
 » செொதுமக்கள் மற்றும் ெங்களிப்ெொளர்களு்டன் ந்டத்தைப்ெடும் இந்தை கைந்தைொய்வுக் 
கூட்்டங்கள் அவர்களு்ன்டய புகொர்க்னளகயொ அல்ைது கு்ன்றக்னளகயொ சதைரிவிக்கக் 
கூடிய கம்ன்டயொகொது என்ெ்னதை முக்கியமொக கவனைத்தில் சகொள்ளுங்கள்.
 » நீங்கள் இங்கக குறிப்பிட்்ட ஆவணங்க்னளத் தையவு செய்து ெடித்து முழு்னம திட்்டத்தின் 

கநொக்கம் என்னை என்ெ்னதைப் ெற்றித் சதைரிந்து சகொள்ளக் ககட்டுக்சகொள்கின்க்றொம்

செொது மக்களின் ெங்களிப்பு சதைொ்னைகநொக்கு ஆவண 
தையொரிப்பில் ஏன் முக்கியமொகக் கருதைப்ெடுகின்்றது?
 » முழு்னம திட்்டங்களும் நகரக் திட்்டமிடுதைலும் செொதுவொக அரெொங்கத்தி்டகம இருந்து 

வருகின்்றது. ஏசனைன்்றொல் செயல்ெடுத்தும் தி்றன் அரெொங்கத்தி்டகம உள்ளது. 
 » அரசு முழு்னம திட்்டத் தையொரிப்பு ெணி்னயப் செொதுமக்களு்டன் கெர்ந்து செய்ய 

நி்னனைப்ெதைொல் சதைொ்னைகநொக்கு ஆவண தையொரிப்பில் மக்களின் கருத்துக்னளக் ககட்க 
விரும்புகி்றது. மக்களின் நம்பிக்்னககளும் கனைவுகளும் இந்தை நகரத்தின் எதிர்கொை 
வளர்ச்சி்னய நிர்ணயிப்ெதில் உதைவுகின்்றது. இறுதியொக ஒரு நகரத்திற்குத் தையொரிக்கப்ெடும் 
முழு்னம திட்்டம் மக்கள் வசிப்ெதைற்கொக ஏற்ெடுத்தைப்ெடுகின்்றனை.
 » ஆதைைொல் அந்தை நகரத்தில் வசிக்கும் மக்களின் கருத்துக்கள் சதைொ்னைகநொக்கு 

தையொரிப்பில் அறிந்து சகொண்்டொல் முழு்னம திட்்டம் தையொரிப்ெதைற்குத் கதை்னவயொனை 
ைட்சியங்க்னளயும் இைக்குக்னளயும் வகுக்க இயலும். 
 » அரசு மூன்்றொம் முழு்னம திட்்டம் தையொரிக்கும் ெணி்னய மக்கள் ஈடுெொட்டு்டன் செய்ய 

விருப்ெப்ெடுகி்றது. இது மக்களு்ன்டய திட்்டமொககவ மொற்்றப்ெடுகி்றது.
 » செொதுமக்களின் ெங்களிப்ெொனைது மக்களுக்கும் திட்்டத்திற்கும் இ்ன்டயிைொனை 

சதைொ்டர்்னெ அதிகரிக்கி்றது. கமலும் இது அவர்களு்ன்டய திட்்டம் என்று உரி்னம 
சகொள்ளவும் அவர்களுக்குத் கதைொன்்ற ்னவக்கின்்றது

அத்து்டன் உங்கள் கருத்துக்க்னளத் சதைளிவொகக் கூறுமொறும் 
ககட்டுக்சகொள்கிக்றொம்.

 » சென்்னனை செருநகர் வளர்ச்சி குழுமம் செொதுமக்களின் கருத்துக்க்னளக் ககட்டு 
அறிய ஒரு கருத்துக் ககட்புக் கூட்்டத்்னதை  ஏற்ெொடு செய்துள்ளது. செொதுமக்கள் 
சதைொ்னைகநொக்கு ஆவண தையொரிப்பில் பின்வருமொறு ெங்கு சகொள்ள வொய்ப்புகள் உள்ளனை. 
 » வரும் மொதைங்களில் செொதுமக்கள் அ்னனைவரும் அவர்களது மண்்டைத்தில் ந்ன்டசெறும் 

கநரடி கைந்து்னரயொ்டலில் ெங்குசகொண்டு கருத்துக்க்னளப் ெகிர்ந்து சகொள்ளைொம்.
 » கமலும் மின்னைஞ்ெல், வொட்ஸ் அப் மற்றும் செொதுமக்கள் கருத்துக் ககட்பு ெடிவம் 

மூைமொகவும் இதைற்கொக உருவொக்கப்ெட்்ட www.cmavision.in  என்்ற இ்னணயதைளம் 
வழியொகப் ெகிரைொம் .
 » அரெொங்க பிரதிநிதிகள் , கல்வியொளர்கள் மற்றும் வல்லுநர்கள் ந்டத்தைப்ெடும் ெயிற்ச்சிப் 

ெட்்ட்ன்றகள் வழியொகவும் மக்கள் மற்றும் ெங்களிப்ெொளர்களின் கருத்து ககட்்டறியப்ெடும்.

செொதுமக்கள் எவவொறு மூன்்றொம் முழு்னம திட்்டத் 
தையொரிப்பில் ஈடுெ்ட முடியும் ?

அவசியமொக வொசிக்க கவண்டிய ஆவணங்கள்.

https://city-development.org/phase-2-1-visioning-and-build-consensus-on-key-
themes/#1473339652781-4a87e1ca-df7f

https://urban-regeneration.worldbank.org/node/51

http://www.cmdachennai.gov.in/index.html

http://www.cmdachennai.gov.in/SMP_main.html

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-09/UrbanPlanningCapacity-in-India-
Annexures-16092021.pdf

https://dev.niua.org/news/master-plan-delhi-2041-draft-plan-released

https://www.mainbhidilli.com/

 » முழு்னம திட்்டம் என்ெது என்னை என்ெ்னதை ெற்றியும- உைக வங்கி இ்னணயதைளத்தில் 
 » சதைொ்னைகநொக்கு ஆவணம் என்்றொல் என்னை என்ெ்னதை ெற்றியும் ,
 » இரண்்டொம் முழு்னம திட்்டம் 2008 முதைல் 2026 ெற்றியும் 
 » சென்்னனை செருநகர வளர்ச்சி குழுமம் ெற்றிய இ்னணயதைளம் 
 » நகரத் திட்்டமிடுதைலில் சீர்திருத்தைங்கள் ,
 »  ச்டல்லி முழு்னம திட்்டம் 2041 ெற்றியும் ,
 » சமயின் பி டில்லி பிரச்ெொரம்  ெகிரப்ெட்டு உள்ளது

சென்்னனைப் செருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம்

சென்்னனைப் செருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம், ‘சென்்னனைப் செருநகரப் 
ெகுதிக்கொனை (1189 ெதுர.கி.மீ) மூன்்றொம் முழு்னமத் திட்்டத்திற்கொனை  
(2027-2046)  சதைொ்னைகநொக்கு ஆவணம்’ தையொரிக்க உள்ளது.

சதைொ்னைகநொக்கு ஆவணம் தையொரிப்ெதைற்கொனை கருத்துக்க்னள வழங்க  
செொதுமக்க்னள அன்பு்டன் அ்னழக்கிக்றொம்.

அன்பு்ன்டயீர்,

செொதுமக்கள் கருத்துக் ககட்புக் கூட்்டம் கமலும் விவரங்களுக்கு 
வ்னைதைளத்்னதை 
ெொர்்னவயி்டவும் 

செொதுமக்கள் கருத்துக் 
ககட்புப் ெடிவம் மூைம் 

உங்கள் கருத்துக்க்னள  
ெகிர்ந்து  சகொள்ளுங்கள்

சென்்னனைப் செருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்து்டன் இ்னணந்து
 சென்்னனையின் வருங்கொை திட்்டமி்டலில் ெங்ககற்பீர் !

cmavision# www.cmavision.in engage@cmavision.in

மண்்டைம் – 25: மீஞ்சூர்(T.P.), மற்றும் 
மீஞ்சூர், புழல், மற்றும் கெொழவரம் (P.U.) 

இ்டம் நொள்
22.01.2023 

கநரம்
முற்ெகல் 10 மணி முதைல் 
பிற்ெகல் 12.30 மணி வ்னர

செங்குன்்றம் சநல் & அரிசி 
சமொத்தை வியொெொரிகள் ெங்க  

திருமண மண்்டெம்

GNT ெொ்னை, செங்குன்்றம், 
சென்்னனை - 600052


