
 

சென்னைப்  செருநகர்  ெகுதிக்காை  மூன்றாம் முழுனைத் 

திட்டத்தின் (2027 -2046)  

‘சதானைநநாக்கு ஆவணம்’ தயாரித்தல்  

ஆநைாெகர்கள்

 சொதுைக்கள் கருத்துக்நகட்பு ெடிவம் 

அ. தங்கனைப் ெற்றிய விவரங்கள் 

1. ொலிைம்  ஆண்  செண்  LGBTQIA+ 

2. வயது     ______________________ 

3. நீங்கள் ைாணவரா?  ஆம்  இல்னை 

4. நீங்கள் ைாற்றுத்திறைாளியா?  ஆம்  இல்னை 

ஆ. வீட்டுவெதி    

5. .நீங்கள் வசிக்கும் இடத்தை தைர்ந்தைடுத்ைைற்கான முைல் 3 முக்கிய காரணங்ககனைத் 

நதர்ந்சதடுக்கவும்.  

குனறந்த வினையில் 

குடியிருப்பு வெதி  

பணிபுரியும் 

அலுவலகத்திற்கு  அருகில் 

உள்ளைால் 

 கணவன்/மதனவி 

பணிபுரியும் அலுவலகத்திற்கு  

அருகில் உள்ளைால் 

பள்ளிகள் அருகில்  

இருப்ெதால்   

மருத்துவமதன மற்றும் 

சுகாைார தமயம்  அருகில் 

இருப்பைால் 

சிறந்ை நகர்புற தேதவகள் 

(குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாைார 

தேதவகள், ோதலகள் மற்றும் வடிகால் 

வேதிகள், தைரு விளக்குகள், 

திடக்கழிவுகதள தேகரித்ைல் மற்றும் 

அகற்றுைல், தபாது இடங்கதள 

பராமரித்ைல் தபான்றதவ ) 

பூங்காக்கள் ைற்றும் 

வினையாட்டு னைதாைங்கள்   

உள்ைதால் 

அணுகக்கூடிய 

தைாதலவில் உள்ள  தபாது 

தபாக்குவரத்து தேதவகள்   
ைற்றனவ குறிப்பிடவும்:  

 

இ. வாழ்க்னகத் தரம், சொழுதுநொக்கு ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

6. எதிர்காை திறந்தசவளி நைம்ொட்டிற்காை விருப்ெம். உங்கள் முைல் 3 விருப்பங்கதளத் 

தைர்ந்தைடுக்கவும் 

 சொது ெதுக்கங்கனை 

உருவாக்குதல் (கத்திொரா நகர்ப்புற 

ெதுக்கம் ைற்றும் சென்ட்ரல் பிைாொ 

நொன்றனவ) 

 செரிய அைவில் 

திறந்தசவளி  இடங்கனை 

உருவாக்குதல் (கிண்டி நதசிய 

பூங்கா, காந்தி நினைவிடம் 

நொன்றனவ) 

 குடியிருப்புப் ெகுதியில் 

பூங்காக்கள் ைற்றும் வினையாட்டு 

னைதாைங்கனை உருவாக்குதல் 

 நீர்முகப்னெ நைம்ெடுத்துதல்   

(கடற்கனர, ஆறு, கால்வாய் ைற்றும் ஏரி) 

 உணவு / கனட வீதிகள்  

 

 ைற்றனவ எனில்  

குறிப்பிடவும்________________ 

 



7. எதிர்காை சொழுதுநொக்கு நைம்ொட்டிற்காை விருப்ெம். உங்கள் முைல் 3 விருப்பங்கதளத் 

தைர்ந்தைடுக்கவும்  

 வணிக வைாகங்கள் 

தினரயரங்குகள் ைற்றும் 

சினிைாக்கள் 

 சொழுதுநொக்கு 

பூங்காக்கள்/ மிருகக்காட்சி  

 வினையாட்டு னைதாைங்கள், 

வினையாட்டு வெதிகள் ைற்றும் 

உள்ைரங்க வினையாட்டுகள். 
 

 அறிவியல் பூங்காக்கள், 

அருங்காட்சியகங்கள், 

கனைக்கூடங்கள் ைற்றும் பிற 

கைாச்ொர/கல்வி வெதிகள் 

 சுற்றுைா வெதிகளின் 

நைம்ொடு (ொர்னவயாைர் 

னையங்கள், தகவல் ொவடிகள் 

நொன்றனவ) 

 ைாநாட்டு அரங்குகள்  ைற்றும்  

கண்காட்சி னையங்கள் 

 ைற்றனவ எனில் குறிப்பிடவும்___________________________________________________ 

8.  ெரி செய்யப்ெட நவண்டிய சுற்றுச்சூழல் / காைநினை ைாற்ற குனறொடுகள். உங்கள் முைல் 3 

விருப்பங்கதளத் தைர்ந்தைடுக்கவும் 

 நொக்குவரத்து ஒலி ைாசுொடு 

 காற்று ைாசுொடு 

(நொக்குவரத்து ைற்றும் 

சதாழில்துனற) 
 நீர் ைாசுொடு 

 குனறவாை ெசுனை இடங்கள்  சதாடர் சவள்ைம் 

 திறந்தசவளியில்  

திடக்கழிவுகனை 

அகற்றுதல்/சகாட்டுதல் 

 தண்ணீர் ெற்றாக்குனற  சவப்ெ ெைைம்  கடல் ைட்டம் உயர்வு 

 ெல்லுயிரியம் இழப்பு  கடற்கனர அரிப்பு  ைற்றனவ எனில்  

குறிப்பிடவும் ______________ 
9. சுற்றுச்சூழல் தரத்னத நைம்ெடுத்துவதற்காை நடவடிக்னககள். உங்கள் முைல் 3 விருப்பங்கதளத் 

தைர்ந்தைடுக்கவும் 

 புதுப்பிக்கதக்க ஆற்றனை 

ஊக்குவிக்கவும் (சூரிய 

மின்சைாளித் தகடு, மின்ொர 

வாகைங்கள்) 

 சொது நொக்குவரத்னத 

ஊக்குவித்தல் ைற்றும் 

ொதொரிகள்  செல்வதற்காை 

இடங்கனை உருவாக்குதல் 

 திடக்கழிவு ைற்றும் கழிவு நீர் 

நைைாண்னைனய நைம்ெடுத்துதல் 

 ெசுனைக்  கட்டிடங்கனை 

ஊக்குவித்தல் 

 ெதுப்பு நிைங்கள்/ 

நீர்நினைகனை மீட்சடடுத்தல் 

ைற்றும் ொதுக்காத்தல் 

 ெசுனையாை திறந்த 

சவளிகனை உருவாக்குதல் 

 பிைாஸ்டிக் (சநகிழி) ெயன்ொட்னடக் குனறக்கவும்  ைற்றனவ எனில்  

குறிப்பிடவும் ______________ 

 

 

 

 

 



இ.சொருைாதாரம் ைற்றும் முதலீடுகள் 

10. எதிர்காை  சொருைாதார வைர்ச்சிக்கு எந்தத் துனறகளில் சிறந்த வாய்ப்புகள் உள்ைதாக 

நினைக்கிறீர்கள்? உங்கள் முைல் 3 விருப்பங்கதளத் தைர்ந்தைடுக்கவும் 

 நைாட்டார் வாகைங்கள் ைற்றும் 

வாகை உதிரி ொகங்கள் 

 தகவல் சதாழில்நுட்ெம் 

ைற்றும் அதனைச் ொர்ந்த 

சதாழில்கள் 

 வங்கி ைற்றும் நிதி 

நிறுவை நெனவகள் 

 மின்ைணு வன்சொருள் 

சதாழில்கள் 

 அறிவுொர் ைற்றும் புதிய 

கண்டுபிடிப்புகள் 

 ைருத்துவ சுற்றுைா 

 துனறமுகங்கள்   சுற்றுைா ைற்றும் 

ொரம்ெரியம் 

 சில்ைனற ைற்றும் வர்த்தக 

வணிகம் 

 ைற்றனவ எனில்  குறிப்பிடவும்        ----------------------------------------------- 

11. நவனை வாய்ப்புகள் ைற்றும் வருைாைத்னத நைம்ெடுத்த என்சைன்ை நடவடிக்னககள் நதனவ? 

உங்கள் முைல் 3 விருப்பங்கதளத் தைர்ந்தைடுக்கவும் 

 தனடயில்ைா மின்ொரம்  சொது நொக்குவரத்னத நைம்ெடுத்துதல் (கனடசி னைல் 

இனணப்பு, குனறந்த  வினை கட்டணம், அதிக அைவிைாை நெருந்துகள்) 

 ொதுகாப்ொை சொது 

நொக்குவரத்து (குற்றம் ைற்றும் 

வன்முனற இல்ைாதது) 

 திறன் நைம்ொடு ைற்றும் ெயிற்சி/ெயிற்சி னையங்கள் 

  

 நிதி ைற்றும் வங்கி ஆதரவு  வணிகப் ெகுதிகள் ைற்றும் சதாழில்துனற பூங்காக்கனை 

அதிகரித்தல். 

 ைற்றனவ எனில் குறிப்பிடவும்: ------------------------------------------------ 

12. சென்னையில், எவ்விதைாை முதலீடுகளுக்கு அரொங்கம் முன்னுரினை வழங்க நவண்டும்? உங்கள் 

முைல் 3 விருப்பங்கதளத் தைர்ந்தைடுக்கவும் 

 சொருைாதார வைர்ச்சி/நவனை 

வாய்ப்புகள் 

 காைநினை ைாற்றம் / 

சுற்றுச்சூழல் 

 வறுனை ஒழிப்பு / ெமூகப் 

பிரச்சினைகள் 

 நொக்குவரத்து வெதி  கல்வி நைம்ொடு 
 சுகாதாரத்திற்காை 

அணுகல் 

 சொது ொதுகாப்பு/ குற்றம் / 

காவல்துனற 

 சொழுதுநொக்கு 

நடவடிக்னககள் / ெசுனைப் 

ெகுதி 

உள்கட்டனைப்பு / 

நெனவகள்  

 வீட்டு வினை / வருைாைத்துக்கு ஏற்ற குடியிருப்பு 

 ைற்றனவ எனில் குறிப்பிடவும்:------------------------------------------------- 

 

 

 

 



ஈ. நகரத்தின் பிரதி பிம்ெம் 
13. நீங்கள் எதிர்காைத்தில் எந்த வனகயாை நகரத்னத விரும்புகிறீர்கள்? உங்கள் விருப்பங்கதளத் 

தைர்ந்தைடுக்கவும். 

 வாய்ப்புகள் அளிக்கும் நகரம் 

(நவனை வாய்ப்புகனையும் சொருைாதார 

வைர்ச்சினயயும் வழங்கும் நகரம்) 

 வாழ்வதற்கு ஏற்ற ைற்றும் 

ொதுகாப்ொை  நகரம்  
(ொதுகாப்ொை ைற்றும் நல்ை 

வாழ்க்னகத் தரத்னத வழங்கும் நகரம்) 

 அனைவனரயும் 

உள்ைடக்கிய நகரம் 
(ஆண்கள், செண்கள், ொலிை 

சிறுொன்னையிைர், அனைத்து 

வயது ைற்றும் ெமூகத்திைர்க்கும், 

இடம் ,  ெை வாய்ப்பு ைற்றும் 

நல்லிணக்கத்னத வழங்கும் நகரம்) 

 உைகத் தரம் வாய்ந்த  நகரம் 

(முதலீட்டிற்க்கு ஏற்ற சூழனை 

வழங்கும் நகரம்) 

 ஆநராக்கியைாை நகரம் 

(சுத்தைாை, ெசுனையாை ைற்றும் குனறந்த 

செைவில் நெனவகனை வழங்கும் நகரம்) 

 நினையாை ைற்றும் 

மீள்தன்னையுள்ை நகரம் 

• (சுற்றுச்சூழல்கனை திறம்ெட 

ொதுகாக்கும் ைற்றும் நெரிடர்கனை 

எதிர்சகாள்ளும் திறன் உள்ை நகரம் 

நிர்வகிக்கும் நகரம்) 

 

 ைற்றனவ எனில் குறிப்பிடவும்________________________________________________ 

14. சென்னைப் செருநகரப் ெகுதிக்காை சதானைநநாக்கு வாக்கியத்னத குறிப்பிடவும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

உங்கள் ைதிப்புமிக்க உள்ளீடு ைற்றும் நநரத்திற்கு நன்றி! எங்கனைப் பின்சதாடர்ந்து, வரவிருக்கும் 

ெயிைரங்குகள், கூட்டங்கள் ைற்றும் சென்ைப் செருநகரப் ெகுதிக்காை மூன்றாவது முழுனைத் 

திட்டத்திற்காை  சதானைநநாக்கு ஆவணம் தயாரிப்பில் ஈடுெடுவதற்காை பிற வாய்ப்புகளுக்கு சதாடர்பில் 

இருங்கள்! உங்கள் உள்ளீடுகள் ரகசியைாக கருதப்ெடும். பின்வரும் மின்ைஞ்ெல்  "engage@cmavision.in" 

மூைம் உங்கள் ெரிந்துனரகள் ைற்றும் கருத்துக்கனை ெகிரவும். 
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