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திட்ட  நினைரவை்றுெச்ுருக்கெ் 

அ.  திட்ட விளக்கெ் 

சென்னன மாநகரமானது வங்காள விரிகுடாவின் சொழ மண்டலக் 

கடற்கனரயில் அனமந்துள்ளது, இது நான்கு பரந்த பகுதிகளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: வடக்கு, மத்திய, சதற்கு மற்றும் சமற்கு. சதற்கில் பனழய 

மஹாபலிபுரம் ொனல(OMR) மற்றும் சதற்கு சபருவழிெெ் ொனல (GST  சராடு) 

ஆகியவற்றின் சநடுகிலும், சமற்கில் அம்பத்தூர,் சகாயம்சபடு மற்றும் 

ஸ்ரீசபரும்புதூர ் ஆகிவற்றினன சநாக்கி சென்னன மாநகரம் சவகமாக 

விரிவனடந்து வருகிறது. தகவல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்பம் 

ொரந்்த இயக்க செனவகள்( IT / ITES ) சபான்ற துனறகளில் ஏற்பட்ட சபரிய 

அளவிலான நகரமயமாக்கல் மற்றும் அதிசவக வாகனத் சதானக வளரெ்ச்ியுடன் 

கூடிய சதாழில்மயமாக்கல் ஆகியனவ சென்னனயின் நகரப்்புற சபாக்குவரத்து 

அனமப்பிற்கு  கடுனமயான அழுத்தத்னத ஏற்படுத்தியுள்ளன.தமிழக அரசின் 

ெமீபத்திய வாகன புள்ளிவிவரங்களின்படி நகரத்தில் சுமார ் 48 லட்ெம் 

வாகனங்கள் உள்ளன. 

 

நகர அளவிலான சபாக்குவரத்து சதனவகள் சபரும்பாலும் மாநகர 

சபாக்குவரத்து கழக(MTC ) சபருந்துகள், இனடநினல சபாக்குவரத்து 

அனமப்புகளான(IPT) முக்கியெ ் ொனலவழிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பகிரந்்த 

செனவகள் மற்றும் MRTS  எனபடும் சபருந்திரள் வினரவு ரயில் அனமப்பு 

ஆகியவற்றால் பூரத்்தி செய்யப்படுகின்றன. சபாது சபாக்குவரத்து வெதிகளின் 

சபாதானமயால் தனி நபர ் மற்றும் தனியார ் சபாக்குவரத்துக்கு முனறகளின் 

பயன்பாடு தனடயின்றி அதிகரித்து வருகிறது.அசதாடு தற்சபாது 45 கி.மீ 

தூரத்னத உள்ளடக்கிய சென்னன சமட்சரா சரயில் திட்டத்தின் முதல் கட்டம் 

முழு பயன்பாட்டில் உள்ளது. இது உயரத்்தப்பட்ட மற்றும் பாதாள மாரக்்கங்கள் 

அடங்கிய இரண்டு வழித்தடங்கனள சகாண்டுள்ளது. அனவ முனறசய 

வண்ணாரப்சபட்னட  - விமான நினலயம் ஆகியவற்னற இனணக்கும் 23  கி.மீ 

தூரம் சகாண்ட வழித்தடம் - 1 மற்றும் சென்னன மத்திய சரயில் நினலயம் - 

பரங்கிமனல ஆகிவற்னற இனணக்கும் 22  கி.மீ தூரம் சகாண்ட வழித்தடம் - 2. 

 

தற்சபாதுள்ள ொனல அடிப்பனடயிலான சபருந்து சபாக்குவரத்து மற்றும் 

பயன்பாட்டில் உள்ள சென்னன சமட்சரா சரயில் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்துடன்  

கூடுதலாக ஒரு பயனுள்ள, திறனுள்ள, சபருந்திரள் சபாக்குவரது செனவயினன 

அளிக்கும் கண்சணாட்டத்தில், தமிழக அரசு சமட்சரா ரயில் திட்டத்தின் 

இரண்டாம் கட்டத்தினன செயல்படுத்த  முடிவு செயதுள்ளது. வழித்தடம் 4 

இத்திட்டத்தில் இரண்டாம் கட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 26 .085 கி.மீ தூரம் 

சகாண்ட இந்த வழித்தடம், கலங்கனரவிளக்கம் - பூந்தமல்லி னபபாஸ் 

பகுதிகனள இனணக்கும். இதில் 30  ரயில் நினலயங்களும் சதாடருந்து 

பராமரிப்பு கூடம் ஒன்றும் உள்ளடங்கும். 

 

 



ஆ.  நிலெ் னகயகப்படுத்துதல் ெை்றுெ் மீள்குடிரயை்ைெ் 

அரொல் முன்சமாழியப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தின் பகுதியாக,  வழித்தடம்க்கு 10.74  

சஹக்சடர ்பரப்பளவு உள்ள நிலமும்,  பராமரிப்பு கூடத்திற்காக 17.40  சஹக்சடர ்

பரப்பளவு உள்ள நிலமும் னகயகப்படுத்துவது  அடங்கும். வழித்தடம்க்கு 

சதனவயான 10.74  சஹக்சடர ்நிலப்பரப்பளவில் 5.70  சஹக்சடர ்பரப்பளவு நிலம் 

தனியாருக்கு சொந்தமாகவும் 5.04 சஹக்சடர ் பரப்பளவு நிலம் அரசுக்கு 

சொந்தமானதாகவும் உள்ளது. கூடத்திற்கான 17.40  சஹக்சடர ்பரப்பளவு உள்ள 

நிலத்தினன அரசு மூலம் னகயகப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

முன்சமாழியப்பட்டுள்ள  திட்டமானது  429 கட்டனமப்புகளில் தாக்கத்னத 

ஏற்படுத்தக்கூடும்.  அவற்றில் 29 குடியிருப்பு கட்டனமப்புகள், 331 வணிக 

கட்டனமப்புகள், 39 குடியிருப்புடன் கூடிய வணிக கட்டனமப்புகள் மற்றும் 

மீதமுள்ள 30  இலக்கமானது   சகாயில்கள், மருத்துவமனனகள், பள்ளிகள், ெமூக 

னமயங்கள் சபான்ற பிற கட்டனமப்புகள் ஆகும்  . சீரனமப்பு வனரபடத்தின் 

அடிப்பனடயில், வழித்தடம் - 4 இல் உள்ள சமாத்த 429 கட்டனமப்புகளில், சுமார ்

85 கட்டனமப்புகள் முழுனமயாக பாதிக்கப்படும், மீதமுள்ள 344 கட்டனமப்புகள் 

ஓரளவு பாதிக்கப்படும். 

 

முன்சமாழியப்பட்டுள்ள வழித்தடத்தின் கட்டுமானெ ்செயலால்,  திட்டஞ்ொரந்்த 

பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ளாக 4755  சபர ் சகாண்ட 1031 குடும்பங்களில் 

பகுதியாகசவா  அல்லது முழுனமயானதாகசவா பாதிப்பு ஏற்படும் . சமாத்த 1031 

குடும்பங்களில் குடியிருப்புெ ் ொரந்்த பாதிப்புகள் உனடயனவாக  297 

குடும்பங்களும், சபாருளாதார ரீதியாக பாதிப்புகள் உனடயனவாக 733  

குடும்பங்களும் மீதமான 1 குடும்பம் குடியிருப்பு மற்றும் சபாருளாதார ரீதியாக 

இருமடங்கிலும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் வனகயில் உள்ளது. 

 

ெரியான சநர முனனப்பில் நிலம் னகயகப்படுத்துதனல துரிதப்படுத்த 

சென்னன சமட்சரா இரயில் நிறுவனித்திற்குட்பட்டு, நிலம் னகயகப்படுத்தல் 

மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிசயற்ற பிரிவு (LARRU) உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த 

பிரிவிற்கு மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி தனலனமயின் கீழ் மூன்று மாவட்ட 

துனண ஆட்சியர ்மற்றும் வட்டாெச்ியர ் செயல்படுவர.் 

இ.  திட்டத்தினோல் போதிப்புக்கு உள்ளோனவ க்ளுடன்(PAPs) கலந்தோரலோெனன 

கணக்சகடுப்பு மற்றும் ெமூக-சபாருளாதாரகள ஆய்வின் சபாழுது, வழித்தடம்- 4 

இல் திட்டமிடப்பட்டுள்ள ரயில் நினலயங்கள் அனமயும் பகுதிகளில், 

பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ள நபரக்ள் மற்றும் சபாது மக்களுடன்  ஆசலாெனன 

கூட்டங்கள் சமற்சகாள்ளப்பட்டன. இவற்றில் நிலம் னகயகப்படுத்துதலினால் 

வரக்கூடிய பிரெச்ினனகள், இழப்பீடு, பாதிக்கப்படுசவாரின் வருவானய  

மீட்சடடுத்தல், சவனலவாய்ப்பினன உருவாக்குதல், தகவசலாட்டம் மற்றும் 

குனறகள் தீரத்்தல் ஆகிய கூறுகள், ெம்மந்தப்பட்ட ெமூக குழுக்களுடன் 

கலந்தாசலாசிக்கப்பட்டன. 

 

 

 



உ.  சகோள்னக ெை்றுெ் ெட்ட ீதியோன கட்டனெப்பு 

திட்டத்தின் பகுதியாக செயல்படுத்தப்படும் ெட்டங்களான இந்திய அரசின்  

நியாயமான இழப்பீட்டு உரினம மற்றும் சவளிப்பனடயான நிலம் 

னகயகப்படுத்துதல், புனரவ்ாழ்வு மற்றும் மீள்குடிசயற்றெ ் ெட்டம்(Right to Fair 

Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ) 

அல்லது நிலம் னகயகப்படுத்துதல் ெட்டம், 2013  மற்றும் தமிழக அரசின் 

சதாழில்துனற சநாக்கங்களுக்காக நிலம் னகயகப்படுத்துதல் ெட்டம் 1997  

ஆகிவற்றிற்கு  ஏதுவாகவும்  திட்டத்தில் பங்கு சபறும் பலதரப்பட்ட ெரவ்சதெ 

வளரெ்ச்ி வங்கிகளின்(MDBs ) ெமூக பாதுகாப்புக் சகாள்னககளுக்கு தீரவ்ு 

காணவும்  மீள்குடிசயற்ற சகாள்னக கட்டனமப்பு ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது திட்டத்தினன செயல்படுத்தும் நிறுவனமான சென்னன சமட்சரா ரயில் 

நிறுவனம்(CMRL)  மற்றும் ஆசிய வளரெ்ச்ி வங்கி(ADB ), ஆசிய உள்கட்டனமப்பு 

முதலீட்டு வங்கி(AIIB ) மற்றும் புதிய வளரெ்ச்ி வங்கி(NDB ) ஆகிய பலதரப்பட்ட 

ெரவ்சதெ வளரெ்ச்ி வங்கிகளின்(MDBs ) இனடசய ஒப்புக்சகாண்ட 

அணுகுமுனறனய எடுத்துனரக்கும். நிலம் மற்றும் அதிலுள்ள சொத்துக்கள் 

அல்லது கட்டனமப்புகள், வருவாய் இழப்பு இவற்றிற்கான இழப்பீடு; 

மீள்குடிசயற்றத்திற்கான உதவிகள் ஆகியனவ அடங்கிய உரினம வழங்கல் 

வாரப்்பு(ENTITLEMENT MATRIX) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சென்னன சமட்சரா 

ரயில் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தின் சபாழுது வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு 

முனறயினன விட  சமம்பட்ட முனறயில் வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் பகுதியாக  மீள்குடிசயற்ற வனரனவ செயல்படுத்துவதற்கான 

அரசின் நிதி வரவு செலவு பட்டியலில்(பட்செட்) ரூ.   ------------- சகாடி 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஊ. இழப்பீடு ெை்றுெ் உ ினெ வழங்கல் 

தமிழக அரசின் சதாழில்துனற சநாக்கங்களுக்காக நிலம் னகயகப்படுத்துதல் 

ெட்டம் 1997 (தமிழகெ ் ெட்டம் எண் 10 , 1999 ) என்பதற்கு இணங்க 

இத்திட்டத்திற்கான நிலத்தினன னகயகப்படுத்த முன்சமாழியப்பட்டு, 

சென்னன சமட்சரா திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தின் சபாது செயல்படுத்திய அசத 

முனறயில்,  நியாயமான இழப்பீட்டு உரினம மற்றும் சவளிப்பனடயான நிலம் 

னகயகப்படுத்துதல், புனரவ்ாழ்வு மற்றும் மீள்குடிசயற்றெ ் ெட்டத்திற்கு (Right to 

Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 

2013 ) உட்பட்டு நிலங்கள் னகயகப்படுத்தப்படும். நிலத்திற்கான இழப்பீடு 

மற்றும் மீள்குடிசயற்றதிற்கான உதவி ஆகியன சென்னன சமட்சரா ரயில் 

நிறுவனத்தின்(CMRL) சகாள்னககளுக்கு ஏற்ப வழங்கப்படும். பாதிக்கப்பட்ட நபர ்

ஒரு சவனல இதற்கு இணங்காவிடில், அவருக்கு நிலம் னகயகப்படுத்துதல், 

புனரவ்ாழ்வு மற்றும் மீள்குடிசயற்றெ ் ெட்டத்திற்கு (Right to Fair Compensation and 

Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ) ஏற்ப 

இழப்பீடும் மீள்குடிசயற்ற உதவியும் வழங்கப்படும். 

 

பாதிப்படக்கூடிய வீடுகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற அனெயா சொத்துக்களின் 

மாற்று மதிப்பு (REPLACEMENT VALUE),சதய்மானத்தினன(DEPRECIATION) கணக்கில் 

சகாள்ளாது,  சபாதுப்பணித்துனறயின்(PWD) ெமீபத்திய தரநினல விகிதங்களின் 

(STANDARD SCHEDULE OF RATES) அடிப்பனடயில் தீரம்ானிக்கப்படும். பட்டா அல்லது 



தனலப்புரினம உள்ள உரினமயாளரக்ளுக்கு  தகுதிக்கான கனடசித் சததி 

என்பது அந்தந்த சொத்துக்கனள னகயகப்படுத்துவதற்கான செய்தித்தாள் 

அறிவிப்பு  சவளியான சததி ஆகும். இத்தனகய செய்தித்தாள் அறிவிப்புகள் 3 

நவம்பர ் 2018 முதல் சதாடங்கப்பட்டு  இன்று வனர  சதாடரக்ின்றன. பட்டா 

அல்லது தனலப்புரினம இல்லாதவரக்ளுக்கு ெமூக-சபாருளாதார கள ஆய்வின் 

சதாடக்க சததி, அதாவது, நவம்பர ் 1, 2019 என்பது சதாகுதிக்கான கனடசி சததி 

ஆகும். 

எ.    நிறுவனஞ் ெோ ்ந்த ஏை்போடுகள் 

தமிழக அரசு (GoTN) மற்றும் இந்திய அரசு (GoI) ஆகியனவ பணியினன  

நினறசவற்றும் நிறுவனங்களாக இருக்கும். முன்சமாழியப்பட்ட வழித்தடம்  

4.இன்  பனி கட்டுமான  சமற்பாரன்வ மற்றும் மீள்குடிசயற்ற 

திட்டத்தினன(RESETTLEMENT  PLAN ) செயல்படுத்தவும், சபாது ஆசலாெகர ்மற்றும் 

அரசு ொரப்ற்ற அனமப்பின் துனண சகாண்டு சென்னன சமட்சரா ரயில் 

நிறுவனம்(CMRL ) சபாறுப்சபற்கும். இது தவிர ெமூக பாதுகாப்பு குறித்த 

முன்சனற்ற அறிக்னககனள(PROGRESS  REPORTS ) ெரவ்சதெ வளரெ்ச்ி 

வங்கிகளுக்கு(MDBs )அனுப்பும் சபாறுப்பினனயும் ஏற்கும்.திட்டத்தின் கீழ் 

சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் ெமூக பாதுகாப்பு நடவடிக்னககள் குறித்த மூன்றாம் கண் 

கண்காணிப்பினன சவளிநிபுணர ்ஒருவர ்சமற்சகாள்வார.் 

ஏ.   ெனை சவளியீடு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மீள்குடிசயற்றக் சகாள்னக கட்டனமப்புடன்  வனரவு 

மீள்குடிசயற்ற வாரப்்பு  சவளியிடப்படும். சமலும் திட்ட வடிவனமப்னப முடித்த 

பின்னர,் மீள்குடிசயற்ற வாரப்்பு  திருத்தப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்டு 

அறிவிக்கப்படும். திட்டஞ்ொரந்்த பாதிப்புக்குள்ளாகும் நில வனரவு, இழப்பு 

அளவு மற்றும் சொத்து மதிப்பீடு உள்ளிட்ட நுண்ணிய வனரவு மற்றும் 

பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ளின் பட்டியல் ஆகியன தயாரிக்கப்பட்டு அதற்சகற்ப 

அரசின் நிதி பட்டியலில் ஒதுக்கப்பும் நிதி திருத்தப்படும். 

ஐ.   குனைத்தீ த்்தலுக்கோன செயல்முனை(GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM). 

குனற தீரக்்கும் செயல்முனற  (GRM) இரண்டு நினலகளில் நிறுவப்படும். ஒன்று 

கள நினலயிலும்( PIU ) மற்றும் அடுத்து சமலாண்னம மட்டத்தில் (PMU ) 

ஏற்படுத்தப்படும். நிரவ்ாக சபாறியாளர ்/ LA / SDO  அரசு ொரப்ற்ற நிறுவனத்தின் 

உதவியுடன் அந்த இடத்தில் புகானரப் சபற்று பதிவு செய்வார.் புகார ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு  PIU மற்றும் தன்னாரவ் சதாண்டு ஊழியரக்ள் 

இனணந்து, புகாரத்ாரருடன் கலந்தாசலாசித்து  தளத்தில் பிரெச்ினனனய தீரக்்க 

முயற்சிப்பாரக்ள். புகார ் கினடத்த 7 நாட்களுக்குள் இது செய்யப்படும். கள 

நினலயில் 7 நாட்களுக்குள் தீரக்்க முடியாத அனனத்து குனறகளும் குனற 

தீரக்்கும் குழுவின்(GRC ) கவனத்திற்கு சகாண்டு வரப்படும். இக்குழு PIU நிரவ்ாக 

சபாறியாளர ்மற்றும் அரசு ொரப்ற்ற அனமப்புடனும் கலந்தாசலாசித்து புகார ் / 

குனறகனளப் சபற்ற 4 வாரங்களுக்குள் தீரவ்ு காணும். குனற தீரக்்கும் 

செயல்முனற(GRM ) தவிர, புகாரத்ாரருக்கு நாட்டின் ெட்ட அனமப்பு நாடி 

நிவாரணம் சபற எந்நினலயிலும் அனுமதியுண்டு.  

 



ஓ.   கண்கோணித்தல் ெை்றுெ் புகோ ளித்தல் 

திட்ட அமலாக்க பிரிவானது(PIU ) திட்டெச்ெயல்பாட்டின் உடன் நிகழ்வாக 

தன்னாரவ் சதாண்டு நிறுவனம் மூலம் மீள்குடிசயற்ற வனரவின்(RESETTLEMENT  

PLAN ) அமலாக்கத்னதயும் கண்காணித்து கூடுதலாக சபாது ஆசலாெகரின் 

உதவிசயாடு அமலாக்கத்தின் மூலக்கூறு மற்றும் நிதி ொரந்்த குறிகாட்டிகளுடன் 

கூடிய மாதாந்திர மற்றும் காலாண்டு முன்சனற்ற அறிக்னககனள(PROGRESS 

REPORTS) ெமரப்்பிக்கும். இதசனாடுெ ் செரந்்து கண்காணிப்புெ ் செயலின் ஊடாக 

திட்டஞ்ொரந்்த பாதிக்கப்பட்சடாரின் ( PAPs)  தகவல் சதாடரப்ு மற்றும் 

எதிரவ்ினனகள், கினடக்கும் நன்னமகள் மற்றும் விருப்பத்சதரிவுகள் , குனற 

தீரக்்கும் முனறகளின் பயன்பாடு, அவரக்ளுக்கு சதனவயான  தகவல் பரப்புதல் 

மற்றும் திட்ட செயல்படுத்தல் அட்டவனண ஆகியனவும் ஆராயப்படும். 

மீள்குடிசயற்ற வனரவின்(RESETTLEMENT  PLAN ). செயல்படுத்தல் ஒரு அனுபவமிக்க 

சவளிப்புற நிபுணர ் / நிறுவனத்தால் கண்காணிக்கப்படும். அவரக்ள் ெமூகத்  

சதாடரப்ான செயல்படுத்தல் பிரெச்ினனகனள ஆராய்ந்து சதனவயான திருத்த 

நடவடிக்னககளுடன்,  குறித்த கால மதிப்பீட்டு அறிக்னககனள( PERIODIC  REPORTS 

) ெமரப்்பிப்பாரக்ள். சமலும் அவற்னற செயல்படுத்த சநர வனரயனறக்கு  

உட்பட்ட செயல் திட்டத்தினனயும் சென்னன சமட்சரா இரயில் 

நிறுவனத்திற்கு(CMRL ) அளிப்பாரக்ள். 


