 79°53'18.15"E

4 6°48'12.36"N 79°53'20.77"E

5 6°48'11.73"N 79°53'19.85"E

6 6°48'8.82"N 79°53'21.96"E

7 6°48'4.48"N 79°53'23.48"E

8 6°48'3.73"N 79°53'22.51"E

9 6°48'0.64"N 79°53'24.26"E

10 6°48'0.16"N 79°53'23.54"E

11 6°47'56.88"N 79°53'24.85"E

12 6°47'53.96"N 79°53'26.18"E

13 6°47'54.70"N 79°53'32.65"E

131 6°48'47.90"N 79°53'17.80"E

132 6°48'50.06"N 79°53'21.93"E

133 6°48'57.16"N 79°53'28.06"E

134 6°49'1.68"N 79°53'39.53"E

135 6°48'48.78"N 79°53'46.42"E

136 6°48'39.46"N 79°53'52.36"E

137 6°48'36.42"N 79°53'53.95"E

138 6°48'31.05"N 79°53'55.56"E

139 6°48'30.35"N 79°53'56.05"E

140 6°48'28.72"N 79°53'56.68"E

141 6°48'27.38"N 79°53'57.59"E

142 6°48'22.69"N 79°53'58.75"E

143 6°48'16.46"N 79°53'58.21"E

144 6°48'11.19"N 79°53'57.53"E

145 6°48'11.45"N 79°53'54.60"E

146 6°48'12.23"N 79°53'52.36"E

147 6°48'12.20"N 79°53'50.85"E

148 6°48'10.50"N 79°53'42.97"E

149 6°48'7.47"N 79°53'39.94"E

150 6°48'4.72"N 79°53'38.25"E

151 6°48'3.71"N 79°53'38.57"E

152 6°48'3.23"N 79°53'38.16"E

153 6°48'2.47"N 79°53'34.68"E

154 6°48'1.71"N 79°53'32.77"E

155 6°48'1.29"N 79°53'32.57"E
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ைலயத்தின் மபயர் ுவறந்த அடர்த்தி மகொண்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலய�்

156 6°48'0.62"N 79°53'31.39"E

157 6°47'59.03"N 79°53'32.13"E

158 6°47'57.18"N 79°53'32.51"E

த�ற்ுறித்த 1 ுதல் 13 ைவர �ற்ு�் 131 ுதல் 158 ைவர 
மபயர் ுறிப்பிடப்பட்ட புைியியல் அவ�ைிடப் புள்ளிகுக்ு 
த�லதிக�ொக ைடக்தக மத�ிைவள – கல்கிவெ �ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வலவயயு�், கிைக்தக �ற்ு�் மதற்தக 
மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலயத்வதயு�், த�ற்தக 
அதிக அடர்த்தி மகொை்ட அபிைிுத்தி ைலயத்வதயு�் இை் 
ைலயத்தின் எல்வலகளொகக் கொட்டலொ�்.
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இவணப்பு 15 : அதிக அடர்த்தி பகாண்ட புவமக் ுியிுப்பு ைலயம் – 
ைலயமாக்கல் ஒுங்கிவணப்புக்கள்

(2021–2030)

ைவரபு : அதிக அடர்த்தி மகொை்ட புவ�க் ுியிுப்பு ைலயத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ைலயத்தின் மபயர் அதிக அடர்த்தி மகொண்ட புவ�க் ுியிுப்பு ைலய�்

ைலய எல்வலகள் 86 6°46'46.09"N 79°52'37.10"E

87 6°46'46.82"N 79°52'38.90"E

88 6°46'49.81"N 79°52'47.65"E

89 6°46'51.61"N 79°52'50.98"E

90 6°46'52.35"N 79°52'54.61"E

91 6°46'52.27"N 79°52'55.57"E

92 6°46'52.63"N 79°52'57.27"E

93 6°46'54.20"N 79°52'58.84"E

94 6°46'56.29"N 79°52'59.82"E

95 6°46'57.97"N 79°53'0.37"E

96 6°47'4.64"N 79°53'1.67"E

97 6°47'5.10"N 79°53'0.99"E

98 6°47'7.78"N 79°53'0.34"E

99 6°47'8.55"N 79°53'0.47"E

100 6°47'8.84"N 79°53'1.14"E

101 6°47'12.15"N 79°53'1.00"E

102 6°47'13.63"N 79°53'1.27"E

103 6°47'13.78"N 79°52'59.23"E

104 6°47'15.87"N 79°52'58.38"E

105 6°47'18.17"N 79°52'58.83"E

106 6°47'21.72"N 79°52'59.66"E

107 6°47'22.11"N 79°53'0.08"E

108 6°47'22.74"N 79°53'3.02"E

109 6°47'25.75"N 79°53'3.12"E

110 6°47'25.10"N 79°53'5.82"E

111 6°47'28.44"N 79°53'6.07"E

112 6°47'31.04"N 79°53'6.03"E

113 6°47'33.27"N 79°53'6.54"E

114 6°47'32.80"N 79°53'7.66"E

115 6°47'40.51"N 79°53'10.08"E

116 6°47'40.44"N 79°53'10.59"E

117 6°47'41.80"N 79°53'10.34"E

118 6°47'42.94"N 79°53'10.55"E

119 6°47'48.22"N 79°53'13.30"E

120 6°47'54.78"N 79°53'14.15"E

121 6°48'2.02"N 79°53'11.51"E

122 6°48'3.01"N 79°53'10.32"E

123 6°48'8.95"N 79°53'8.01"E
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ைலயத்தின் மபயர் அதிக அடர்த்தி மகொண்ட புவ�க் ுியிுப்பு ைலய�்

124 6°48'13.74"N 79°53'7.20"E

125 6°48'16.23"N 79°53'5.49"E

126 6°48'18.70"N 79°53'4.28"E

127 6°48'25.52"N 79°53'0.28"E

128 6°48'32.22"N 79°52'54.78"E

156 6°48'0.62"N 79°53'31.39"E

157 6°47'59.03"N 79°53'32.13"E

158 6°47'57.18"N 79°53'32.51"E

159 6°46'52.99"N 79°52'34.99"E

160 6°46'55.60"N 79°52'34.39"E

161 6°47'3.95"N 79°52'31.33"E

162 6°47'15.18"N 79°52'27.95"E

163 6°47'25.85"N 79°52'25.35"E

164 6°47'30.65"N 79°52'23.72"E

165 6°47'41.88"N 79°52'22.07"E

166 6°47'49.94"N 79°52'18.91"E

167 6°48'4.17"N 79°52'14.89"E

168 6°48'15.98"N 79°52'11.40"E

169 6°48'18.28"N 79°52'15.05"E

170 6°48'23.21"N 79°52'19.80"E

171 6°48'26.01"N 79°52'24.20"E

172 6°48'26.61"N 79°52'26.42"E

173 6°48'26.23"N 79°52'28.57"E

174 6°48'23.30"N 79°52'31.92"E

175 6°48'22.29"N 79°52'34.09"E

176 6°48'22.31"N 79°52'36.54"E

177 6°48'26.07"N 79°52'42.93"E

178 6°48'27.95"N 79°52'46.92"E

179 6°48'30.64"N 79°52'50.94"E

த�ற்ுறித்த 86 ுதல் 128 ைவர �ற்ு�் 156 ுதல் 179 ைவர 
மபயர் ுறிப்பிடப்பட்ட புைியியல் அவ�ைிடப் புள்ளிகுக்ு 
த�லதிக�ொக ைடக்தக மத�ிைவள – கல்கிவெ �ொநகர ெவப 
அதிகொர எல்வலவயயு�், கிைக்தக �ற்ு�் மதற்தக அதிக 
அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு அபிைிுத்தி ைலயத்வதயு�், 
த�ற்தக இந்ு ெுத்திரத்வதயு�் இை் ைலயத்தின் எல்வலக-
ளொகக் கொட்டலொ�்.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இவணப்பு 16 : ுவறந்த அடர்த்தி பகாண்ட ுியிுப்பு ைலயம் - 
ைலயமாக்கல் ஒுங்கிவணப்புக்கள் 

(2021–2030)

ைவரபு : ுவறந்த அடர்த்தி மகொை்ட ுியிுப்பு ைலயத் திட்ட�்
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ைலயத்தின் மபயர் ுவறந்த அடர்த்தி மகொண்ட ுியிுப்பு ைலய�்

ைலய எல்வலகள் 65 6°46'17.81"N 79°53'7.60"E

66 6°46'15.52"N 79°53'0.87"E

67 6°46'12.97"N 79°53'1.57"E

68 6°46'7.34"N 79°53'2.57"E

69 6°46'6.75"N 79°52'59.42"E

70  6°46'6.66"N 79°52'58.06"E

71 6°46'6.53"N 79°52'57.59"E

72 6°46'8.57"N 79°52'57.19"E

73 79°52'57.19"E 79°52'56.34"E

74 6°46'14.50"N 79°52'56.02"E

75 6°46'14.21"N 79°52'54.75"E

76  6°46'15.54"N 79°52'54.27"E

77 6°46'18.95"N 79°52'52.85"E

78 6°46'22.82"N 79°52'50.92"E

79 6°46'26.28"N 79°52'49.65"E

80 6°46'30.29"N 79°52'47.76"E

81 6°46'32.45"N 79°52'47.09"E

82 6°46'32.09"N 79°52'44.19"E

83 6°46'31.91"N 79°52'42.87"E

180  6°46'28.64"N 79°52'44.64"E

181 6°46'23.48"N 79°52'46.11"E

182 6°46'22.18"N 79°52'46.72"E

183  6°46'18.04"N 79°52'47.55"E

184 6°46'13.63"N 79°52'48.89"E

185 6°46'4.06"N 79°52'53.19"E

186  6°45'54.19"N 79°52'55.87"E

187 6°45'44.57"N  79°52'59.44"E

188 6°45'40.81"N  79°53'0.63"E

189 6°45'34.58"N 79°53'4.17"E

190 6°45'21.93"N 79°53'7.63"E

191 6°45'7.21"N 79°53'13.41"E

192 6°45'0.02"N  79°53'16.74"E

193 6°44'47.51"N  79°53'20.48"E

194 6°44'37.60"N 79°53'25.90"E

195  6°44'19.39"N 79°53'32.29"E

196  6°44'10.68"N 79°53'35.80"E

197  6°43'50.71"N 79°53'42.40"E

198 6°43'50.89"N 79°53'47.31"E
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ைலயத்தின் மபயர் ுவறந்த அடர்த்தி மகொண்ட ுியிுப்பு ைலய�்

199 6°43'38.06"N 79°54'2.31"E

200 6°46'5.06"N 79°53'13.49"E

201 6°45'46.72"N 79°53'16.72"E

202 6°45'20.70"N 79°53'26.80"E

203  6°45'1.79"N 79°53'34.25"E

204 6°44'49.77"N 79°53'36.73"E

205 6°44'34.28"N 79°53'41.90"E

206  6°44'19.13"N 79°53'49.12"E

207  6°43'59.31"N  79°53'55.05"E

208 6°43'47.61"N 79°53'59.52"E

த�ற்ுறித்த 65 ுதல் 83 ைவர �ற்ு�் 180 ுதல் 208 ைவர 
மபயர் ுறிப்பிடப்பட்ட புைியியல் அவ�ைிடப் புள்ளிகுக்ு 
த�லதிக�ொக ைடக்தக அதிக அடர்த்தி மகொை்ட கலப்பு 
ைலயத்வதயு�், கிைக்தக �ற்ு�் மதற்தக மபொல்மகொவட 
நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலயத்வதயு�், த�ற்தக இந்ு 
ெுத்திரத்வதயு�் இை் ைலயத்தின் எல்வலகளொகக் 
கொட்டலொ�்.
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இவணப்பு 17 : மரத்ுடன் பதாடர்புவடய உற்பத்தி மமம்பாட்ு ைலயம் 
ைலயமாக்கல் ஒுங்கிவணப்புக்கள் 

(2021–2030)

ைவரபு : �ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி த��்பொட்ு ைலயத் திட்ட�்
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ைலயத்தின் மபயர் �ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி ம��்பொட்ு ைலய�்

ைலய எல்வலகள் 36 6°47'33.65"N 79°53'29.61"E

37 6°47'32.84"N 79°53'26.23"E

38 6°47'34.22"N 79°53'24.73"E

39 6°47'34.37"N 79°53'23.00"E

40 6°47'34.94"N 79°53'17.07"E

41 6°47'31.58"N 79°53'17.80"E

42 6°47'30.92"N 79°53'17.57"E

43 6°47'30.50"N 79°53'15.17"E

44 6°47'26.56"N 79°53'14.59"E

45 6°47'20.30"N 79°53'12.57"E

46 6°47'15.29"N 79°53'11.52"E

47 6°47'14.96"N 79°53'10.37"E

48 6°47'10.79"N 79°53'11.81"E

49 6°47'10.41"N 79°53'10.09"E

50 6°47'5.51"N 79°53'10.02"E

51 6°47'5.06"N 79°53'12.77"E

52 6°47'2.22"N 79°53'13.10"E

53 6°47'2.05"N 79°53'13.48"E

54 6°46'58.49"N 79°53'12.73"E

55 6°46'58.21"N 79°53'16.24"E

209 6°47'33.87"N 79°53'32.35"E

210 6°47'32.10"N 79°53'37.88"E

211 6°47'32.07"N 79°53'40.01"E

212 6°47'32.27"N 79°53'40.02"E

213 6°47'32.76"N 79°53'46.66"E

214 6°47'30.42"N 79°53'49.33"E

215 6°47'32.10"N 79°53'49.57"E

216 6°47'32.97"N 79°53'50.47"E

217 6°47'33.48"N 79°53'51.84"E

218 6°47'33.55"N 79°53'53.07"E

219 6°47'34.04"N 79°53'55.26"E

220 6°47'33.27"N 79°53'56.31"E

221 6°47'33.21"N 79°53'57.16"E

222 6°47'32.73"N 79°53'58.89"E

223 6°47'31.25"N 79°54'1.11"E

224 6°47'31.34"N 79°54'3.78"E

225 6°47'28.77"N 79°54'4.06"E

226 6°47'25.83"N 79°54'1.04"E
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ைலயத்தின் மபயர் �ரத்ுடன் மதொடர்புவடய உற்பத்தி ம��்பொட்ு ைலய�்

227 6°47'22.91"N 79°53'59.90"E

228 6°47'19.23"N 79°53'56.07"E

229 6°47'19.30"N 79°53'57.72"E

230 6°47'16.35"N 79°54'2.82"E

231 6°47'8.99"N 79°54'5.16"E

232 6°47'7.89"N 79°54'8.23"E

233 6°47'6.22"N 79°54'8.46"E

234 6°47'5.46"N 79°54'8.00"E

235 6°47'3.99"N 79°54'8.02"E

236 6°47'2.07"N 79°54'6.85"E

237 6°47'1.74"N 79°54'1.61"E

238 6°46'57.58"N 79°53'56.95"E

239 6°46'57.24"N 79°53'46.79"E

240 6°46'57.34"N 79°53'34.33"E

241 6°46'58.52"N 79°53'33.29"E

242 6°46'57.50"N 79°53'25.54"E

த�ற்ுறித்த 36 ுதல் 55 ைவர �ற்ு�் 209 ுதல் 242 ைவர 
மபயர் ுறிப்பிடப்பட்ட புைியியல் அவ�ைிடப் புள்ளிகுக்ு 
த�லதிக�ொக ைடக்தக, கிைக்தக �ற்ு�் மதற்தக மபொல்மகொவட 
நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலயத்வதயு�், த�ற்தக அதிக அடர்த்தி 
மகொை்ட கலப்பு ைலயத்வதயு�் இை் ைலயத்தின் எல்வலக-
ளொகக் கொட்டலொ�்.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இவணப்பு 18 : பபால்பகாவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலயம் – 
ைலயமாக்கல் ஒுங்கிவணப்புக்கள்

(2021–2030)

ைவரபு : மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலயத் திட்ட�் – 1
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(2021–2030)

ைவரபு : மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலயத் திட்ட�் – 2
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

(2021–2030)

ைவரபு : மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலயத் திட்ட�் – 3
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ைலயத்தின் மபயர் மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலய�்

ைலய எல்வலகள் 14 6°47'53.57"N 79°53'32.88"E

15 6°47'53.37"N 79°53'31.91"E

16 6°47'51.12"N 79°53'32.24"E

17 6°47'49.04"N 79°53'36.65"E

18 6°47'47.38"N 79°53'36.14"E

19 6°47'46.69"N 79°53'36.26"E

20 6°47'45.63"N 79°53'36.93"E

21 6°47'44.94"N 79°53'36.78"E

22 6°47'44.80"N 79°53'36.49"E

23 6°47'45.02"N 79°53'35.05"E

24 6°47'43.88"N 79°53'34.80"E

25 6°47'43.05"N 79°53'31.91"E

26 6°47'43.09"N 79°53'31.50"E

27 6°47'43.79"N 79°53'30.95"E

28 6°47'44.63"N 79°53'29.74"E

29 6°47'44.95"N 79°53'27.26"E

30 6°47'41.36"N 79°53'28.05"E

31 6°47'39.34"N 79°53'28.98"E

32 6°47'37.93"N 79°53'29.58"E

33 6°47'36.15"N 79°53'29.74"E

34 6°47'35.80"N 79°53'29.30"E

35 6°47'34.41"N 79°53'29.36"E

56 6°46'53.73"N 79°53'16.72"E

57 6°46'48.58"N 79°53'13.44"E

58 6°46'45.61"N 79°53'8.52"E

59 6°46'44.10"N 79°53'8.00"E

60 6°46'43.65"N 79°53'5.34"E

61 6°46'39.54"N 79°53'5.14"E

62 6°46'35.17"N 79°53'5.10"E

63 6°46'31.54"N 79°53'5.36"E

64 6°46'30.56"N 79°53'2.07"E

134 6°49'1.68"N 79°53'39.53"E

135 6°48'48.78"N 79°53'46.42"E

136 6°48'39.46"N 79°53'52.36"E

137 6°48'36.42"N 79°53'53.95"E

138 6°48'31.05"N 79°53'55.56"E

139 6°48'30.35"N 79°53'56.05"E

140 6°48'28.72"N 79°53'56.68"E
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ைலயத்தின் மபயர் மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலய�்

141 6°48'27.38"N 79°53'57.59"E

142 6°48'22.69"N 79°53'58.75"E

143 6°48'16.46"N 79°53'58.21"E

144 6°48'11.19"N 79°53'57.53"E

145 6°48'11.45"N 79°53'54.60"E

146 6°48'12.23"N 79°53'52.36"E

147 6°48'12.20"N 79°53'50.85"E

148 6°48'10.50"N 79°53'42.97"E

149 6°48'7.47"N 79°53'39.94"E

150 6°48'4.72"N 79°53'38.25"E

151 6°48'3.71"N 79°53'38.57"E

152 6°48'3.23"N 79°53'38.16"E

153 6°48'2.47"N 79°53'34.68"E

154 6°48'1.71"N 79°53'32.77"E

155 6°48'1.29"N 79°53'32.57"E

156 6°48'0.62"N 79°53'31.39"E

157 6°47'59.03"N 79°53'32.13"E

158 6°47'57.18"N 79°53'32.51"E

197 6°43'50.71"N 79°53'42.40"E

198 6°43'50.89"N 79°53'47.31"E

199 6°43'38.06"N 79°54'2.31"E

200 6°46'5.06"N 79°53'13.49"E

201 6°45'46.72"N 79°53'16.72"E

202 6°45'20.70"N 79°53'26.80"E

203 6°45'1.79"N 79°53'34.25"E

204 6°44'49.77"N 79°53'36.73"E

205 6°44'34.28"N 79°53'41.90"E

206 6°44'19.13"N 79°53'49.12"E

207 6°43'59.31"N 79°53'55.05"E

208 6°43'47.61"N 79°53'59.52"E

209 6°47'33.87"N 79°53'32.35"E

210 6°47'32.10"N 79°53'37.88"E

211 6°47'32.07"N 79°53'40.01"E

212 6°47'32.27"N 79°53'40.02"E

213 6°47'32.76"N 79°53'46.66"E

214 6°47'30.42"N 79°53'49.33"E

215 6°47'32.10"N 79°53'49.57"E

216 6°47'32.97"N 79°53'50.47"E
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ைலயத்தின் மபயர் மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலய�்

217 6°47'33.48"N 79°53'51.84"E

218 6°47'33.55"N 79°53'53.07"E

219 6°47'34.04"N 79°53'55.26"E

220 6°47'33.27"N 79°53'56.31"E

221 6°47'33.21"N 79°53'57.16"E

222 6°47'32.73"N 79°53'58.89"E

223 6°47'31.25"N 79°54'1.11"E

224 6°47'31.34"N 79°54'3.78"E

225 6°47'28.77"N 79°54'4.06"E

226 6°47'25.83"N 79°54'1.04"E

227 6°47'22.91"N 79°53'59.90"E

228 6°47'19.23"N 79°53'56.07"E

229 6°47'19.30"N 79°53'57.72"E

230 6°47'16.35"N 79°54'2.82"E

231 6°47'8.99"N 79°54'5.16"E

232 6°47'7.89"N 79°54'8.23"E

233 6°47'6.22"N 79°54'8.46"E

234 6°47'5.46"N 79°54'8.00"E

235 6°47'3.99"N 79°54'8.02"E

236 6°47'2.07"N 79°54'6.85"E

237 6°47'1.74"N 79°54'1.61"E

238 6°46'57.58"N 79°53'56.95"E

239 6°46'57.24"N 79°53'46.79"E

240 6°46'57.34"N 79°53'34.33"E

241 6°46'58.52"N 79°53'33.29"E

242 6°46'57.50"N 79°53'25.54"E

243 6°49'8.63"N 79°53'53.30"E

244 6°49'5.49"N 79°53'54.81"E

245 6°49'4.80"N 79°53'54.42"E

246 6°48'51.91"N 79°54'0.67"E

247 6°48'40.04"N 79°54'3.38"E

248 6°48'34.48"N 79°54'5.10"E

249 6°48'31.53"N 79°54'4.85"E

250 6°48'28.61"N 79°54'2.62"E

251 6°48'7.57"N 79°54'7.38"E

252 6°48'4.70"N 79°54'10.75"E

253 6°47'46.26"N 79°54'14.37"E

254 6°47'42.47"N 79°54'16.67"E
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ைலயத்தின் மபயர் மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலய�்

255 6°47'29.85"N 79°54'15.73"E

256 6°47'25.21"N 79°54'17.24"E

257 6°47'21.18"N 79°54'15.34"E

258 6°47'15.93"N 79°54'17.94"E

259 6°47'14.07"N 79°54'20.44"E

260 6°47'12.27"N 79°54'19.82"E

261 6°47'8.71"N 79°54'20.43"E

262 6°47'3.00"N 79°54'22.93"E

263 6°46'58.85"N 79°54'22.03"E

264 6°46'52.00"N 79°54'25.90"E

265 6°46'53.37"N 79°54'20.44"E

266 6°46'51.26"N 79°54'17.37"E

267 6°46'45.52"N 79°54'17.29"E

268 6°46'36.33"N 79°54'22.90"E

269 6°46'31.62"N 79°54'19.23"E

270 6°46'28.16"N 79°54'17.28"E

271 6°46'30.41"N 79°54'12.48"E

272 6°46'24.82"N 79°54'9.92"E

273 6°46'31.17"N 79°54'0.05"E

274 6°46'36.28"N 79°53'52.00"E

275 6°46'47.79"N 79°53'40.86"E

276 6°46'44.64"N 79°53'38.75"E

277 6°46'46.98"N 79°53'37.19"E

278 6°46'46.20"N 79°53'32.73"E

279 6°46'43.83"N 79°53'28.88"E

280 6°46'51.60"N 79°53'16.61"E

281 6°46'46.61"N 79°53'15.36"E

282 6°46'43.99"N 79°53'10.77"E

283 6°46'41.09"N 79°53'12.78"E

284 6°46'36.13"N 79°53'12.03"E

285 6°46'34.62"N 79°53'9.85"E

286 6°46'24.95"N 79°53'8.68"E

287 6°46'12.36"N 79°53'12.37"E

288 6°46'2.04"N 79°53'20.63"E

289 6°45'50.44"N 79°53'31.82"E

290 6°45'46.78"N 79°53'30.63"E

291 6°45'45.51"N 79°53'29.43"E

292 6°45'42.95"N 79°53'30.13"E
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ைலயத்தின் மபயர் மபொல்மகொவட நீர்ுவன அபிைிுத்தி ைலய�்

293 6°45'41.49"N 79°53'29.29"E

294 6°45'34.50"N 79°53'29.89"E

295 6°45'29.65"N 79°53'30.25"E

296 6°45'22.57"N 79°53'30.38"E

297 6°45'10.20"N 79°53'34.74"E

298 6°45'9.67"N 79°53'35.63"E

299 6°45'3.09"N 79°53'38.36"E

300 6°44'58.33"N 79°53'40.36"E

301 6°44'53.72"N 79°53'39.98"E

302 6°44'45.36"N 79°53'40.67"E

303 6°44'31.93"N 79°53'47.88"E

304 6°44'16.47"N 79°53'56.36"E

305 6°44'9.29"N 79°53'57.17"E

306 6°43'38.61"N 79°54'5.06"E

307 6°43'37.64"N 79°54'6.46"E

308 6°43'36.88"N 79°54'5.67"E

309 6°43'12.90"N 79°54'11.79"E

310 6°43'3.76"N 79°54'8.45"E

311 6°43'0.93"N 79°54'9.01"E

312 6°42'58.61"N 79°54'4.02"E

313 6°43'1.85"N 79°54'2.46"E

314 6°43'26.71"N 79°53'51.64"E

த�ற்ுறித்த 14 ுதல் 35 ைவர, 56 ுதல் 64 ைவர, 134 ுதல் 
158 ைவர �ற்ு�் 197 ுதல் 314 ைவர மபயர் ுறிப்பிடப்பட்ட 
புைியியல் அவ�ைிடப் புள்ளிகுக்ு த�லதிக�ொக ைடக்தக 
மத�ிைவள – கல்கிவெ �ொநகர ெவப அதிகொர எல்வலவய-
யு�், கிைக்தக �ற்ு�் மதற்தக மபொல்மகொவட நீர்ுவன 
அபிைிுத்தி ைலயத்வதயு�், த�ற்தக ுவறந்த அடர்த்தி 
மகொை்ட கலப்பு அபிைிுத்திவயயு�் �ற்ு�் இந்ு ெுத்திர-
த்வதயு�் இை் ைலயத்தின் எல்வலகளொகக் கொட்டலொ�்.



326

பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

இவணப்பு 19 : அட்டைவண 2

மபால்மகாபை ஆற்பற அண்ியதாக மேற்மகாள்ளப்புே் காணி உப ுண்ைாக்குக்கான 
அுேதி வழங்கல் ேற்ுே் கை்ிைத் திை்ைங்குக்ு அுேதித்தல் மதாைர்பில் பின்பற்ற 
மவண்ிய விமசை அறிவுுத்தல்கள்.

1. மபால்மகாபை ஆற்றங் கபரயிலிுந்ு 40 அி நிலத் ுண்பை ஆற்றின் காப்பாக 
நிர்ோணிப்பின்றி பராேரிக்க மவண்ுே் என்புைன், காணப்புே் இயற்பகயான 
ேரங்கபளப் பாுகாக்க மவண்ுே். காணி அுேதி வழங்பகயில் இவ் 40 அி 
காப்பப உரிய பரிோணத் திை்ைத்தில் ுறித்ுக் காை்ை மவண்ுே்.  

2. ஆற்றங்கபரக்ு எதிமர அபேந்ுள்ள எல்பலக்ு எல்பல ேதிபல நிர்ோணிக்க 
அுேதி வழங்கப்பை ோை்ைாு என்புைன், அதன் மபாுை்ு கே்பி வபல மவலிபய 
அல்லு அவ்வாறான ுிவுபைய மவலிக்ு அுேதி வழங்கப்புே். அதன் உச்ச 
உயரே் 2 ேற்ீறுக்ு மேற்பைலாகாு.  

3. ஆற்றங்கபரயிலிுந்ு 40-120 இற்ு இபைமய மேற்மகாள்ளப்புே் பின்வுே் 
அபிவிுத்தி நைவிக்பககுக்ு காணி உப ுண்ைாக்கல் அல்லு கை்ிை 
திை்ைத்திற்ு அுேதி வழங்ுவதற்ு ுன்னர் நகர அபிவிுத்தி அதிகார சபபயிைே் 
ஆரே்பத் திை்ை அுேதிபயப் மபற்றிுத்தல் மவண்ுே்.  

-  ஒு ஏக்குக்ு (01) மேற்பை்ை காணி உப ுண்ைாக்குக்கான விண்ணப்பப்  
 பிவங்கள்.  

-  அபனத்ுத் மதாழில்குக்ுோன விண்ணப்பப் பிவங்கள்.  

-  வயல்ேற்ுே் தாழ் நிலங்கபள அபிவிுத்தி மசய்வதற்கான விண்ணப்பப்  
 பிவங்கள்.  

-  ுற்ுலாத் ுபறக்கான விண்ணப்பப் பிவங்கள்.  

-  3000 சுர அிக்ு மேற்பை்ை ுியிுப்பு ேற்ுே் மவு கை்ிைங்குக்கான  
 விண்ணப்பப் பிவங்கள்.

4. ஆற்றங்கபரயிலிுந்ு 40-120 இற்ு இபைப்பை்ை எல்பலயில் அுேதி வழங்கப்புே் 
காணித் ுண்ுகளின் நில அளவுகள் ேற்ுே் கை்ிைங்களின் உயரே் பின்வுோு 
இுத்தல் மவண்ுே்.
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* இச் சந்தர்ப்பங்களில் உரிய இைத்தின் மபௌதீக அபேவிைத்பதக் குத்திற் மகாண்ு உயர 
ேை்ைத்பத நிர்வகிக்ுே் இயுபே திை்ைேிைல் ுுவிற்ு உண்ு.

காணிகளின் நில அளவு

கவர எல்வலயிலிுந்ு கட்ிடத்தின் உெ்ெ உயர�ொனு அவ�ந்ுள்ள நிலத்திலிுந்ு

40 அி ைவர அு�தி ைைங்கப்பட �ொட்டொு.

40-80 அி ைவர இை் உயர எல்வலயில் தபைக் ூிய உயர �ட்டங்கள் 2 ஆு�்.  
அதொைு,

1. உயர�் 17 அி – ஆற்ுக் கொப்வப தனு கொைியில் 
ஒுக்ு�் தபொு கொப்பிற்ுப் புற�்பொன புதியில் த�ற்மகொ-
ள்ளப்பு�் நிர்�ொைிப்புக்குக்ு ஏவனய ைிதிுவறகள் 
�ற்ு�் ததவைகள் ூர்த்தியொயின், திறந்த மைளிவய 
வைத்தல் மதொடர்பில் ுவறந்த பட்ெ எல்வலகள் ஏற்புவட-
யதன்ு.

2. 
3. உயர�் 27 அி – கட்ிட ைிதிுவறகள் �ற்ு�் ஏவனய 

ததவைகவளப் ூர்த்தி மெய்ு, ஆற்ுக்ு ெ�ொந்தர�ொக 
மெல்ு�் கொைி எல்வலயின் அகலத்தில் 1/3 அளவை 
இரை்டொ�் கொைித் ுை்ிற்ு மபொல்மகொவட ஆற்றின் 
கொட்ெிக்ு இவடூு அற்ற ைவகயில் கொைியின் ஒு 
பக்கத்தில் இட�் ஒுக்கி நிர்�ொைிக்கபு�ொயின், 27 அி 
உயர நிர்�ொைிப்பிற்ு அு�தி ைைங்கப்பு�். *

80 – 120 அி ைவர 27 அி

120 அிக்ு த�ற்பட்ட நகர அபிைிுத்தி அதிகொர ெவபயின் மபொு ைிதிுவறகள் 
மெல்ுபியொு�்.

கொணி ுவறந்த பட்ச நில அளைு (பர்ச்சஸ்)

ஆற்ுக்ு எதிதர அவ�ந்ுள்ள ுதலொைு 
�ற்ு�் இரை்டொைு கொைி

15

ஆற்ுக்ு எதிதர அவ�ந்ுள்ள ூன்றொைு 
கொைி

10

�ற்வறய கொைிகுக்ு உரிய உள்@ரொட்ெி நிுைனத்தின் ைிதிுவறக-
ுக்ு அவ�ைொக மெயற்படல் தைை்ு�்.

ுப்பபகள் ேற்ுே் கழிவுகபள அகற்ுவதற்ு உரிய உள்ுராை்சி நிுவனத்தின் 
பரிந்ுபரகுக்ு அபேய ுபறயான மசயற்பாை்ு ுபறபேபயப் பின்பற்ற மவண்ுே் 
என்புைன், அவற்பற ஒு மபாுே் ஆற்ுக்மகா ஆற்ுக் காப்புக்மகா அப்புறப்புத்தலாகாு.

1. நிலத்தில் ேண் மவை்ுதல் அல்லு நிரப்புதல் மேற்மகாள்ளலாகாு என்புைன், 
காணப்புே் புவியியல் ோற்றங்குக்ு அபேவாக கை்ிைங்கபளத் திை்ைேிைல் 
மவண்ுே். 

2. நிலத்தில் மேற்மகாள்ளப்புே் அபனத்ு அபிவிுத்திப் பணிகுே் நகர அபிவிுத்தி 
அதிகார சபபயின் திை்ைேிைல் விதிுபறகுக்ு அபேவானதாக இுத்தல் மவண்ுே். 

3. ஆற்றங்கபரயிலிுந்ு 40-120 இற்ு இபைப்பை்ை எல்பலயில் மேற்மகாள்ளப்புே் 3000 
சுர அிக்ுக் ுபறவான ுியிுப்பு அபிவிுத்திகபளத் தவிர ஏபனய அபனத்ு 
அபிவிுத்திப் பணிகுக்ுே் ேத்திய ுற்றாைல் அதிகார சபபயின் இபசவுச் 
சான்றிதபழப் மபற்ுக் மகாள்ளல் மவண்ுே்.
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பமாறட்ுவை  அபிைிுத்தித்  திட்டம்  2021–2030
நகர  அபிவிுத்தி  அதிகார  சபப

ுுக்கபசாற்கள்

km - கிதலாமட்ீடர்
UDA - நகர அபிவிுத்தி அதிகாரசவப
C .S .D - வர்த்தக ுவற அபிவிுத்தி
SWO T - பலம், பலவனீம், வாய்ப்பு, அச்ுுத்தல் 
TP - தபாக்ுவரத்ு திட்டம்
LRT - இலு இரயில் தபாக்ுவரத்ு
MMC - பல மாதிரி வமயம்
P1 - ுன்ுரிவம ஒன்ு
P2 - ுன்ுரிவம இரண்ு
P3 - ுன்ுரிவம ூன்ு
P4 - ுன்ுரிவம நான்ு
WFD - நீர் ுன்னிவல அபிவிுத்தி
LMP - நிலத்ததாற்ற அபிவிுத்தி திட்டம்
PORS - மபாு திறந்த மபாுுதபாக்ு இடம்
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