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அரெ ொர்பற்ை நிறுேனங்களின் பங்கு .............................................................................................. 54 

அத்தியாயம் 11 ................................................................................................................................................... 55 

நறடமுறைப்படுத்தும் கா  அட்டேறண ........................................................................................... 55 

அத்தியாயம் 11 ................................................................................................................................................... 59 

ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கான ேரவு செ வுத்திட்டம் .............................................................................. 59 



 

iv | P a g e  

அத்தியாயம் 13 ................................................................................................................................................... 60 

கண்காணிப்பு, ைதிப்படீு ைற்றும் அைிக்றகயிடல் ............................................................................. 60 

13.1. உள்ளக கண்காணிப்பு....................................................................................................................... 60 

13.1.1: உள்ளக கண்காணிப்பிற்கான கருேிகள் .............................................................................. 61 

13.2: சேளியக கண்காணிப்பு .................................................................................................................. 61 

13.2.1: சேளியக கண்காணிப்பின் வநாக்கங்கள் ............................................................................. 62 

13.3: கண்காணிப்பு சுட்டிகள் .................................................................................................................... 62 

13.4:   ைதிப்படீ்டுத்திட்டம் ............................................................................................................... 64 

13.4.1 அைிக்றகயிடல் வதறேப்பாடுகள் ............................................................................................ 65 

13.4.2 அைிக்றகயிடல் சபாறுப்புக்கள் ................................................................................................. 66 

13.4.3 அைிக்றகயின் உள்ளடக்கம் ........................................................................................................ 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v | P a g e  

நிகறசவற்றுச்சுருக்ைம் 

அறிமுைம் 

சகாழும்பு இ ங்றகயின் பிரதான ேர்த்தக நகராகும். அத்துடன் இ ங்றகயின் 
தற நகராகவும் காணப்படுகிைது. புள்ளிேிபரங்களின் அடிப்பறடயில் நகரில் சுைார் 
50,000 குடும்பங்கள் வெரிப்புைங்களில் அரசுக்கு சொந்தைான காணிகளில் 
ேெிக்கின்ைனர். சகாழும்பு சுைார் 800,000 ைக்களுக்கான ோழிடைாக ேிளங்குகின்ை 
அவதவேறள சுைார் ஒரு ைில் ியன் ைக்கள் தினமும் சேவ்வேறு வநாக்கங்களுக்காக 
சகாழும்பிற்கு ேந்து செல்கின்ைனர். இவ்ோறு வெரிப்புைங்களில் ோழும் சுைார் 5.500 
குடும்பங்கறள நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டத்தின் கீழ் ஆெிய உட்கட்டறைப்பு 
முதலீட்டு ேங்கியின் நிதியுதேியுடன் அடுக்குைாடி கட்டிடங்களில் குடிவயற்ை 
அரொங்கம் நடேடிக்றககறள வைற்சகாண்டுள்ளது.  இவ்ோறு குடும்பங்களின் 
ைீள்குடிவயற்ைத்தின் பின்னர் சேற்ைிடைாகும் காணிகள் வேறு உட்கட்டறைப்பு 
ேெதிகளின் ேிருத்தி ைற்றும் க ப்பு அபிேிருத்தி நடேடிக்றககளுக்கு 
பயன்படுத்தப்படும். இச்செயற்த்திட்டத்திற்கான செ வு 280 ைில் ியன் சடா ராக 
ைதிப்பிடப்பட்டுள்ள அவதவேறள அதில் 200 ைில் ியன் சடா ர்கள் ஆெிய 
உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு ேங்கியிடைிருந்து வகாரப்பட்டுள்ளது. சகாழும்பு 14, 
ைாதம்பிட்டிய, 318ஆேது வதாட்ட பகுதியில் 60 குடும்பங்கள் ேெிக்கின்ைன. அேர்கள் 
வேறு இடங்களில் ைீள்குடிவயைியதன் பின்னர் தற்வபாது ேெிக்கும் காணியில் 
அடுக்குைாடி ேடீ்டு சதாகுதிகள் ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு ேங்கியின் 
நிதியுதேியுடன் நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படும். எனினும் 
இக்குடும்பங்களின் ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கு ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு 
ேங்கியின் கடன் பயன்படுத்தப்படாது.  
 
அகமவிடம் 

ைாதம்பிட்டிய சகாழும்பு ேடக்கு வதர்தல் சதாகுதியில் கீழ் அறைந்துள்ளது. 
ெனத்சதாறக அடர்த்தி கூடிய பகுதியான இப்பகுதியில் பயிற்ைப்பட்ட ைற்றும் 
பயிற்ைப்படாத சதாழி ாளர்களாக பணி புரியும் குறைந்த ைற்றும் நடுத்தர 
ேருைானம் சபறுவோர் ேெிக்கின்ைனர். இப்பகுதியில் பல் ின ைற்றும் ெர்ே 
ைதங்கறளயும் வெர்ந்த ைக்கள் ேெிக்கின்ைனர்.  
 

மீள்குடிசயற்ற சசயற்பாட்டு திட்டத்தின் சதகவ 

ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு ேங்கியின் ேழிகாட்டியின் பிரகாரம் 200இற்கும் 
அதிகைான ைக்கள் ைீள்குடிவயற்ைத்தால் பாதிக்கப்பட்டால் முழுறையான 
ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். வைலும் வதெிய 
கட்டாய ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றகயின் பிரகாரம் 20 குடும்பங்களுக்கு வைல் 
ைீள்குடிவயற்ைப்பட வேண்டிய ெந்தர்ப்பங்களில் முழுறையான ைீள்குடிவயற்ை 
செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். 
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சநாக்ைங்ைள் 
 

ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டு திட்டம் ஒரு திட்டைிடல் ஆேணைாகும். ைீள்குடிவயற்ை 
திட்டத்தின் வநாக்கம் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு ைீள்குடிவயற்ைத்தின் பின்னர் 
வைம்பட்ட ோழ்க்றக தரத்திறன ேழங்குேது அல் து செயற்த்திட்டத்திற்கு முன்னர் 
அேர்கள் அனுபேித்த ோழ்க்றக தரம் அல் து ேருைான ைட்டம் ஆகியேற்றை 
உறுதி செய்ேது ஆகும். 
 

பின்பற்றப்பட்ட சசயல்முகற 

செயற்த்திட்டம் சதாடர்பாக ேிபரிக்கும் சபாருட்டு பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு 
ைீள்குடிவயற்ை நிபுணர் ைற்றும் செயற்த்திட்ட அலுே கர்களினால் ஆரம்ப 
கூட்டசைான்று நடாத்தப்பட்டது. இதன் காரணைாக அேர்களுக்கு கிறடக்க கூடிய 
நன்றைகள் சதாடர்பிலும் எடுத்துறரக்கப்பட்டது. ெமூக-சபாருளாதார ைற்றும் 
குடித்சதாறக சதாடர்பான தரவுகள் வகள்ேிப்பத்திரசைான்று மூ ைாக 
வெகரிக்கப்பட்டது. 

சமூை சபாருைாதார தைவல் திரட்டு 

சைாத்தைான 60 குடும்பங்கறள ொர்ந்த 272 வபரில் 133 வபர் ஆண்கள் ைற்றும் 139 வபர் 
சபண்கள். ஆண்கள் தற றையி ான குடும்பங்கள் 23 ஆகவும் சபண்கள் 
தற றையி ான குடும்பங்கள் 37 ஆகவும் காணப்படுகின்ைன. வைலும் சைாத்த 
ெனத்சதாறகயில் 178 ெிங்கள ைக்களும் 42 தைிழ் ைக்களும் 49 முஸ்லீம் ைக்களும் 
காணப்படுேதுடன் ஏறனய ெமூகங்கறள வெர்ந்த 3 வபரும் காணப்படுகின்ைனர். 
வைலும் சைாத்த ெனத்சதாறகயில் 163 சபௌத்தர்களும் 49 இஸ் ாைியர்களும் 32 
இந்துக்களும் 28 கிைிஸ்தேர்களும் காணப்படுகின்ைனர். இருபத்து நான்கு 5 
ேயதிற்குட்பட்ட குழந்றதகள் ோழ்கின்ை அவதவேறளயில் சைாத்த ெனத்சதாறகயில் 
8% ஆவனார் 60 ேயதிற்கு வைற்பட்ட ெிவரஸ்ட பிரறஜகள் ஆேர்.  132 திருைணைான 
நபர்களும் 59 திருைணைாகாத  நபர்களும் காணப்படுகின்ைனர். பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களின் கல்ேிைட்டம் நடுத்தரம் ஆகும். ேயதுக்கு ேந்வதாரில் 4 வபர் 
பாடொற க்கு செல் ேில்ற  (2%). இப்பகுதியில் ோழும் ைக்களின் கல்ேி தரம் 
உயர்ோக காணப்படுகிைது. 13 ைாத்திரவை (5%) பாடொற க்கு செல் ேில்ற . இது 
வதெிய ைற்றும் சகாழும்பு ைாேட்ட சபறுைதிகளான முறைவய 3.8% ைற்றும் 2.4% ஐ 
ேிட அதிகைாகும். 29 ஆண்கள் ைற்றும் 6 சபண்களின் ெராெரி ேருைானம் ரூபா. 
25,001-50,000, ெராெரி ேருைானம் ரூபா. 37,500.  

தாக்கேிறளேிற்குட்படக்கூடிய குடும்பங்களின் எண்ணிக்றக 8. பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் 
செயற்த்திட்டம் சதாடர்பாக தைது ஆதரறே சேளியிட்டறையால் ெமூக 
அழுத்தங்கள் இன்ைி செயற்த்திட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்த கூடியதாக இருக்கும். 
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சசயற்த்திட்ட பாதிப்புக்ைள் 

இப்பகுதியில் 58 ேடீுகள் ைற்றும் 2 கறடயுடன் கூடிய ேடீுகள் அகற்ைப்பட 
வேண்டும். சைாத்தைாக பாதிக்கப்படும் ேடீுகளின் தளப்பரப்பு 29,256 ெதுர அடிகளாகும். 
அகற்ைப்படும் 60 ேடீுகளில் 51 நிரந்தர ேடீுகளும் 9 பகுதியளேி ான நிரந்தர 
ேடீுகளும் காணப்படுகின்ைன. 500 ெதுர அடிறயேிட குறைோன தளப்பரப்றப 
சகாண்ட 24 ேடீுகளும் 501-1000 ெதுர அடிறய சகாண்ட 19 ேடீுகளும் 1001 
இற்குைதிைகைான தளப்பரப்றப சகாண்ட 3 ேடீுகளும் இப்பகுதியில் 
காணப்படுகின்ைன.    

சட்ட ஏற்பாடுைள் மற்றும் சைாள்கை 

காணி சுேகீரிப்பானது 1950ஆம் ஆண்டின் காணி சுேகீரிப்பு ெட்டத்தின் கீழ் 
வைற்சகாள்ளப்படும். அரெ காணிகறள றகேெம் றேத்திருத்தல் 1979ஆம் ஆண்டு 
7ஆம் இ க்க றகேெமுள்ள அரெ சொத்துக்கறள ைீட்டல் ெட்டத்தின் கீழ் 
வைற்சகாள்ளப்படும். 2001ஆம் ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வதெிய கட்டாய 
ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றகயில் அபிேிருத்தி நடேடிக்றககளுக்சகன அரொங்கத்தினால் 
காணி சுேகீரிக்கப்படும் வபாது காணி உரிறையாளர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய 
பாதிப்புக்கள் சதாடர்பில் கேனம் செலுத்தப்பட வேண்டுசைன சதரிேிக்கப்பட்டுள்ளது. 
காணி உரிறைகள் அற்வைாரின் உரிறையிறன வதெிய கட்டாய ைீள்குடிவயற்ை 
சகாள்றக பாதுகாக்கிைது. 

உரிகமத்தகுதி 

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் 550 ெதுர அடி தளப்பரப்றப சகாண்டுள்ள அடுக்குைாடி 
ேசீடான்றை சபை உரிறைத்தகுதிறய சகாண்டுள்ளன. அத்துடன் 
ைீள்குடிவயற்ைப்படுவோருக்கான ரூபா. 5000 வபாக்குேரத்து சகாடுப்பனவு ைற்றும் 
ேருைான இழப்பிற்கான உதேி ஆகியேற்றை சபை ாம். தாக்கேிறளேிற்கு உள்ளாக 
கூடிய குடும்பங்களுக்கான உதேி ைற்றும் சுவதெ ெமூகத்துடனான 
ஒருங்கிறணப்பிற்கான உதேி ஆகியன செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் 
ேழங்கப்படும். 

உரிகமத்தகுதி வார்ப்படம் 

உரிறைத்தகுதி ோர்ப்படத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு உரித்துறடய அறனத்து 
ேறகயான நஸ்ட ஈடுகளும் உள்ளடக்கப்படும். இந்த ோர்ப்படம் காணி சுேகீரிப்பு 
ெட்டத்தின் கீழ் 2013ஆம் ஆண்டு அைிமுகம் செய்யப்பட்ட ஒழுங்குேிதிக்கு அறைோக 
தயாரிக்கப்படும். 

ஆசலாசகன, சபாதுமக்ைள் பங்சைற்பு மற்றும் குகறதரீ்க்கும் சபாறிமுகற 

ஆவ ாெறன, தகேல் பகிரல் ைற்றும் சேளிப்படுத்துறகக்கான வதறேப்பாடுகள் 
ஆகியன பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் பங்வகற்ைலுடன் வைற்சகாள்ளப்பட்டது. அத்துடன் 
ெி  ேடீுகளுடன் அடுக்குைாடி ேடீுகளில் ேெிக்கும் அேர்களது புதிய அனுபேம் 
சதாடர்பில் க ந்துறரயாடலும் வைற்சகாள்ளப்பட்டது.   



 

viii | P a g e  

எல்கல திைதி 
நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயினால் 10/10/2018 அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப 
கட்ட ைதிப்பாய்ேிற்கு முன்னர் 318 வதாட்டத்தின் காணியில் ேெித்வதார் அறனேரும் 
நஸ்ட ஈட்றட சபை தகுதியானேர்களாேர். 

குகறதரீ்க்கும் சபாறிமுகற 

ெிைந்த நறடமுறைகளுக்கறைோக செயற்த்திட்டத்தின் கீழ் சுயாதீனைான  
குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறை  ைீள்குடிவயற்ை திட்டைிடல் ெட்டகத்திற்கு அறைோக 
உருோக்கப்படும். குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறை பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் தைது 
முறைப்பாடுகள் ைற்றும் குறைகறள சேற்ைிகரைாக தீர்த்துக்சகாள்ள உதவும். 
குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறையில் நீண்ட நிர்ோக ைற்றும் ெட்ட நறடமுறைகறள 
தேிர்க்க புதிய நறடமுறைகள் தயாரிக்கப்படும். 
 

மீள்குடிசயற்றம் 

இச்செயற்த்திட்டத்தின் கீழ் தற்வபாது அரெ காணியில் ேெிக்கும் 60 குடும்பங்கறள 
ைீள்குடியைர்த்த வேண்டியுள்ளது. அேர்கள் 550 ெதுர அடி தளப்பரப்றப சகாண்ட நகர 
அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயினால் அறைக்கப்படும் ேடீுகளில் இந்த நிபந்தறனகளின் 
அடிப்பறடயில் ைீள்குடியைர்த்தப்படுோர்கள். (i) கூட்டு ஆதன பராைரிப்பிற்கான 
பங்களிப்பிற்கான ஆரம்பகட்டணம் நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயால் 
தீர்ைானிக்கப்படும் (தற்வபாது இத்சதாறக ரூபா. 50,000). கட்டணம் நான்கு 
தேறணகளில் செலுத்தப்பட ாம்; (ii) ைின் தூக்கியின் செயற்பாடு, சபாது இடங்களில் 
ஒளிரூட்டல் ைற்றும் சுத்தப்படுத்தல் வெறேகள் உள்ளிட்ட வெறேகளுக்கான 
ைாதாந்த கட்டண சகாடுப்பனவு செலுத்தப்பட வேண்டும். எனினும் இேற்ைிற்கான 
கட்டணம் ெந்றத நிற றைகளுக்வகற்ைோறு ைாற்ைைறடயும்.  (iii) குத்தறக 
கட்டணைாக 400 ைாதங்களுக்கு ைாதாந்தம் ரூபா. 3,000 படி செலுத்த வேண்டும். 
பாதிக்கப்படும் ைக்களுக்கு ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கு முன்னரான ைற்றும் பின்னரான 
உதேிகள் ேழங்கப்படும். ைாதாந்த நீர், ைின்ொர ைற்றும் சதாற வபெி கட்டணங்கறள 
செலுத்துேது ேடீ்டு உரிறையாளர்களின் சபாறுப்பாகும். 60 குடும்பங்களில் எந்த 
குடும்பமும் ைீண்டும் 318ஆம் வதாட்டத்தின் நிர்ைாணிக்கப்படும் அடுக்குைாடி 
ேடீுகளில் ேெிப்பதற்கான தைது ேிருப்பத்றத சேளியிடேில்ற .  

 

வருமான மீைகமப்பு உபாயங்ைள் 

இச்செயற்த்திட்டம் காரணைாக ேடீுகளில் வைற்சகாள்ளப்பட்ட இரு ேியாபார 
ஸ்த ங்கள் பாதிக்கப்படும். அேற்ைிற்கு ரூபா. 18,000 சபறுைதியான சகாடுப்பனவு 
காொக ேழங்கப்படுேதுடன் ைீண்டும் தைது ேருைானத்றத ைீளறைத்து 
சகாள்ேதற்கான உதேிகளும் அளிக்கப்படும். தாக்கேிறளேிற்கு உட்படக்கூடிய 
குடும்பங்களுக்கு ேருைான ைீளறைப்பு திட்டத்தின் கீழ் ேழங்கப்படும் நிதியுதேிக்கு 
வை திகைாக அரொங்கத்தால் ேழங்கப்படும். ந ன்புரி சகாடுப்பனவுகள் 
சதாடர்ச்ெியாக ேழங்கப்படும். 
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மீள்குடிசயற்றத்திற்ைான நிறுவன ைட்டகமப்பு   

செயற்த்திட்டத்தின் அறனத்து நறடமுறைப்படுத்தும் சபாறுப்பும் ைாநகர ைற்றும் 
வைற்கு பிராந்திய அபிேிருத்தி அறைச்றெ ொர்ந்தது. ைீள்குடிவயற்ை 
செயற்ப்பாட்டுத்திட்டத்திறன வை திக செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் (திட்டைிடல்) 
அேரது அலுே கர்களுடன் இறணந்து நறடமுறைப்படுத்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களின் ைீள்குடிவயற்ைத்தின் பின்னரான ோழ்ோதாரத்றத வைம்படுத்த நகர 
புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டம்/நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறப ஆகியன உதேிகறள 
ேழங்கும்.  

மீள்குடிசயற்றத்திற்ைான பாதடீு மற்றும் நிதியீட்டம் 

ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கான ேரவு செ வு திட்டத்றத தயாரிக்கும் வபாது அடுக்குைாடி 
கட்டிடங்கறள நிர்ைாணிப்பதற்கான செ வு உள்ளடக்கப்படேில்ற . ஏசனனில் 
இச்செயற்த்திட்டத்தின் பின்னர் ேிடுேிக்கப்படும் காணிகளினால் நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறபக்கு பாரிய ேருைானம் கிறடக்கும் என கருதி குைித்த செ வு 
முதலீடாக கருதப்பட்டுள்ளது. ைாதம்பிட்டிய 318ஆேது வதாட்டத்தில் ோழும் 
ைக்கறள ைீள குடிவயற்றுேதற்கான திட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்த ரூபா. 20,299,200 
அல் து 112,773 அசைரிக்க சடா ர் வதறேசயன ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்ைான ைால அட்டவகை 

ைீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககள் 2018ஆம் ஆண்டு ஆேணி ைாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
நிற யில் 2019ஆம் ஆண்டு றேகாெி-ஆனி கா ப்பகுதிகளில் நிறைவு செய்ய 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்த நி ம் 2018ஆம் ஆண்டு ைார்கழி ைாத முடிேிற்குள் 
றகவயற்கப்படும். அட்டேறண 10.1இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 
நறடமுறைப்படுத்துேதற்கான கா  அட்டேறணறய ேிபரங்களுக்கு பார்க்கவும். 

 
ைண்ைாைிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

உள்ளக ஊழியர்களால் உள்ளக கண்காணிப்பு வைற்சகாள்ளப்படுேதுடன் சேளியக 
கண்காணிப்பு சுயாதீன ஆவ ாெகர்களால் வைற்சகாள்ளப்படும். ெிைந்த கண்காணிப்பின் 
மூ ம் நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டம் உரிய முறையில் 
நறடமுறைப்படுத்தப்படுேதறன உறுதி செய்து சகாள்ள முடியும். இதன் மூ ம் 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே குழுேிற்கு ஏற்படும் பிரச்ெறனகறள இ குேில் 
இனம்கண்டு அேற்றை தீர்த்துக்சகாள்ளவும் முடியும். கண்காணிப்பு சுட்டிகள் 
அத்தியாயம் 12 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. சுயாதீன கண்காணிப்பின் வபாது 
ைீள்குடிவயற்ைத்திட்டத்தின் பாதக ைற்றும் ொதகைான ேிறளவுகள் ைற்றும் நிற த்து 
நிற்கும் தன்றை ஆகியன சதாடர்பாகவும் ைதிப்பிடப்படும். இேற்ைின் மூ ம் 
கிறடக்கும் சபறுவபறுகள் எதிர்கா  ைீள்குடிவயற்ை திட்டங்களின் திட்டைிடலுக்கு 
உதவும். 
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அத்தியாயம் 1 

அறிமுைம் 

சகாழும்பு ைற்றும் அதன் சுற்றுச்சூழ ில் வெரிப்புைங்களில் ேெிக்கும்  ைக்கறள 
அரெிற்கு சொந்தைான அடுக்குைாடி கட்டிடங்களில் குடிவயற்றுேது அரொங்கத்தின் 
அண்றைக்கா  முக்கிய நிகழ்ச்ெி திட்டங்களில் ஒன்ைாக காணப்படுகிைது. சகாழும்ப் 
நகரில் ைாத்திரம் சுைார் 50,000 குடும்பங்கள் அரொங்கத்திற்கு சொந்தைான காணிகளில் 
வெரிகளில் குறைந்த ேெதிகளுடன் ேெிக்கின்ைனர். எனவே நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறப குைித்த காணிகளில் ெி ேற்ைில் அடுக்குைாடி ேடீுகறள அறைத்து 
அேற்ைில் குைித்த வெரிப்புைங்களில் ோழும் ைக்கறள ைீளக்குடியைர்த்த நடேடிக்றக 
வைற்சகாண்டுள்ளது. இவ்ேடீுகளில் ேெிக்கும் குைித்த குடும்பங்களுக்கு ைின்ொர 
ைற்றும் நீர் ேெதிகள் உள்ளிட்ட முன்னறரேிட வைம்பாடான ேெதிகள் ேழங்கப்படும். 
அத்துடன் ோழ்ேிட சூழலும் முன்னறரேிட வைம்பட்டதாகும். வைலும் குைித்த 
ைக்களால் ேிடுேிக்கப்படும் காணிகறள உயர் ப ன் தரக்கூடிய சபாருளாதார 
நடேடிக்றககளுக்கு பயன்படுத்த கூடியதாக இருக்கும். 

சகாழும்பு நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் ைாநகர ைற்றும் 
வைற்கு பிராந்திய அறைச்ெின் கீழியங்கும் நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயினால் 
நறடமுறைப்படுத்தப்படுகிைது. இச்செயற்த்திட்டத்திற்கான சைாத்த ைதிப்பிடப்பட்ட 
செயற்த்திட்ட செ வு 280 ைில் ியன் அசைரிக்க சடா ர்களாகும். இதில் 200 
ைில் ியன் அசைரிக்க சடா ர்கறள ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு 
ேங்கியிடைிருந்து கடனாக சபை தீர்ைானிக்கப்பட்டுள்ள அவதவேறள ைிகுதி 80 
ைில் ியன் அசைரிக்க சடா ர்கறளயும் இ ங்றக அரொங்கம் பங்களிப்பாக 
ேழங்கும். 

ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு ேங்கியினால் மூன்று செயற்த்திட்ட கூறுகளுக்கு 
நிதி ேழங்கப்படும். 

சசயற்த்திட்ட கூறு 1: (அசைரிக்க சடா ர் 220 ைில் ியன்) இச்செயற்த்திட்ட கூைின் 
கீழ் வெரிப்புைங்களில் ோழும் 5,500 குடும்பங்கறள ைீளக்குடியைர்த்த நிதியடீ்டம் 
ேழங்கப்படும்.  318ஆேது வதாட்டத்தில்  அறைந்துள்ள காணியில் ேெிக்கும் 60 
குடும்பங்கறள இச்ச்செயற்த்திட்ட கூற்ைின் கீழ் ைீளக்குடியைர்த்தி அக்காணியில் 
அடுக்குைாடி ேடீ்டுத்சதாகுதியிறன அறைப்பதற்காக தீர்ைானிக்கப்பட்டுள்ளது.  

சசயற்த்திட்ட கூறு 2: (அசைரிக்க சடா ர் 50 ைில் ியன்) ைக்களால் ேிடுேிக்கப்பட்ட 
காணிகளுக்கான உட்கட்டறைப்பு ேெதிகறள ேிருத்தி செய்யசேன 
பயன்படுத்தப்படும்.  
 

சசயற்த்திட்ட கூறு 3: (அசைரிக்க சடா ர் 10 ைில் ியன்) நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறபயின் இயலுறை ேளர்ச்ெிக்கு பயன்படுத்தப்படும். இந்த இயலுறை 
ேளர்ச்ெியின் கீழ் அதன் நிற த்து நிற்கும் தன்றை, அடுக்குைாடி ேடீுகளின் 
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பராைரிப்பு, சுற்ைாடல் பிரச்ெறனகறள முகாறைத்துேம் செய்தல் ைற்றும் குறைந்த 
ேருைானம் சபறுவோருக்கான ேடீறைப்பு சதாடர்பில் உள்ள தற்வபாறதய 
சகாள்றககறள ைீளாய்வு செய்து வைம்படுத்துேதற்கான உதேிகறள ேழங்குேது 
ஆகியன உள்ளடங்கும். 
 
ைாதம்பிட்டிய 318ஆேது வதாட்டத்தில்  இருந்து ைீள்குடிவயற்ைப்படவுள்ள 60 
குடும்பங்களும் வேனமுல்  சைத்ெந்த செேன ேடீ்டு திட்டத்தில் 
ைீள்குடிவயற்ைப்படவுள்ளனர். இந்த இடம் அேர்கள் தற்வபாது ேெிக்கும் இடத்தில் 
இருந்து 3 கிவ ாைீட்டர் சுற்றுேட்டாரத்தில் அறைந்துள்ளது. 

1.1 அகமவிடம் 

ைாதம்பிட்டிய 318ஆம் வதாட்டம் சகாழும்பு நகரினுள் அறைந்துள்ளது. ெனத்சதாறக 
அடர்த்தி ைிகுந்த பகுதியான இப்பகுதி சகாழும்பு ேடக்கு வதர்தல் சதாகுதி பகுதியில் 
அறைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் ேெிப்வபார் குறைந்த ைற்றும் நடுத்தர ேருைானம் 
சபறுபேர்களாக காணப்படுேதுடன் பயிற்ைப்பட்ட ைற்றும் பயிற்ைப்படாத 
ஊழியர்களாகவும் காணப்படுகின்ைனர். இேர்களில் ெி ர் அரெதுறையில் 
பணியாற்றுகின்ைனர். இப்பகுதியில் பல் ின ைற்றும் ப ேறக ைதங்கறள ொர்ந்த 
ைக்கள் ோழ்கின்ைனர். இப்பகுதியில் ோழும் முதிவயார் நாட்டின் ஏறனய பகுதிகளில் 
இருந்து சதாழில் வதடி சகாழும்புக்கு ேந்து அரெ காணிகளில் குடிவயைிவயாராக 
காணப்படுகின்ைனர். இப்பகுதியில் ேெிக்கும் குடும்பங்களில் 21 குடும்பங்கள் 
ைாதம்பிட்டிய பகுதிக்கு சேளிவய பிைந்து பின்னர் இப்பகுதியில் குடிவயைியேர்களாக 
காணப்படுகின்ைனர்.  
 
படம் 1:  மாதம்பிட்டிய 318ஆம் சதாட்டத்தின் அகமவிடம்   
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படம் 2 :  மாதம்பிட்டிய 318ஆம் சதாட்டத்தில் வாழும் குடும்பங்ைள் மீள்குடிசயற்றப்படவுள்ை சமத்சந்த 
சசவனவின் அகமவிடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 மீள்குடிசயற்ற சசயற்ப்பாட்டுத்திட்டத்திற்ைான சதகவப்பாடு 

ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டுத்திட்டம் ைீள்குடிவயற்ை செயல்முறைறய 
நறடமுறைப்படுத்துேதற்கான ேழிகாட்டியாக ேிளங்குகிைது. வதெிய கட்டாய 
ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றகயின் பிரகாரம் 20 குடும்பங்களுக்கும் அதிகைான 
குடும்பங்களுடன் சதாடர்புறடய ைீள்குடிவயற்ை திட்டங்களுக்சகன ைீள்குடிவயற்ை 
செயற்ப்பாட்டுத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு 
ேங்கியின் ெமூக ந க்காப்பு வதறேப்பாடுகளின் பிரகாரம் 200இற்கும் 
அதிகைாவனாருடன் சதாடர்புறடய ைீள்குடிவயற்ை திட்டங்களுக்கு ைீள்குடிவயற்ை 
செயற்ப்பாட்டுத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். எனவே வதெிய கட்டாய 
ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக ைற்றும் ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு ேங்கியின் ெமூக 
ந க்காப்பு வதறேப்பாடுகளுக்கறைய இந்த ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டுத்திட்டம் 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ைாதம்பிட்டிய 318ஆம் வதாட்ட பகுதியில் ோழும் ைக்களின் 
ைீள்குடிவயற்ைம் 60இற்கும் அதிகைான குடும்பங்களுடன் சதாடர்புறடயதால் இந்த 
ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரிக்கப்படுகிைது.  

1.3 சநாக்ைங்ைள் 

ைீள்குடிவயற்ை திட்டத்தின் பிரதான வநாக்கம் பாதிக்கப்பட்ட ைற்றும் இடம்சபயர்ந்த 
ைக்களின் பிரச்ெறனகறள இனம்கண்டு ைீள்குடிவயற்ைத்தின் பின்னர் அேர்களது 
ோழ்வு வைம்படுேது அல் து ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கு முன்னரான ோழ்க்றக 
நிற றயயாேது சபற்றுசகாள்ேறத உறுதி செய்ேதாகும். இதுவே ஆகக்குறைந்த 
வதறேப்பாடாக காணப்படுகின்ை வபாதும் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் ோழ்க்றக தரத்றத 
முன்னறரேிட வைம்படுத்துேவத செயற்த்திட்டத்தின் வநாக்காகும். 

இந்த பிரதான வநாக்கத்றத அறடந்து சகாள்ள கீழ்ேரும் நடேடிக்றககள் 
வைற்சகாள்ளப்பட வேண்டும்;  

Proposed Locaion  
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 இயன்ைேறர கட்டாய ைீள்குடிவயற்ைத்றத தேிர்க்க நடேடிக்றககள் 
வைற்சகாள்ளப்பட வேண்டும். ைீள்குடிவயற்ைம் தேிர்க்க முடியாதது எனில் 
ைீள்குடிவயற்ைத்றத குறைப்பதற்கு நடேடிக்றக வைற்சகாள்ளப்பட 
வேண்டும். இச்செயற்த்திட்டத்தில் வெரிப்புைங்களில் ோழும் தகுதிசபற்ை 
குடும்பங்கறள குடியைர்த்தசேன அறைக்கப்படும் அடுக்குைாடி 
கட்டிடங்கறள நிர்ைாணிக்க காணிறய சபற்றுக்சகாள்ேதற்காக ேடீுகறள 
அகற்ை வேண்டியுள்ளது. பாதிக்கப்படும் ைக்கள் அசெௌகரியங்கறள 
எதிர்வநாக்குோர்கவளயானால் அேர்களுக்குரிய இழப்புக்கறள ஈடுசெய்ய 
நிதியுதேிகள் ேழங்கப்படும். 

 நஸ்ட ஈடு ைற்றும் உரிறைத்தகுதி சதாடர்பான தகேற  பகிர்ந்து 
சகாள்ளல் 

 செயற்த்திட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்தும் நிறுேனம், செயற்த்திட்டத்தின் 
அேெியம், நிதி மூ ங்கள், ைீள் குடிவயற்ை உதேிகள் ைற்றும் சுவதெ 
ெமூகத்தினுடனான பிறணப்பு ஆகியன சதாடர்பில் தகேல்கறள 
சபாதுைக்களுக்கு சேளிப்படுத்தல் 

 பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுடன் சதாடர்ச்ெியான க ந்துறரயாடல்கறள 
வைற்சகாள்ளல் ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டுத்திட்டத்றத 
தயாரிக்கும் வபாதும் நறடமுறைப்படுத்தும் வபாது அேர்களுடன் 
க ந்துறரயாடுேறத உறுதி செய்தல் 

 சபௌதீக, சபாருளாதார ைற்றும் ெமூக பாதிப்புக்கள் உள்ளிட்ட 
இனம்காணப்பட்ட பாதிப்புக்கள் ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டுத்திட்டத்தில் 
உள்ளடக்கப்படுேறத உறுதி செய்தல் 

 குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறைறய தயாரித்தல் 
 ைீள்குடிவயற்ைத்துடன் ொர்ந்த செ வுகறள உள்ளடக்கியதான ேிரிோன 

பாதீட்றட தயாரித்தல் 
 பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் ைற்றும் ஏறனய பங்குதாரர்களுக்கு உரிறைத்தகுதி 

ோர்ப்படத்றத சேளிப்படுத்தல் 
 செயற்த்திட்டம் ெரியான முறையில் நறடமுறைப்படுத்தப்படுேறத உறுதி 

செய்தல் 
 கடுறையாக பாதிக்கப்பட்ட அல் து தாக்கேிறளேிற்குட்படக்கூடிய 

ைக்கறள இனம்கண்டு அேர்களுக்கு உதவுேதற்சகன நிகழ்ச்ெித்திட்டத்றத 
தயாரித்தல் 

 பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கான அபிேிருத்திக்கான ைார்க்கைாக 
இச்செயற்த்திட்டம் கருதப்பட வேண்டும். 

 

1.4 பின்பற்றப்பட்ட சசயல்முகற 
 

2018ஆம் ஆண்டு ஐப்பெி ைாதம் 10ஆம் திகதி செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
ெமூக பிரிேின் உறுப்பினர்களுடன் செயற்த்திட்ட ஆவ ாெகர் குழுேினரும் 
செயற்த்திட்ட அறைேிட பகுதிக்கு ேிஜயசைான்றை வைற்சகாண்டனர். 
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இவ்ேிஜயத்தின் வபாது புேியியல் தன்றைகள், ெனத்சதாறக, ெமூக சபாருளாதார 
ைற்றும் சுற்ைாடல் நிற றைகள் சதாடர்பான ேிபரங்கறள தகேல் வெகரிப்பு ைற்றும் 
பங்குதாரார் கூட்டங்களுக்கு முன்னராக வெகரித்து சகாண்டனர்.  நகர புத்துயிர்ப்பு 
நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் ெமூக பிரிறே வெர்ந்த 
அலுே கர்களுக்கு தகேல் வெகரிப்பு முறைறைகள் சதாடர்பில் பயிற்ெி 
ேழங்கப்பட்டது. 
 

11 ஐப்பெி 2018 அன்று காற  10 ைணிக்கு ைாதம்பிட்டிய 318ஆம் வதாட்ட பகுதியில் 
இச்செயற்த்திட்டத்தின் வநாக்கம் ைற்றும் ைக்களுக்கு ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கு 
முன்னரும் பின்னரும் கிறடக்க கூடிய ேெதிகள், ைீள்குடிவயற்ைத்திற்சகன 
முன்சைாழியப்பட்டுள்ள இடம் ஆகிய ேிடயங்கள் உள்ளடங்க ான ேிடயங்கறள 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுடன் க ந்துறரயாடுேதற்காக க ந்துறரயாடல் இடம்சபற்ைது. 
வைலும் தற்வபாறதய இடத்தில் நிர்ைாணிக்கப்படவுள்ள சதாடர்ைாடி கட்டிடத்தில் 
குடிவயைேிரும்பும் ைக்கள் தற்கா ிக ைீள்குடிவயற்ைத்றத வகார ாம் எனவும் 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் சதரிேிக்கப்பட்டது. இச்ெந்தர்ப்பத்தில் குைித்த 
ைக்களுக்கு தற்கா ிக இருப்பிடத்றத வதடிக்சகாள்ேதற்காக ோடறக சகாடுப்பனவு 
அேர்களுக்கான ேடீ்டு நிர்ைாணம் நிறைேறடயும் ேறர ேழங்கப்படும். எனினும் 
தற்வபாது ேெிப்பேர்கள் எேரும் ைீண்டும் இத்வதாட்டத்தில் குடிவயை 
ேிரும்பேில்ற . 
 
வகள்ேிப்பத்திரங்கறள பயன்படுத்தி தரவுகறள வெகரிப்பதற்கு முன்னதாக 
கணக்சகடுப்பாளர்கள் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுடன் வநருக்கு வநரான க ந்துறரயாடற  
வைற்சகாண்டு ெமூக-சபாருளாதார தகேல்கறள வெகரிப்பதன் முக்கியத்துேம் பற்ைி 
அேர்களுக்கு ேிளக்கினர். 
 
ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டுத்திட்டத்றத தயாரிக்கும் முகைாக செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிவு குைித்த காணியில் இருண்டு அகற்ைப்பட வேண்டிய 
கட்டிடங்கள் சதாடர்பான ேிபரங்கள், காணி உரிறை சதாடர்பான தகேல், 
பாதிக்கப்படும் கட்டறைப்புக்கள், உரிறையான சொத்துக்கள், ேர்த்தக 
நடேடிக்றககளின் ேிபரங்கள், ேருைானம் ைற்றும் செ வு, ெனத்சதாறக, கல்ேி 
நியைங்கள், ெமூக ேற யறைப்புக்கள், சுகாதார ேெதிகள், ெமூக நடேடிக்றககளில் 
சபண்களின் பங்வகற்பு ைற்றும் தாக்கேிறளேிற்குட்படக்கூடிய ைக்களுக்கு கிறடக்கும் 
அரெ உதவு ஆகியன சதாடர்பான தகேற  வெகரித்தது. 
 
கணக்சகடுப்பாளர்கள் தரவுகறள வெகரித்த பிைகு அறனத்து வகள்ேிப்பத்திரங்களும் 
ஆவ ாெகர் குழுேினால் ஆராயப்பட்டது. அத்துடன் ஏதாயினும் ேிளக்கங்கள் 
இருப்பின் கணக்சகடுப்பாளர்களின் இறணப்பாளரிடம் ேிளக்கம் வகாரப்பட்டது. 
தரவுகள் அறனத்தும் ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டுத்திட்டத்றத தயாரிக்கும் 
சபாருட்டு தரவுத்தளத்தில் பதிவேற்ைப்பட்டது.  
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 படம் 3:  16 ஐப்பசி 2018 அன்று மாதம்பிட்டிய பகுதியில் சமற்சைாள்ைப்பட்ட சநர்ைாைல் சதாடர்பான 
படம் 
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 அத்தியாயம் 2 

சமூை பாதிப்புக்ைள் 
 

அட்டவகை  2. 1:  வடீு மற்றும் வர்த்தை ைட்டகமப்புக்ைள் மீதான பாதிப்பு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

சைாத்தைாக 58 ேடீுகள் ைற்றும் இரு கறடயுடன் இறணந்த ேடீுகறள ேிட்டு ைக்கள் 
சேளிவயை வேண்டிய நிற யில் உள்ளார்கள். 58 ேடீுகளுக்குைான சைாத்த 
தளப்பரப்பு 29,256 ெதுர அடியாகும். அதாேது ெராெரியாக 486 ெதுர அடியாகும். 
பாதிக்கப்படவுள்ள இரு கறடயுடன் இறணந்த ேடீுகளின் தளப்பரப்பு 1,060 ெதுர 
அடியாகும். அதாேது ெராெரியாக 530 ெதுர அடியாகும். 318ஆம் வதாட்ட பகுதியில் 
ேெிக்கும் 60 குடும்பங்களுக்கும் காணி சதாடர்பில் ெட்ட ரீதியான உரிறை 
காணப்படேில்ற . குைித்த காணி அரொங்கத்திற்கு சொந்தைானதாகும்.  
 
அட்டவகை 2. 2:  தைப்பரப்பின் அடிப்பகடயில் வடீுைைின் பரம்பல் 

தைப்பரப்பின் அடிப்பகடயில் பாதிக்ைப்பட்ட 
வடீுைள்/ைட்டகமப்புக்ைைின் வகைப்படுத்தல் 

# தைப்பரப்பு (சதுர அடி) எண்ைிக்கை 
1 இற்கு குறைவு 500 24 
2 501-1000 19 
3 1001-1500 3 
5 1501-2000 0 
6 2000 இற்கு வைல் 0 
 பதி ளிக்கேில்ற  14 
 சமாத்தம் 60 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி 
சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

 

அகற்ைப்பட வேண்டிய 60 ேடீுகளில் 24 ேடீுகள் 550 ெதுர அடிறய ேிட குறைோன 
தளப்பரப்றப சகாண்டுள்ளன. மூன்று ேடீுகள் ைாத்திரவை 1000 ெதுர அடிறய ேிட 
அதிக தளப்பரப்றப சகாண்டுள்ளன. இவதவேறள 14 ேடீுகளின் உரிறையாளர்கள் 
அேற்ைின் தளப்பரப்றப அளேிட அனுைதிக்காறையினால் அேற்ைின் தளப்பரப்பு 
சதாடர்பான ேிபரங்கள் காணப்படேில்ற . 
 
 
 

வடீு மற்றும் வர்த்தை ைட்டகமப்புக்ைள் மீதான பாதிப்பு 
ைட்டகமப்பின் வகை சமாத்தம் பாதிக்ைப்படும் 

தைப்பரப்பு (சதுர 
அடி) 

ேடீு  ைட்டும் 58 28196 
ேடீ்டுடன் இறணந்த கறட 2 1060 
சைாத்தம் 60 29256 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு 
ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 
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அட்டவகை 2. 3 :  பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைைிற்கு சசாந்தமான வடீுைைின் தன்கம 
வடீுைைின் தன்கம 

வடீ்டின் தன்கம எண்ைிக்கை % 
நிரந்தரம் 9 85 
பகுதி நிரந்தரம் 24 15 
தற்கா ிகைானறே 5 100 
மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு 
ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு  

பாதிக்கப்பட்ட 60 ேடீுகளில் 51 ேடீுகள்  நிரந்தரைானறேயாக காணப்படுேதுடன் 9 
ேடீுகள் பகுதியளவு நிரந்தரைானறேயாக காணப்படுகின்ைன. நிரந்தர ேடீுகளின் 
சுேர்கள் செங்கற்கள் அல் து ெீவைந்து கற்களினால் கட்டப்பட்டு ொந்து 
பூெப்பட்டுள்ளது. நி ம் ெீவைந்தினால் பூெப்பட்வடா அல் து பதிகல் பதிக்கப்பட்வடா 
உள்ளன. ேடீுகளின் கூறரகளுக்கு ஓடுகள் அல் து அஸ்சபஸ்டஸ் தகடுகள் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் ைர கதவுகள் ைற்றும் ஜன்னல்களும் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பகுதி நிரந்தரைான ேடீுகளின் சுேர்கள் ெீவைந்து 
கற்களினால் கட்டப்பட்டுள்ளதுடன் ொந்து பூெப்படாத நிற யில் உள்ளன. ெி  
ேடீுகள் ைரப்ப றககள் அல் து தகடுகறளயும் சுேராக சகாண்டுள்ளன. தறரக்கு 
ெீவைந்து பூெப்பட்டுள்ளதுடன் கதவுகள் ைற்றும் ஜன்னல்கள் தரம் குறைோன 
ைரப்ப றககளால் செய்யப்பட்டுள்ளன. கூறரகளுக்கு அஸ்சபஸ்டஸ் அல் து ஈய 
தகடுகளால் சபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை 2. 4:  பாதிக்ைப்பட்ட வடீுைைின் ைட்டகமப்பு 
பாதிக்ைப்பட்ட வடீுைைின் ைட்டகமப்பு 

அகறைைின் வகை குடும்பங்ைைின் எண்ைிக்கை குறிப்புக்ைள் 
ேரவேற்பறை 55 5  ேடீுகளுக்கு 

ேிவெடைான 
ேரவேற்பறை 
இல்ற  

ஒரு படுக்றகயறை ைட்டும் 20 20 ேடீுகளில் 
ஒரு 
படுக்றகயறை 
ைாத்திரவை 
உள்ளது 

இரு படுக்றகயறைகள் 24  
3 படுக்றகயறைகள் 4  
3 படுக்றகயறைகளுக்கு 
வைல் 

0  

ெறைய றை 53 7 ேடீுகளில் 
ெறைய றை 
இல்ற  

ொப்பாட்டு அறை 9 51 ேடீுகளில் 
பிரத்திவயக 
ொப்பாட்டு அறை 
காணப்படேில்
ற  

களஞ்ெிய அறை 5  
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பாதிக்ைப்பட்ட வடீுைைின் ைட்டகமப்பு 
அகறைைின் வகை குடும்பங்ைைின் எண்ைிக்கை குறிப்புக்ைள் 
குளிய றை 47 4 ேடீுகள் சபாது 

ை ெ கூடங்க
றள 
பயன்படுத்துகின்
ைன 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு 
ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

 
அட்டவகை 2. 5 :  பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைைின் தற்சபாகதய வடீுைைில் உள்ை வசதிைள் 

தற்சபாது ைாைப்படும் வசதிைள் 
சசகவ 

 
மூலம் 

 
வடீுைைின் 
எண்ைிக்

கை 

% 

நீர் வதெிய நீர் ேழங்கல் ைற்றும் 
ேடிகா றைப்பு ெறப 

42 70 

சபாதுோன நீர் ேழங்கல் (ேதீி 
குழாய்) 

14 23 

பதி ளிக்கேில்ற  4 7 
ைின்ொரம்/ஒளிரூட்டல் ைின்ொர ெறப இறணப்பு 56 93 

ைண்சணண்சணய் 1 2 
பதி ளிக்கேில்ற  3 5 

ை ெ கூட ேெதிகள் நீரடிக் கழிப்பிடம் 27 45 
நீர்க்கெிேி ா கழிப்பிடம் 20 33 
சபாது ை ெ கூடம் 4 7 
பதி ளிக்கேில்ற  9 15 

ெறையல் எரிோயு 53 88 
ைண்சணண்சணய் 2 3 
ேிைகு 1 2 
பதி ளிக்கேில்ற  4 7 

சதாற வபெி இ ங்றக சர ிசகாம் 9 15 
றகயடக்க சதாற வபெி 39 65 
பயன்படுத்துேதில்ற  12 20 

இறணயம் இ ங்றக சர ிசகாம் 4 6 
தனியார் வெறே ேழங்குனர் 1 2 
றகயடக்க சதாற வபெி  22 37 
பயன்படுத்துேதில்ற  4 7 
பதி ளிக்கேில்ற  29 48 

செய்ைதி 
சதாற க்காட்ெி 

இ ங்றக சர ிசகாம் 7 12 

தனியார் வெறே ேழங்குனர் 8 13 
பயன்படுத்துேதில்ற  21 35 
பதி ளிக்கேில்ற  24 40 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் 
ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 
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60 ேடீுகளில் சபரும்பான்றையானறே வதெிய வெறே ேழங்குனர்களால் 
ேழங்கப்படும் ைின்ொரம் ைற்றும் நீர் ேெதிகறள சகாண்டுள்ளன. 14 ேடீுகள் 
ைாத்திரம் சபாது குழாய்களில் இருந்து நீர் ேெதிறய சபறுகின்ைன. ஏறனய 
அறனத்து ேடீுகளும் ைின்ொர ெறப இறணப்பு மூ ம் ைின்ொரத்றத சபறும் 
நிற யில் ஒவரஒரு ேடீு ைாத்திரம் ைண்சணசணய் மூ ம் ஒளிரூட்டும் ேெதிறய 
சகாண்டுள்ளது. 4 குடும்பங்கள் சபாது ை ெ கூட ேெதிகறள பயன்படுத்துகின்ைன. 
வைலும் 9 குடும்பங்கள் ை ெ கூடம் சதாடர்பான வகள்ேிக்கு பதி ளிக்கேில்ற . 
சபரும்பான்றையான ேடீுகள் (80%) றகயடக்க சதாற வபெி அல் து இ ங்றக 
சர ிசகாம் இறணப்றபவயா சகாண்டுள்ள வபாதிலும் 45% ேதீைான ேடீுகள் 
ைாத்திரவை இறணய இறணப்றப சகாண்டுள்ளன. அேற்ைிலும் சபரும்பா ான 
ேடீுகள் றகயடக்க சதாற வபெி மூ ம் இறணயத்றத பயன்படுத்துகின்ைன. 
இவதவேறள ேடீுகள் இறணயம் சதாடர்பான ேடீுகளுக்கு பதி ளிக்கேில்ற .  
 
அட்டவகை 2. 6:  மரங்ைைின் இழப்பு 

மரங்ைைின் இழப்பு 
# பயிர்வகை குடும்பங்ைைின் 

எண்ைிக்கை 
பாதிக்ைப்படும் 
மரங்ைைின் 

எண்ைிக்கை 
1 ப ாைரம் 1 1 
2 ைா ைரம் 2 2 
3 ஏறனய பழ ைரங்கள் 5 10 
 சைாத்தம் 8 13 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

பாதிக்கப்படும் குடியிருப்பு பகுதியில் இட சநருக்கடி காரணைாக ெி  ைரங்கள் 
ைாத்திரவை காணப்படுகின்ைன: ப ா ைரம் ைற்றும் 12 பழ ைரங்கள். தரைற்ை 
சுற்ைாடல் தன்றைகள் ைற்றும் உரிய கேனிப்பின்றை காரணைாக குைித்த ைரங்கள் 
தரைான நிற யில் காணப்படேில்ற .  
 
அட்டவகை  2. 7:  பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளுக்கு சசாந்தமான உடகமைள் 

பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளுக்கு சசாந்தமான உடகமைள் 
# உடகமைள் எண்ைிக்கை 
1 வைாட்டார் றெக்கிள் 16 

2 முச்ெக்கர ேண்டி 16 

3 துேிச்ெக்கர ேண்டி 4 
5 கார் 2 
6 வபரூந்து  2 
7 ச ாைி 1 
8 ேறரதல் அறை உபகரணங்கள் 6 

9 உணவுண்ணும் வைறெகள் 28 

10 உணவுண்ணும் கதிறரகள் 122 

11 கட்டில்கள் 85 
12 அலுைாரிகள் 70 
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பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளுக்கு சசாந்தமான உடகமைள் 
# உடகமைள் எண்ைிக்கை 
13 நிற யடுக்கு 79 

14 சதாற க்காட்ெி 56 

15 ோசனா ி 37 
16 குளிர்ொதனப்சபட்டி 46 
17 ஆறட கழுவும் இயந்திரம் 30 

18 றதயல் இயந்திரம் 23 

19 ைின் ேிெிைிகள் (கூறர) 67 

20 ைின் ேிெிைிகள் (ஏறனயறே) 61 

21 கணனி 18 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் ெமூக ைட்டத்தின் அடிப்பறடயில் வநாக்கும் வபாது குைித்த 
ைக்கள் கணிெைான அளவு உடறைகறள சகாண்டிருக்கின்ைார்கள். குைித்த 
குடும்பங்கள் 37 ோகனங்கறள சகாண்டுள்ளனர்: ஒரு ச ாைி, 2 வபரூந்துகள், 2 
கார்கள், 16 முச்ெக்கர ேண்டிகள் ைற்றும் 16 வைாட்டார் றெக்கிள்கள். ஏறனய 
உடறைகளில் 56 சதாற க்காட்ெிகள், 46 குளிர்ொதன சபட்டிகல், 30 ஆறட கழுவும் 
இயந்திரங்கள், 128 ைின் ேிெிைிகள், 23 றதயல் இயந்திரங்கள் ைற்றும் 18 கணனிகள் 
ஆகியன அேர்களிடம் காணப்படுகின்ைன. ஒவ்சோரு குடும்பமும் இரண்டிற்கும் 
அதிகைான ைின்ேிெிைிகறள சகாண்டுள்ளன. 93% ஆன குடும்பங்களிடம் 
சதாற க்காட்ெி காணப்படுகின்ை அவதவேறள 50% ஆன குடும்பங்களிடம் ஆறட 
கழுவும் இயந்திரங்கள் காணப்படுகின்ைன. ஒவ்சோரு குடும்பத்திடமும் ஒன்ைிற்கும் 
அதிகைான  அதிகைான கட்டில், அலுைாரி ைற்ரும் நிற யடுக்குக்கள் 
காணப்படுகின்ைன. 
 
அட்டேறண  2. 8:  தற்சபாகதய இடத்தில் வாழும் ைாலப்பகுதி  

தற்சபாகதய இடத்தில் வாழும் ைாலப்பகுதி 
வருடங்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

குடும்பங்ைைின் எண்ைிக்கை 
 

% 

10 ஆண்டுகளுக்கு 
குறைவு 

6 10 

10-15  2 3 

15-20  2 3 

20 ஆண்டுகளுக்கு 
வைல் 

39 65 

பதி ளிக்கேில்
ற  

11 19 

சமாத்தம் 60 100 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு 
ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு  
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ைீள்குடிவயற்ைப்படவுள்ள குடும்பங்களில் 65% ஆனறே தற்வபாறதய ோழ்ேிடத்தில் 
20 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகைான கா ப்பகுதி ோழ்கின்ைனர். 6 குடும்பங்கள் (10%) 10 
ஆண்டுகளுக்கு குறைோன கா ப்பகுதி ோழ்ேதுடன் இது சதாடர்பான ேினாேிற்கு 
11 குடும்பங்கள் (19%) பதி ளிக்கேில்ற . 
 

 

 

 

 



 

13 | P a g e  

அத்தியாயம் 2 

சமூை சபாருைாதார தைவற்திரட்டு 

அட்டவகை 3. 1 :  குடும்ப அைவிற்சைற்ப குடும்பங்ைைின் பரம்பல் 
குடும்ப அைவிற்சைற்ப குடும்பங்ைைின் பரம்பல் 

# குடும்ப உறுப்பினர்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

குடும்பங்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

சதவதீம் 
 

1 1-2 9           25  
2 3-4 26           43  
3 5-7 17      28  
4 7 இற்கு வைவ  7         12  
5 சைாத்தம் 1          2  

 சைாத்தம் 60            100  
மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு 
ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு  
   

60 குடும்பங்களில் 3-4 உறுப்பினர்கறள சகாண்ட குடும்பங்கள் 26 உம் (சைாத்த 
குடும்பங்களின் எண்ணிக்றகயில் 43%) 5-7 உறுப்பினர்கறள சகாண்ட 17 
குடும்பங்களும் (சைாத்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்றகயில் 28%) 7 வபருக்கு அதிகைான 
உறுப்பினர்கறள  சகாண்ட ஏழு குடும்பங்களும் (சைாத்த குடும்பங்களில் 12%) 
காணப்படுகிைது. ெராெரி குடும்ப பருைன் 4.5 ஆகும்.  
 
அட்டவகை  3. 2:  இன ரீதியான பரம்பல் 

இனம் ஆண்  சபண்  நபர்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

% 

 நபர்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

சதவதீம்  நபர்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

சதவதீம்    

ெிங்களம் 87 65 91 66 178 66 
தைிழ் 21 16 21 15 42 15 
முஸ்லீம் 25 19 24 17 49 18 
ஏறனயேர் 0 0 3 2 3 1 
சைாத்தம் 133 100 139 100 272 100 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

60 குடும்பங்கறள சகாண்ட ைக்களில் ெனத்சதாறக 272 ஆகும். அதில் 178 வபர் 
ெிங்கள ைக்கள் (87 ஆண்கள் ைற்றும் 91 சபண்கள்), 42 தைிழர்கள் (21 ஆண்கள் ைற்றும் 
21 சபண்கள்), 49 வபர் முஸ்லீம் ைக்கள் (25 ஆண்கள் ைற்றும் 24 சபண்கள்) ைற்றும் 3 
ஏறனய இனத்றத வெர்ந்த 3 சபண்களும் உள்ளடங்குேர். சைாத்த ெனத்சதாறகயில் 
ெிங்கள ைக்கள் 66% ஆக காணப்படுகின்ைனர். சைாத்த ெனத்சதாறகயில் 133 
ஆண்களும் 139 சபண்களும் காணப்படுகின்ைனர்.  
 
சகாழும்பு ைத்தி பகுதியில் முஸ்லீம் ைக்களின் ெனத்சதாறக ெிங்கள ைற்றும் தைிழ் 
ைக்கறள ேிட அதிகைாகும். சகாழும்பு ைாேட்டத்தில் முஸ்லீம் ைக்கள் 11% ஆக 
காணப்படுேதுடன் தைிழ் ைக்கள் 10% ஆக காணப்படுகின்ைனர். முஸ்லீம்கள் ேர்த்தக 
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நடேடிக்றககளில் ஈடுபடுேதற்காக நாட்டின் ஏறனய பகுதிகளில் இருந்து 
சகாழும்பிற்கு குடிசபயர்ந்த அவதவேறள தைிழ் ைக்கள் ேிவெடைாக ைற யக 
பகுதிறய வெர்ந்த தைிழ் ைக்கள் வேற  வதடி சகாழும்றப வநாக்கி 
இடம்சபயர்கின்ைனர். 
 
அட்டவகை  3. 3: மத அடிப்பகடயிலான சனத்சதாகை பரம்பல் 

மதம் ஆண் சபண் சமாத்தம் 

 நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீ
ம் 

நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீ
ம் 

நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீ
ம் 

சபௌத்தம் 79 59                          84 60  163 60 

கிைிஸ்தேர்க
ள் 

12 9 15 11 27 10 

இந்து 17 13 16 12 33 12 

இஸ் ாம் 25 19 24 17 49 18 

சமாத்தம் 133 100 139 100 272 100 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

சைாத்த ெனத்சதாறகயில் 60% ஆவனார் சபௌத்தர்களாகவும் கிைிஸ்தேர்கள் 10% 
ஆகவும் காணப்படுகின்ைனர். இஸ் ாைியர்கள் 18% ஆகவும் காணப்படுகின்ைனர். 
 
அட்டவகை  3. 4:  வயது மற்றும் பாலின அடிப்பகடயில் குடும்ப தகலவர்ைள் 

வயது மற்றும் பாலின அடிப்பகடயில் குடும்ப தகலவர்ைள் 
#  வயது 

ஆண்டுை
ைில் 

ஆண்  சபண்  சமாத்தம்  

  நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீம் 

1 18-30 1 5 6 16 7 12 
2 31-40 7 24 4 11 11 18 
3 41-60 12 57 14 38 26 43 
4 61 

ேயதுக்கு 
வைல் 

3 14 13 35 16 27 

 சமாத்த
ம் 

23 100 37 100 60 100 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  
ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

60 குடும்பங்களில் 37 சபண் தற ைத்துே குடும்பங்களு 23 ஆண் தற றைத்துே 
குடும்பங்களும் காணப்படுகின்ைன. ேடீ்டுத்தற ேர்களில் 43% (12 ஆண்கள் ைற்றும் 
14 சபண்கள்) ஆவனார் 41-60 ேயது பிரிவுக்குட்பட்டேராக காணப்படுகின்ைனர். 31-40 
ேயதுக்குட்பட்ட குடும்ப தற ேர்கள் 18% (7 ஆண்கள் ைற்றும் 4 சபண்கள்) ஆவனார் 
காணப்படுகின்ைனர். 18-30 ேயதுக்குட்பட்ட பிரிேில் 7 குடும்ப தற ேர்கள் ( 1 ஆண் 
ைற்றும் 6 சபண்கள் ) காணப்படுகின்ைனர். 61 ேயதுக்கு வைற்பட்வடாறர 
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தற றைத்துேைாக சகாண்ட 16 குடும்பங்களும் காணப்படுகின்ைன (3 ஆண்கள் 
ைற்றும் 13 சபண்கள்). குடும்ப தற ேர் என்பது ேடீ்டுக்கு உரிறையாளறர குைிக்கும். 
எனவே இப்பகுதி சபண்கறள திருைணம் செய்து ைறனேியின் ேடீ்டில் தங்கியுள்ள 
ஆண்கள் குடும்ப தற ேராக கணிக்கப்படேில்ற . இ ங்றகயில் பணிக்கு 
செல்லும் சபண்கள் திருைணம் புரியும் ெராெரி ேயது 28 ஆகும். சபாருளாதார 
காரணங்களுக்காக இளம் தம்பதியினருக்கு சொந்தைாக ேசீடான்றை உரிறை 
சகாள்ள ெி  கா ம் வதறேப்படுகிைது. ேங்கியில் கடறன சபறுேதற்கு கூட நிரந்தர 
வேற யிறன சகாண்டிருக்க வேண்டும். ஒருேர் தைது சதாழி ில் நிரந்தர 
தன்றைறய சபை மூன்ைாண்டு கா ம் காத்திருக்க வேண்டும்.   இ ங்றகயில் 
திருைணத்திற்கான ெட்ட ரீதியான ேயசதல்ற  18 ஆகும். 

அட்டவகை 3. 5: பாதிக்ைப்படும் மக்ைள் (பால் மற்றும் வயது அடிப்பகடயில்) 
பாதிக்ைப்படும் மக்ைள் (பால் மற்றும் வயது அடிப்பகடயில்) 

# வயது ஆண் சபண் சமாத்தம் 
  நபர்ைைின் 

எண்ைிக்
கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீம் 

1 <5 ேயது 11 8 13 9 24 9 
2 6-10 13 10 15 11 28 10 
3 11-17 18 14 14 10 32 12 
4 18-30 25 19 21 15 46 17 
5 31-40 35 26 36 26 71 26 
6 41-60 23 17 28 20 51 19 
7 >61 8 6 12 9 20 7 
 சமாத்தம் 133 100 139 100 272 100 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

பாதிக்கப்படும் ைக்களில் அதிகைாவனார் 31-40 ேயது பிரிறே ொர்ந்தேர்களாக 
காணப்படுகின்ைனர். அேர்களுள் 35 ஆண்கள் ைற்றும் 36 சபண்கள் (சைாத்த 
ெனத்சதாறகயில் 26%) ஆக காணப்படுகின்ைனர். 41-60 ேயது பிரிறே ொர்ந்த 51 
வபரில் 23 ஆண்களும் 28 சபண்களும் உள்ளடங்குகின்ைனர். 18-30 ேயது பிரிறே 
ொர்ந்த 46 வபரில் 25 சபண்கள் ைற்றும் 21 சபண்களும் காணப்படுகின்ைனர். 5 ேயறத 
ேிட குறைந்த குழந்றதகள் 24 வபர் (11 ஆண்கள் ைற்றும் 13 சபண்கள்) இப்பகுதியில் 
காணப்படுகின்ைனர். 61 ேயதிற்கு வைற்பட்ட ெிவரஸ்ட பிரறஜகள் சைாத்த 
ெனத்சதாறகயில் 7% ஆக காணப்படுகின்ைனர்.  ஓய்ேின்றை, ைன அழுத்தம், 
வபாொக்கின்றை, கடுறையான வேற  ஆகியன காரணைாக இப்பகுதியில் அவனகர் 
இ ங்றகயில் ஆயுட்கா ைான 72 ஆண்டுகறள எட்டுேதற்கு முன்னவர 
உயிரிழக்கின்ைறைறய காணக்கூடியதாக உள்ளது. 
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அட்டவகை 3. 6:  பாதிக்ைப்படும் மக்ைைின் குடியியல் தகைகம (பாலின அடிப்பகடயில்) 
 பாதிக்ைப்படும் மக்ைைின் குடியியல் தகைகம (பாலின அடிப்பகடயில்) 

# குடியியல் 
தகைகம 

ஆண் சபண் சமாத்தம் ஆண் சபண் சமாத்தம் 

  நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீம் நபர்ைைி
ன் 

எண்ைி
க்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீம் 

1 திருைணைான
ேர் 

66 50 66 47 132 48 

2 திருைணைாகா
தேர் 

29 22 30 21 59 22 

3 ேிதறேகள் 0 0 2 1 2 1 
4 ேிோகரத்து 

சபற்வைார் 
0 0 1 1 1 1 

6 18 ேயதிற்கு 
குறைந்வதார் 

38 28 40 30 78 28 

 சமாத்தம் 133 100 139 100 272 100 
மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

சைாத்த ெனத்சதாறகயில் 48% ஆவனார் திருைணைானேர்களாகவும் 22% ஆவனார் 
திருைணைாகாதேர்களாகவும் காணப்படுகின்ைனர், வைலும் 2 ேிதறேகளும் ஒரு 
ேிோகரத்தானேரும் இப்பகுதியில் காணப்படுகின்ைனர். ஏறனய 28% ஆவனார் 18 
ேயதிற்கு குறைந்தேர்களாக காணப்படுகின்ைனர்.  

அட்டவகை  3.7: பாடசாகல சசல்லும் வயதுள்ை பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் ைல்வி மட்டம் (பாலின 
அடிப்பகடயில்) 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

சபரும்பான்றையான ைக்கள் கல்ேி சபாது தராதர ொதரண தரம் ேறர கல்ேி 
கற்றுள்ளனர். 42 ஆண்கள் ைற்றும் 40 சபண்கள் (30%) ஆகிவயார் இத்தரம் ேறர 
கல்ேி கற்றுள்ளனர். எனினும் 26 ஆண்கள் ைற்றும் 30 சபண்கவள க.சபா.த. ொதாரண 
தரத்தில் ெித்தியறடந்துள்ளனர். 14 ஆண்கள் ைற்றும் 9 சபண்கவள க.சபா.த. உயர் 

# ைல்வி மட்டம் ஆண் சபண் சமாத்தம் 
  நபர்ைைின் 

எண்ைிக்கை 
சதவதீம் நபர்ைைின் 

எண்ைிக்கை 
சதவதீம் நபர்ைைின் 

எண்ைிக்கை 
சதவதீம் 

1 பாடொற  
செல்  
காத்திருப்வபார் 

11        9  13 10 24 9 

2 தரம் 1-5 33       26 37 29 70 27 
3 தரம் 6-9 42       33  40 31 82 32 
4 க.சபா.த.ொ 

ெித்தி 
26       21  30 23 56 22 

5 க.சபா.த.உ. 
ெித்தி 

14       11  9 7 23 9 

 Total 126 100 129 100 255 100 
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தரத்தில் ெித்தியறடந்துள்ளனர். இப்பகுதியில் 3 ஆண் பட்டதாரிகள் உள்ளிட்ட 4 
பட்டதாரிகள் ேெிக்கின்ைனர். 
 
அட்டவகை 3. 7 : பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் வருமான மார்க்ைங்ைள் 

பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் வருமான மார்க்ைங்ைள் 
# சதாழில்/ வருமான 

வகை 
பிரதான மார்க்ைங்ைள் 

 
 

  ஆண் சபண் சமாத்தம் 
  நபர்ைைின் 

எண்ைிக்
கை 

நபர்ைைி
ன் 
எண்ைிக்
கை 

நபர்ைைி
ன் 
எண்ைிக்
கை 

1 சுயசதாழில் 9 9 18 
2 ேர்த்தக 

நடேடிக்றககள் 
4 1 5 

3 அரெ துறையில் 
நிறைவேற்று பதேி 

9 1 10 

4 தனியார் துறையில் 
நிறைவேற்று பதேி 

3 3 6 

5 தனியார் துறையில் 
ஏறனய தர 
நிற கள் 

8 6 14 

6 சேளிநாட்டு 
சதாழில் 

7 4 11 

7 சதாழில்நுட்பம் 2 0 2 
8 பயிற்ைப்பட்ட 

ஊழியர் 
12 0 12 

9 நாட்கூ ி ஊழியர் 17 8 25 
 சமாத்தம் 71 32 103 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

இப்பகுதியில் ேெிப்வபாரில் 71 ஆண்கள் ைற்றும் 32 சபண்கள் சேவ்வேறு துறைகளில் 
சதாழில்ோய்ப்பிறன சபற்றுள்ளனர். சதாழில்ோய்ப்பிறன சபற்ை ைக்களில் 
ஓய்வூதியம் அல் து ஏறனய சகாடுப்பனவுகள் ஆகியன உள்ளடக்கப்படேில்ற . 
ஊழியர்கள்/நாட்கூ ி சதாழி ாளர்களாக 29 ஆண்களும் 8 சபண்களும் பணி 
புரிகின்ைனர். 9 ஆண்கள் ைற்றும் 9 சபண்கள் சுயசதாழில் புரிகின்ைனர். 10 வபர் அரெ 
துறையில் நிறைவேற்று தரைற்ை பகுதிகளில் பணி புரிந்து ேருகின்ைனர். வைலும் 14 
வபர் தனியார் துறையில் நிறைவேற்று தரைற்ை பகுதிகளில் பணி புரிந்து 
ேருகின்ைனர். வைலும் 3 ஆண்கள் ைற்றும் 3 சபண்கள் தனியார் துறையில் 
நிறைவேற்று பதேிகளில் பணி புரிந்து ேருகின்ைனர். இப்பகுதியில் ேெிப்வபாரில் 
ஊழியப்பறடயில் பங்வகற்கும் ேயசதல்ற யில் (15-60) 179 வபர் காணப்படுகின்ைனர். 
அேர்களில் 103 வபர் சதாழில் புரிகின்ைனர். 11 வபர் ைத்தியகிழக்கு நாடுகளில் 
சதாழி ாளர்களாகவும் ேடீ்டு பணிப்சபண்களாகவும் பணி புரிகின்ைனர். இப்பகுதியின் 
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ஊழியப்பறடயின் பங்வகற்பு ேதீம் 57.54 ஆகும். இது வதெிய பங்வகற்பு ேதீைான 53.8 
ஐ ேிட அதிகைாகும். 
 
அட்டவகை  3. 8: பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் சராசரி மாதாந்த வருமான மட்டம் (பால் அடிப்பகடயில்) 

பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைைின் சராசரி மாதாந்த வருமான மட்டம் (பால் அடிப்பகடயில்) 
# வருமான 

மட்டம் ஆண் சபண் சமாத்தம் 

  நபர்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீம் நபர்ைைின் 
எண்ைிக்

கை 

சதவதீம் 

1 < 5,000 0 0 1 3 1 1 
2 5,001 – 10,000 0 0 0 0 0 0 
3 10,001 – 15,000 4 6 4 12 8 7 
4 15,001 – 25,000 14 20 16 47 30 29 
5 25,001 – 50,000 29 41 6 18 35 34 
6 50,001 – 75,000 7 10 3 9 10 10 
7 75,001 – 100,000 4 6 1 3 5 5 
8 100,001 - 150,000 1 1 1 3 2 2 
9 150,000 இற்கு 

வைல் 
0 0 0 0 0 0 

 பதி ளிக்கேில்
ற  12 17 2 6 14 13 

 சமாத்தம் 71 100 34 100 105 100 
மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

105 பாதிக்கப்பட்வடாரில் 71 ஆண்கள் ைற்றும் 34 சபண்கள் ேருைானத்றத 
ஈட்டுகின்ைனர். சபரும்பான்றையான ேருைானைீட்டுவோரில் 53% ஆவனார் ரூபா. 
15,001-50,000 ேறரயி ான ேருைானத்றத ைாதாந்தம் ஈட்டுகின்ைனர். வைலும்  ரூபா. 
50,001-75,000 ேறரயி ான ேருைானத்றத சபறும் 10% ஆவனாரில் மூேர் 
சபண்களாேர். வைலும் 5 வபர் ரூபா. 75,001-100,000 ேறரயி ான ேருைானத்றத 
ஈட்டுகின்ை அவதவேறள இருேர் ரூபா. 100,001-150,000 ேறரயி ான ேருைானத்றத 
ஈட்டுகின்ைனர். ரூபா. 150,000 இற்கு வைல் ேருைானத்றத ஈட்டும் எேரும் 
இப்பகுதியில் காணப்படேில்ற . 14 வபர் தைது ேருைானம் சதாடர்பான தகேற  
சேளியிட ைறுத்துேிட்டனர். ஒவரசயாரு சபண் ைட்டும் ைாதாந்தம் ரூபா. 5000 இற்கு 
குறைோன ேருைானத்றத ஈட்டுகின்ைார். ேருைானம் சதாடர்பான தகேற  
சேளியிட்வடார் ைற்றும் தர்ை ஸ்தாபன உதேிகளில் தங்கியியிருக்கும் இருேரின் 
ேருைானம் ஆகியேற்றை உள்ளடக்கிய நிறையளிக்கப்பட்ட ெராெரி ரூபா. 35, 769 
ஆகும். இப்பகுதியில் ஒவ்சோரு ேடீ்டிலும் ெராெரியாக 1.75 வபர் ேருைானத்றத 
ஈட்டுகின்ைனர். இதனடிப்பறடயில் ேசீடான்ைின் ெராெரி ேருைானைாக ரூபா. 62,596 
காணப்படுகிைது. 

2016ஆம் ஆண்டு ைார்கழி ைாத ைத்தியேங்கி அைிக்றகயின் படி ைாதாந்த ேறுறை 
ைட்டம் ரூபா. 5,114 ஆகும். ைாதம்பிட்டிய 318ஆம் வதாட்டத்தில் ோழும் ைக்களின் 
ெராெரி குடும்ப அளவு 4.1 ஆகும். எனவே இதனடிப்பறடயில் 318 ஆம் வதாட்டத்தில் 
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ோழும் ைக்களின் ெராெரி ேருைானம் ரூபா. 20,967.40 ஆக காணப்பட வேண்டும். 
இதனடிப்பறடயில் இப்பகுதியில் ேெிப்வபாரில் ஒரு குடும்பம் ைாத்திரவை 
ேறுறைக்வகாட்டின் கீழ் ோழ்ேதாக கருதப்படும். 

ைத்தியேங்கி தரவுகளின் பிரகாரம் இ ங்றகயின் குடும்பசைான்ைின் ெராெரி 
நடுப்புள்ளி ேருைானம் ரூபா. 46,097 ஆகும். இதறன அடிப்பறடயாக சகாண்டு 
இப்பகுதியில் ோழும் 30 குடும்பங்கறள நடுத்தர குடும்பங்களாக ேறகப்படுத்த ாம். 
21 குடும்பங்கள் ேறுறைவகாட்டின் வைவ  ேெிக்கின்ை வபாதும் நடுத்தர ைட்ட 
ேருைான ைட்டத்திற்கு கீழான ைாதாந்த ேருைானத்றத சகாண்டுள்ளனர். ரூபா. 35,000 
இற்கும் அதிகைான ைாதாந்த ேருைானத்றத ஈட்டக்கூடிய 47 குடும்பங்கள் 
காணப்படுகின்ைன. இக்குடும்பங்களுக்கு ைாதாந்த குத்தறக கட்டணம் ைற்றும் சபாது 
ேெதிகளுக்கான கட்டணங்கறள செலுத்துேதில் கஸ்டங்கள் இருக்காது என 
நம்பப்படுகிைது. எவ்ோைாயினும் ரூபா. 21,875 ஐ ெராெரி ைாதாந்த ேருைானைாக 
சகாண்ட ஐந்து குடும்பங்கள் வை திக ேருைான ைார்க்கங்கறள வதடி சகாள்ளாேிடில் 
குைித்த கட்டணங்கறள செலுத்துேதில் இன்னல்கறள எதிர்வநாக்க வநரிடும். 
 
அட்டவகை 3. 9:  பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைைின் சராசரி மாதாந்த சசலவு 

# சசலவு கூறு பதிலைித்த குடும்பங்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

மாதாந்த சராசரி 
சசலவு (ரூபாவில்) 

1 உணவு 52     20,712  
2 ஆறடகள் 18       2,056  
3 நீர் 51       617  
4 ைின்ொரம் 53       2,354  
5 எரிசபாருள் 9     2,722  
6 எரிோயு 48       1,807  
7 ேிைகு 2       1,250  
8 புறகயிற /சேற்ைிற  1       1,500  
9 ைதுபானம் 4       2,250  
10 தர்ை நடேடிக்றககள் 8           238  
11 சதாடர்பாடல்/சதாற வபெி 47      1,109  
12 வபாக்குேரத்து 43       4,237  
13 கல்ேி 32       4,094  
14 சுகாதாரம் 40       2,750  
15 குத்தறக கட்டணங்கள் 5     5,080  
17 சதாடர்பாடல் 10           880  
18 ெைய நடேடிக்றககள் 11       5,727  
 சமாத்தம்   59,383  

 
மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

உயரிய ெராெரி ைாதாந்த செ வு உணவுகளுக்காக செ ேிடப்படுகின்ைது. சைாத்த 
செ ேில் 35% உணவுக்காக செ ேிடப்படுகின்ைது. இ ங்றகயில் உணேிற்கான 
ெராெரி ைாதாந்த செ ேனீைாக ரூபா. 20,712 காணப்படுகிைது. எனினும் ைத்திய ேங்கி 
அைிக்றகயின் படி 2018இல் சகாழும்பில் உணேிற்கான ைாதாந்த செ ேனீைாக ரூபா. 



 

20 | P a g e  

26.066 காணப்படுகிைது. 318 வதாட்டத்தில் ேெிக்கும் 80% ஆன குடும்பங்கள் 
சகாழும்பில் உள்ள ஏறனய குடும்பங்கறள வபா வே ைாதாந்த செ ேனீத்றத 
வைற்சகாள்ளுகின்ைனர். வைலும் 9% ஆன செ வுகள் குத்தறக கட்டணங்களுக்கும் 5% 
ஆனறே நீர் ைற்றும் ைின்ொர கட்டணங்களுக்கும் செ ேிடப்படுகிைது. 

இ ங்றகயில் கல்ேி ைற்றும் றேத்திய வெறேகள் இ ேெைாக ேழங்கப்படுகின்ை 
வபாதும் இறே இரண்டிற்கும் பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் ைாதாந்தம் 11.52% ஐ 
செ ேிடுகின்ைனர். ெராெரியாக ரூபா. 4,094 கல்ேிக்கும் (சைாத்த செ ேனீத்தில் 6,89%) 
செ ேிடப்படுகிைது.  இப்பகுதியில் ோழும் குழந்றதகளின் கல்ேிறய 
வைம்படுத்துேதற்சகன ைீள்குடிவயற்ைத்தின் பின்னர் உதேிகள் ேழங்கப்படுேதுடன் 
சுகாதார ைட்டத்றத வைம்படுத்த இ ேெ ைருத்துே முகாம்களும் நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறபயினால் வைற்சகாள்ளப்படும். 
 
அட்டவகை 3. 10: தாக்ைவிகைவிற்குள்ைாை கூடிய மக்ைள் மற்றும் தாக்ைவிகைவின் வகை 

# தாக்ைவிகைவின் வகை 
 

தாக்ைவிகைவிற்குள்ைாை 
கூடிய குடும்பங்ைைின் 

எண்ைிக்கை 

% 

1 வபாதுைான ேருைானைின்றை 
காரணைாக ேயது முதிர்ந்தேர்களின் 
(70 ேயதிற்கு வைல்) ைற்றும் ேிவெட 
வதறேயுள்ள சபண்களின் 
தற றையி ான குடும்பங்கள்   

2  25  

2 அங்கேனீர்கள் 4  50      
3 ைிக குறைந்த ேருைானம் (ரூபா. 5000 

இற்கு குறைந்த ேருைானம்) 
1                

12.5      
4 சபண் தற றை குடும்பங்கள் (ரூபா. 

15,000 இற்கு குறைோன ேருைானம்) 
1            

12.5 
 சமாத்தம் 8 100    

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் 
ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

 

தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிய 8 குடும்பங்கள் இப்பகுதியில் ேெிக்கின்ைன. 2 
ேவயாதிபர்களால் தற றை தாங்கப்படும் குடும்பங்களும் 4 அங்கேனீர்கறள 
தற றையாக சகாண்ட குடும்பங்களும் காணப்படுகின்ைன. அத்துடன் 
சபண்சணாருேர் தற றையி ான ைாதாந்தம் ரூபா. 15,000 இற்கு குறைோன 
ேருைானத்றத சபறும் குடும்பசைான்றும் காணப்படுகிைது. (இேர்களுக்கான ேருைான 
ைீளறைப்பு உபாயங்கள் ேருைானம் ைற்றும் ோழ்ோதார ைீளறைப்பு 
நடேடிக்றககளுக்கான அத்தியாயத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன). 
 
அட்டவகை 3. 11: சுைாதார பிரச்சகனைள்-சதாற்று சநாய்ைள் 

சநாய்ைள் பாதிக்ைப்பட்சடாரின் எண்ைிக்கை 

சடங்கு  3 
ைவ ரியா 0 
காெவநாய் 0 
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சநாய்ைள் பாதிக்ைப்பட்சடாரின் எண்ைிக்கை 

காய்ச்ெல் 0 
மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி 
சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

 
318ஆம் வதாட்டத்தில் 2018ஆம் ஆண்டில் 3 வபர் சடங்கு வநாயினால் 
பாதிக்கப்பட்டதுடன் வேறு எவ்ேித வநாய்கள் சதாடர்பாகவும் பதிோகேில்ற . 
 
அட்டவகை 3. 12: சுைாதார பிரச்சகனைள் - சதாற்றாத சநாய்ைைால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ை மக்ைள்  

சநாய் எண்ைிக்கை 
உயர் இரத்த அழுத்தம் 26 
நீரிழிவு 23 
இதய வநாய்கள் 12 
பார்றே குறைபாடு 8 
செேிப்பு ன் குறைபாடு 3 

மூட்டு ேகீ்கம் 5 
நடப்பதில் கஸ்டம் 13 

ஊசு மூச்சு/ஆஸ்துைா 1 

சமாத்தம் 91 
மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி 
சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார 
ஆய்வு 

பாதிக்கப்பட்ட 272 வபரில் 91 வபர் 2018ஆம் ஆண்டில் சதாற்ைா வநாய்களினால் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். உயர் இரத்த அழுத்தம் காரணைாக 26 வபரும் 23 வபர் நீரிழிவு 
காரணைாகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வைலும் 12 வபர் இதய வநாய்களால் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  ைீள்குடிவயற்ைம் காரணைாக பாதிக்கப்பட்வடாருக்கு இ ேெ 
ைருத்துே முகாம்கள் ைற்றும் அரெ சுகாதார நிற யங்கள் மூ ைாக உரிய சுகாதார 
வெறேகள் ேழங்கப்படும். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் ைீள்குடிவயற்ைப்படவுள்ள 
அடுக்குைாடி கட்டிடங்களுக்கு அருகில் சுகாதார நிற யங்கள் காணப்படுகின்ைன.  
 
அட்டவகை 3. 13: குடும்ப நடவடிக்கைைைில் சபண்ைைின் பங்கு 

# சசயற்பாடு  
 

பதிலைித்த 
சபண்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

1 நாளாந்த குடும்ப நடேடிக்றககள் பற்ைிய 
தீர்ைானசைடுத்தல் 

35 

2 ெமூக நடேடிக்றககளில் ஈடுபடக்கூடிய நிற  34 

3 ெைய நடேடிக்றககளில் ஈடுபடக்கூடிய நிற  35 

4 ெமூக ைட்ட நிறுேனங்களில் சபாறுப்புக்கறள 
ேகிக்க கூடிய நிற  

32 

5 வதறேவயற்படின் அரெ 
உத்திவயாகத்தர்களுடன் இறணந்து 
செயற்படக்கூடிய நிற  

34 

6 பிள்றளகளின் கல்ேி சதாடர்பில் 
தீர்ைானசைடுத்தல் 

35 
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# சசயற்பாடு  
 

பதிலைித்த 
சபண்ைைின் 
எண்ைிக்கை 

7 ெந்தர்ப்பம் கிறடக்கும் வபாது ேருைான 
ைீட்டும் நடேடிக்றககளில் ஈடுபடக்கூடிய 
சுதந்திரம் 

34 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் வைற்சகாள்ளப்பட்ட காணி சுேகீரிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிவயற்ை 
ஆய்வு  ைற்றும்  ெமூக சபாருளாதார ஆய்வு 

வைலுள்ள அட்டேறணப்படி சபாதுோன நடேடிக்றககள் சதாடர்பில் பங்வகற்கவோ 
தீர்ைானசைடுக்கவோ சபண்களுக்கு அேர்களது துறணேர்களால் சுதந்திரம் 
ேழங்கப்பட்டுள்ளறை சதளிோகிைது. அத்துடன் செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே 
பிரிேினால்  வைற்சகாள்ளப்பட்ட பங்குதார்களின் ெந்திப்பில் சபண்கவள அதிகம் 
பங்வகற்ைிருந்தறையும் குைிப்பிடத்தக்கது.  
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அத்தியாயம் 4 
ஆசலாசகன மற்றும் தைவல் பைிரல் 

பங்குதாரர் கூட்டம்- ஸ்ரீ ஜினரத்னராைய-ைாதம்பிட்டிய 318ஆம் வதாட்டம் 

திகதி- 12.10.2018   வநரம்: மு.ப. 10 
 

பங்வகற்வைார்:  பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் (14 ஆண்கள் ைற்றும் 39 சபண்கள்) 
               ைீள்குடிவயற்ை நிபுணர் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் அலுே கர்கள் 

ைீள்குடிவயற்ை நிபுணர் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு இக்கூட்டத்தில் பங்வகற்ைறைக்கு 
நன்ைி சதரிேித்ததுடன் கூட்டத்தின் வநாக்கத்றதயும் எடுத்துறரத்தார். வைலும் 
அேர்கள் தற்வபாது குடியிருக்கும் காணி நாட்டின் சபாருளாதாரத்றத வைம்படுத்துக் 
ேறகயி ான உட்கட்டறைப்பு ேெதிகளின் ேிருத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் எனவும் 
சதரிேித்த அவதவேறள பாதிக்கப்பட்ட ைக்கறள அரொங்கம் சுத்தைான ைற்றும் 
வைம்பட்ட சுற்ைாட ில் குடிவயற்றும் எனவும் சதரிேித்தார். 
 

ைீள்குடிவயற்ை நிபுணர் இச்செயற்த்திட்டம் மூ ம் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு 
கிறடக்கும் ேெதியான சுற்ைாடல் மூ ம் அேர்களது ெமூக ைட்டம் வைம்படுேதால் 
அேர்களது குழந்றதகளுக்கும் கல்ேி நடேடிக்றககறள ெிைப்பாக வைற்சகாள்ள உந்து 
ெக்தியாக அறையும் எனவும் குைிப்பிட்டார்.  
 
இதன்பின்னர் இடம்சபற்ை க ந்துறரயாட ில் ஆவ ாெிக்கப்பட்ட ேிடயங்கள் 
அட்டேறண 4.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.  
 
அட்டவகை 4. 1: ைலந்துகரயாடலில் முன்கவக்ைப்பட்ட பிரச்சகனைள் 
பாதிக்ைப்பட்ட 
மக்ைள் 

முைவரி முன்கவக்ைப்பட்ட 
பிரச்சகனைள் 

மீள்குடிசயற்ற நிபுைர் 
மற்றும் சசயற்த்திட்ட 

முைாகமத்துவ 
பிரிவின் 

அலுவலைர்ைைால் 
வழங்ைப்பட்ட 

பதில்ைள் 
பாதிக்ைப்பட்ட 
மக்ைள்  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

318/24, ைாதம்பிட்டிய 
ேதீி, சகாழும்பு 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ைீள்குடிவயற்ைத்திற்சகன 
முன்சைாழியப்பட்டுள்ள 
சைத்ெந்த செேன 
அடுக்குைாடி கட்டிட 
சதாகுதி 
ைீளக்குடிவயறுேதற்கான 
ெிைந்த பகுதியாக 
காணப்படேில்ற .  
 
அங்கு ோழும் ைக்கள் 
சேவ்வேறு ெமூக 
பின்னணிறய 

செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிேின் 
ெமூக அலுே கர்கள் 
பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினரிறடவய 
ைவனாநிற  
ைாற்ைத்றத ஏற்படுத்த 
அேெியைான 
ேிழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்ெிகறள 
வைற்சகாள்ோர்கள்.  
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பாதிக்ைப்பட்ட 
மக்ைள்  
 

 
 
 
 
 
 
318/24, ைாதம்பிட்டிய 
ேதீி, சகாழும்பு 14 
 

சகாண்டுள்ளதா  
அேர்களுடன் இறணந்து 
செயற்படுேது கடினைாக 
அறையும்.  
 
அங்கு ோழும் ைக்கள் 
சுற்ைாடற  சுத்தைாக 
றேத்திருக்கேில்ற . 
அத்துடன் அங்கு 
ோழ்வோரில் ெி ர் 
வபாறதப்சபாருள் ைற்றும் 
ைது பாேறனக்கு 
அடிறையாகவுள்ளறை 
வபான்ை பிரச்ெறனகள் 
கட்டுப்படுத்தப்பட 
வேண்டும். .   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
இது சதாடர்பாக 
ேிழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்ெிகள் 
வைற்சகாள்ளப்படும். 
அடுக்குைாடி 
குடியிருப்பில் ோழும் 
ைக்களின் ேயதான 
குழந்றதகள் 
ைாற்ைத்றத 
ஏற்படுத்துேதற்கான 
பிரதிநிதிகளாக 
பயன்படுத்தப்படுேர். 
அத்துடன் இவ்ேிடயம் 
சதாடர்பில் கேனம் 
செலுத்துைாறு 
அடுக்குைாடி குடியிருப்பு 
பகுதியில் 
ஏற்படுத்தப்படும் 
சபாலீஸ் 
காே ரணுக்கும் 
அைிேிக்கப்படும். 

    
பாதிக்ைப்பட்ட 
மக்ைள்  
 

314/15/A  ைாதம்பிட்டிய 
ேதீி, சகாழும்பு 14 

சதாடர்ச்ெியாக ோடறக 
பணம் செலுத்தப்படுைா 
என்பது சதாடர்பில் 
ெந்வதகம் நி வுகிைது.  
 

அறைேிட பகுதியில் 
ேெிப்வபாருக்கு 
ோடறக கட்டணைாக 
ைாதாந்தம் ரூபா. 10,000 
செலுத்தப்படும். 
அத்துடன் அடுக்குைாடி 
குடியிருப்புக்கறள 
சபற்றுக்சகாண்ட 
ைக்கள் ைாதாந்தம் 
ரூபா. 3000 இறன 
குத்தறக கட்டணைாக 
செலுத்த வேண்டும்.  
 

    
பாதிக்ைப்பட்ட 
மக்ைள்  
 

318/15, ைாதம்பிட்டிய 
ேதீி, சகாழும்பு 14 

ைாதாந்தம் ோடறக 
சகாடுப்பனறே சபற்று 
ைாதம்பிட்டியேில் 
அடுக்குைாடி கட்டிட 
நிர்ைாணம் நிறைேறடந்த 
பின்னர் அங்கு குடிவயை 
முடியுைா? 

ைாதாந்தம் ோடறக 
சகாடுப்பனோக ரூபா. 
8000 
ேழங்கப்படுேதுடன் 
புதிய அடுக்குைாடி 
குடியிருப்பு நிர்ைாணம் 
நிறைேறடந்த பின்னர் 
இங்கு குடிவயைமுடியும்.  
 

    

  ஒரு ேடீ்டில் இரு 
குடும்பங்கள் ேெிப்பின் 

வகாரிக்றக 
செயற்த்திட்ட 
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இரு ேடீுகறள ஒதுக்கி 
தருைாறு வகாரப்பட்டது. 

முகாறைத்துே 
பிரிேிடம் 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 ெதுர அடிகளுக்கும் 
கூடுத ான தளப்பரப்றப 
சகாண்ட ேடீுகளுக்கு ஒரு 
ேடீ்ட்றட ைாத்திரம் 
ஒதுக்குேது நியாயைாக 
காணப்படேில்ற . 

இவ்ேிடயம் சதாடர்பில் 
செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிேின் 
வைன்முறையடீ்டு 
ெறபயிடம் 
வேண்டுவகாறள 
முன்றேக்க ாம். 
இம்வைன்முறையடீு 
சதாடர்பில் 
வைன்முறையடீ்டு ெறப 
ேிண்ணப்பதாரி 
சகாண்டிருந்த 
காணியின் 
ேிஸ்தீரணம், குடும்ப 
உறுப்பினர்களின் 
எண்ணிக்றக, குடும்ப 
ேருைானம் ைற்றும் 
ேடீ்டின் தளப்பரப்பு 
ஆகியேற்றை 
அடிப்பறடயாக 
சகாண்டு 
கேனத்திற்சகாள்ளும். 

    
பாதிக்ைப்பட்ட 
மக்ைள்  
 

318/63  ைாதம்பிட்டிய 
ேதீி, சகாழும்பு 14 

ெி ர் அரெ காணிகறள 
ப ேந்தைாக றகப்பற்ைி 
அேற்ைில் பகுதியளவு 
நிரந்தரைான ேடீுகறள 
அறைத்து அேற்றை 
ோடறகக்கு 
சகாடுக்கின்ைனர். ஒரு 
ெந்தர்ப்பத்தில் அரொங்கம் 
காணிகறள ைீள எடுக்கும் 
வபாது ேடீு அேெியைற்ை 
ேடீ்டின் உரிறையாளர்  
ேசீடான்றை சபறுேதுடன் 
ோடறகக்கு குடியிருந்த 
குடும்பம் இடம்சபயர 
வேண்டிய நிற க்கு 
தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதன் 
காரணைாக ோடறகக்கு 
ோழ்ந்த குடும்பத்திற்வக 
ைாற்று ேடீு ேழங்கப்பட 
வேண்டுசைன 
வகாரப்படுகிைது. 

 
இது ைிக நியாயைான 
வகாரிக்றக என்பதால் 
அது சதாடர்பில் 
செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே 
பிரிேிற்கு 
அைிேிக்கப்படும். 

   

  வேனமுல் யில் 
அறைந்துள்ள சைத்ெந்த 

சதைட்டசகாட அல் து 
ைாதம்பிட்டிய ைாற்று 
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படம் 4: மாதம்பிட்டிய 318ஆம் சதாட்டத்தில் உள்ை ஸ்ரீ ஜினரத்னராமயவில் இடம்சபற்ற பங்குதாரர் 
சந்திப்பு 12.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
படம்  5:  12.10.2018 இடம்சபற்ற பங்குதாரர் சந்திப்பில் பங்சைற்ற பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைள் 

 

 

 

 

 

 

 

உயனறே தேிர வேறு 
எங்கு குடும்பங்கறள 
ைீளக்குடியைர்த்த 
முன்சைாழியப்படுகிைது? 
 

இடங்களாக 
இனம்காணப்பட்டுள்ளன. 
ைாதம்பிட்டியேில் 
அடுக்குைாடி கட்டிடம் 
அறைக்கப்பட்டதன் 
பின்னர் அங்கும் 
குடிவயை முடியும். 
அதுேறர செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிேின் 
ோடறக 
சகாடுப்பனறே சபற்று 
ோடறக ேடீுகளில் 
குடியிருக்க ாம். 
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வைலுள்ள படங்களில் 318ஆம் வதாட்டத்றத வெர்ந்த ைக்கள் ைற்றும் நகர புத்துயிர்ப்பு 
செயற்த்திட்ட அதிகாரிகள் ஆகிவயார் காணப்படுகின்ைனர்.  

4.1: மீள்குடிசயற்ற நிபுைரின் விஜயம் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் ைீள்குடிவயற்ை நிபுணர் ைற்றும் இரு ெமூக 
அலுே கர்கள் சைத்ெந்த செேன அடுக்குைாடி ேடீ்டு சதாகுதிக்கு 2015 ஆம் ஆண்டில் 
குடிவயைிய ைக்களின் கருத்றத அைியசேன ேிஜயம் வைற்சகாண்டார்கள். 
 
திைதி: 24.10.2018   சநரம்:மு.ப. 11 

பங்சைற்சறார்: 14 ஆண்ைள் மற்றும் 12 சபண்ைள்  

பங்வகற்வைாறர ேரவேற்ை பின்னர் ைீள்குடிவயற்ை நிபுணர் கடந்த மூன்ைாண்டு கா  
அேர்களது அடுக்குைாடி ேடீ்டு ோழ்க்றக பற்ைி வகட்டைிந்து சகாண்டார். அேர்கள் 
தைது புதிய ேடீுகள் முன்றனய ேடீுகறள ேிட ைிக ெிைந்தறே என்றும் தாம் முன்பு 
ேெித்த ைாதம்பிட்டிய 318ஆம் வதாட்டம் சேள்ளப்சபருக்கு ஆபத்து ைிக்கது எனவும் 
குைிப்பிட்டனர். எனினும் ெந்றத, பிள்றளகளுக்கான பாடொற  ைற்றும் ைருத்துே 
ேெதிகள் ஆகியன முன்னறர ேிட அதிக தூரத்தில் காணப்பட்டாலும் அது ஒரு 
பாரிய பிரச்ெறன அல்  எனவும் குைிப்பிட்டனர். அத்துடன் தைது அடுக்குைாடி 
குடியிருப்பு சுற்ைாடற  சுத்தைாக வபணுேதில் தாம் ெோற  எதிர்வநாக்குேதாகவும் 
அேர்கள் குைிப்பிட்டனர். திருைணைான பிள்றளகள் சபற்வைாருடன் ோழ்ேதால் 
ேடீுகளில் சநருக்கடி தன்றை காணப்படுேதாகவும் அேர்கள் குைிப்பிட்டனர். 
முன்றனய ேெிப்பிடத்தில் தம்ைால் அேெியைான வை திக கட்டறைப்புக்கறள 
கட்டமுடிந்ததாகவும் தற்வபாது அது முடியேில்ற  எனவும் அேர்கள் குைிப்பிட்டனர். 
அத்துடன் ெி  ஆண் குடியிருப்பாளர்கள் வபாறதப்சபாருள் பாேறனயாளர்களாக 
இருப்பதும் பாரிய பிரச்ெறன எனவும் அேர்கள் குைிப்பிட்டனர்.  
 
இந்த பிரச்ெறனகறள றகயாள கூட்டு ஆதன முகாறைத்துே குழு ப ப்படுத்தப்பட 
வேண்டும். பல்வேறு ேறகயான ைக்கள் குடியிருப்பதால் இப்பிரச்ெறனகள் எழுேறத 
அேதானிக்க முடிகிைது. 
 
படம் 6: சமத்சந்த வடீகமப்பு சதாகுதியில் வாழும் சுசதச மக்ைளுடனான ைலந்துகரயாடலில் 
பங்சைற்சறார் 
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4.2: அவதானிப்புக்ைள் மற்றும் முன்சமாழிவுைள் 

குழந்றதகள் ேிறளயாடுேதற்கும் ோகன தரிப்பிடத்திற்கும் உரிய 
இடேெதிகளின்றை சதாடர்பான பிரச்ெறன அருகிலுள்ள கட்டிடங்களின் நிர்ைாண 
நடேடிக்றககள் நிறைேறடந்த பின்னர் தீர்க்கப்படும். 
 
சுற்றுச்சூழற  சுத்தைாக றேத்திருப்பதன் அேெியம் சதாடர்பில் ைக்களுக்கு 
அைிவுறுத்தும் ேறகயில் ேிழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெிகள் சதாடர்ச்ெியாக 
வைற்சகாள்ளப்படும். 
 
பிறழயான பழக்கங்களில் இருந்து பாதிக்கப்பட்வடார் ேிடுபட ேளர்ந்த குழந்றதகள் 
ைாற்ைத்திற்கான தூதர்களாக செயற்பட வேண்டும். 
 
கூட்டு ஆதன முகாறைத்துே குழுேின் ஒழுங்கறைப்பு ைற்றும் முகாறைத்துே 
திைன்கறள ேிருத்தி செய்ய நிகழ்ச்ெி திட்டங்கள் வைற்சகாள்ளப்பட வேண்டும்.  
 
புதிய ேடீுகளுக்கான ைக்கறள சதரிவு செய்யும் வபாது ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக 
ெட்டகத்தில் குைிப்பிடப்பட்டறேக்கு வை திகைாக ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கு முன்னதான 
சதாடர்புகறள வபண தைது அய ேர்கறள சதரிவு செய்யும் ெந்தர்ப்பம் ைக்களுக்கு 
ேழங்கப்பட வேண்டும். 
 
ேடீ்டு சதாகுதிகளில் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் அைிவு ைற்றும் இயலுறைறய ேிருத்தி 
செய்யவும் சுற்ைாடல் ைற்றும் சுகாதாரத்றத வபணுேது சதாடர்பாகவும், சதாடர்பாடல் 
ைற்றும் ேருைானத்றத வைம்படுத்துேது சதாடர்பாகவும் ேிழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.  
 



 

29 | P a g e  

 அத்தியாயம் 5 
சட்டம் மற்றும் சைாள்கை ஏற்பாடுைள் 

நி  சுேகீரிப்பு 1950ஆம் ஆண்டு காணி சுேகீரிப்பு ெட்டம் அதன் 
திருத்தங்களுக்கறைோக வைற்சகாள்ளப்படும்.  தனியார் காணிகறள யாதாயினும் 
ஒரு வதறேக்காக சுேகீரிக்க வேண்டுைாயின் அறே காணி சுேகீரிப்பு ெட்டத்தின் கீழ் 
வைற்சகாள்ளப்படும். அரெ சொத்துக்கறள ைீள றகயகப்படுத்துதல் அரெ 
சொத்துக்கறள ைீட்சடடுத்தல் ெட்டம் இ .7, 1979ஆம் ஆண்டின் கீழ் 
வைற்சகாள்ளப்படும். வை திக ேிபரங்களுக்கு ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக ெட்டகத்திறன 
பார்க்கவும்.  

5.1. நஸ்ட ஈட்டு சைாள்கை 
i. காணியின் ெந்றத சபறுைதி 
ii. காணியின் ஒரு பகுதி சுேகீரிக்கப்பட்டாலும் அதற்கான நஸ்ட ஈடு 

ேழங்கப்படும் வபாது குைித்த காணி முழுறையாக ேிற்கப்பட்டால் கிறடக்க 
கூடிய ெந்றத சபறுைதிறய அடிப்பறடயாக சகாண்டு ேழங்கப்பட வேண்டும் 

iii. கட்டறைப்புக்களுக்கான ைீளப்சபாருத்தும் செ றே கணிக்கும் வபாது 
சபறுைான வதய்வு ைற்றும் ெிறதவுகளின் சபறுைதி ஆகியேற்றை கருத்தில் 
சகாள்ளாது வைற்சகாள்ள வேண்டும் 

iv. ஏறனய இழப்புக்களுக்கான நஸ்ட ஈடு சதாடர்பான ேிபரங்கள் ைீள்குடிவயற்ை 
திட்டைிடல் சகாள்றக ெட்டகத்தில் உள்ள உரிறைத்தகுதி ோர்ப்படத்தில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

v. ோடறக ைற்றும் வபாக்குேரத்து சகாடுப்பனவு ைற்றும் ேருைான 
இழப்பிற்கான சகாடுப்பனவு உள்ளிட்ட சகாடுப்பனவுகள் அறனத்தும் 2008ஆம் 
ஆண்டு ஒழுங்குேிதிகளுக்கறைோக ேழங்கப்படும். 

5.2. சதசிய ைட்டாய மீள்குடிசயற்ற சைாள்கை 

தனியார் காணி சுேகீரிப்பு அல் து அரெ காணியிறன றகயகப்படுத்தல் ஆகியன 
காரணைாக கட்டாயைாக ைீள்குடிவயற்ைப்பட வேண்டிவயாருக்கு உதவும் முகைாக 
2001ஆம் ஆண்டில் வதெிய கட்டாய ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக அறைச்ெரறேயினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. வதெிய கட்டாய ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக நஸ்ட ஈடு 
சதாடர்பாக காணப்பட்ட குறைபாடுகறள நிேர்த்தி செய்கிைது (ைீள் குடிவயற்ை 
சகாள்றக ெட்டகத்றத ேிபரங்களுக்கு பார்றேயிடவும்). 
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அத்தியாயம் 6 
நுகழவுத்தகுதி, உரிகமத்தகுதி மற்றும் உதவி 

ைாதம்பிட்டியேில் இருந்து ைீள்குடிவயற்ைப்படவுள்ள அறனத்து குடும்பங்களும் அரெ 
காணியில் எவ்ேித அனுைதிகளுைின்ைி ோழ்ந்துசகாண்டிருப்பேர்கள் ஆேர். எனவே 
காணி இழப்பு சதாடர்பில் ேழங்கப்படும் நஸ்ட ஈட்றட சபை அேர்கள் 
தகுதியற்ைேர்கள். எனினும் அேர்கள் நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயினால் 
ேழங்கப்படும் அடுக்குைாடி ேடீ்றட சபை ேிரும்பாத பட்ெத்தில் அேர்களுக்கு 
கட்டிடங்களின் இழப்பிற்கான ைீளறைத்தல் செ வு நஸ்ட ஈடாக ேழங்கப்படும். 

நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயின் ேடீுகளின் ஒரு ேறக 550 ெதுர அடிறய 
தளப்பரப்பாக சகாண்டுள்ளன. இேற்ைின் சபறுைதியான 7 ைில் ியறன ேிட 
பாதிக்கப்பட்வடார் ோழும் ேடீ்டு சபறுைதி அதிகைாயின் குைித்த ேித்தியாெைான 
சபறுைதி அேர்களுக்கு இழப்படீாக ேழங்கப்படும். இம்ைதிப்படீு அரெ ேிற ைதிப்பு 
திறணக்களத்தால் வைற்சகாள்ளப்படும். இடம்சபயரும் ைக்கள் அறனேரும் 
அட்டேறண 6.1 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள சகாடுப்பனவுகள் ைற்றும் இழப்படீுகளுக்கு 
உரிறை தகுதியுறடயேர்களாகின்ைனர்.  
 

நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறப 550 ெதுர அடி தளப்பரப்றப சகாண்ட ை ெ கூட 
ேெதிகள், ைின்ொரம் ைற்றும் நீர் ேெதிகறள சகாண்ட ேடீு ேழங்கப்படும். நகர 
அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயினால் பயனாளிகள் ஒவ்சோருேரும் த ா  ரூபா. 1.2 
ைில் ியறன 400 ைாத கா ப்பகுதியில் செலுத்தியதன் பின்னர் ேடீ்டு உரிறை 
பயனாளிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.  
 

அட்டவகை 6. 1  :  சைாடுப்பனவுைள் மற்றும் உரிகமத்தகுதி 

இழப்பீட்டின் 
வகை 

பாதிக்ைப்பட்ட தரப்பினர் உரிகமத்தகுதி 
 

சதாகை (ரூபா) 

1: தனியார் 
குடியிருப்பின் 
நிரந்தர இழப்பு 

 

அரெ காணியில் ேெிக்கும் 
ஆக்கிரைிப்பாளர்கள் 

 

ைீள்குடிவயற்ை 
ைற்றும் 
புனர்ோழ்வு  
உதேி 

 

1.1 550 ெதுர அடி 
தளப்பரப்றப சகாண்ட 
அடுக்குைாடி 
ேசீடான்றை 
ேழங்குதல். 
இவ்ேடீ்டிறன 
சபறுேதற்சகன 
பயனாளர் கூட்டு ஆதன 
நிதியத்திற்கான 
பங்களிப்பு, ைாதாந்த 
பராைரிப்பு செ ேிற்கான 
சகாடுப்பனவு ைற்றும் 
ைாதாந்த குத்தறக 
தேறண 
சகாடுப்பனோன ரூபா. 
3000 ஆகியேற்றை 
செலுத்த வேண்டும். 
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இழப்பீட்டின் 
வகை 

பாதிக்ைப்பட்ட தரப்பினர் உரிகமத்தகுதி 
 

சதாகை (ரூபா) 

(மாதம்பிட்டியவில் 
வசிக்கும் பாதிக்ைப்பட்ட 
60 குடும்பங்ைள்) 
 
1.2 
இடம்சபயருேதற்கான 
வபாக்குேரத்து செ வு 
சகாடுப்பனவு ரூபா. 5000 
 
(மாதம்பிட்டியவில் 
வசிக்கும் பாதிக்ைப்பட்ட 
60 குடும்பங்ைள்) 
 
1.3 கட்டிட உறடப்பின் 
வபாது அஸ்சபஸ்டஸ் 
தகடுகள் தேிர்ந்த 
முக்கிய சபாருட்கறள 
அழிேில் இருந்து 
பாதுகாக்கும் உரிறை 
எனினும் குைித்த 
ெிறதவு  சபாருட்கறள 
புதிய ேடீுகளுக்கு 
சகாண்டு செல்  
அனுைதிக்கப்பட 
ைாட்டாது 

2. பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களுக்கான 
ோடறக 
சகாடுப்பனவு 

 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களில் 
ைாதம்பிட்டியேில் ைீண்டும் 
ேந்து குடிவயை ேிரும்புவோர் 

புதிய 
அடுக்குைாடி 
ேடீ்டிற்கு 
திரும்பும் ேறர 
ோடறக 
சகாடுப்பனவு 
ேழங்கப்படும் 

2.1 புதிய ேடீ்டில் 
குடிவயறும் ேறர 
ைாதாந்தம் ரூபா. 8000 
ோடறக 
சகாடுப்பனோக 
ேழங்கப்படும் 

3. ோடறக 
குடியிருப்பின் 
இழப்பு 

திருைணைாகாத 
சபண்சணாருேரின் ோடறக 
குடியிருப்பின் இழப்பு 

 

பண உதேி  

 

3.1 ைீள்குடிவயற்ைம் 
சதாடர்பில் 3 
ைாதத்திற்கு முன்னரான 
அைிேிப்பு 
 
3.2 ைாற்று 
ோடறகக்கான இடத்றத 
சபை நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறபயின் 
சகாள்றக பிரகாரம் 
ைாதாந்தம் ரூபா. 8000 
ேதீம் ஆகக்கூடியதாக 
ஆறு ைாதங்களுக்கு 
ோடறக சகாடுப்பனவு 
உதேி ேழங்கப்படும் 
 
3.3 வபாக்குேரத்து 
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இழப்பீட்டின் 
வகை 

பாதிக்ைப்பட்ட தரப்பினர் உரிகமத்தகுதி 
 

சதாகை (ரூபா) 

சகாடுப்பனவு ரூபா. 5000 
4. 
ைீள்குடிவயற்ைம் 
காரணைாக 
ஏற்படும் 
ோழ்ோதார 
இழப்பு 

தாக்கேிறளேிற்குட்படக்கூடிய 
சுயசதாழி ில் ஈடுபடும் 
சபண்கள் தற றையி ான 
குடும்பங்கள் 

புனர்ோழ்வு 
உதேி 

4.1 பயிற்ெி, கடன் 
சபைக்கூடிய ேெதி 
ைற்றும் திைன் பயிற்ெி 
ஆகியன சபண்கள் 
தற றையி ான 
குடும்பங்கள் உள்ளிட்ட 
தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக 
கூடிய குடும்பங்களுக்கு 
ோழ்ோதாரத்றத 
ப ப்படுத்த 
ேழங்கப்படும் 
 
4.2 செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிவு 
தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக 
கூடிய குடும்பங்களிற்கு 
ெமுர்த்தி சகாடுப்பனவு, 
ேயது 
முதிர்ந்தேர்களுக்கான 
சகாடுப்பனவு, ெத்துணவு 
றப, ேறுறை உதேி 
உள்ளிட்ட 
அரொங்கத்தின் ந ன்புரி 
உதேிகறள கிறடப்பறத 
உறுதி செய்ய 
வேண்டும். குைித்த 
குடும்பங்கள் தற்வபாது 
அவ்வுதேிகறள 
சபைாேிட்டால் உரிய 
நிறுேனங்களுடன் 
க ந்துறரயாடல்கறள 
இது சதாடர்பில் 
வைற்சகாள்ள வேண்டும். 
 
4.3 
இச்செயற்த்திட்டத்தின் 
கீழான சுத்தப்படுத்தல் 
நடேடிக்றககள் ைற்றும் 
குடிொர் நிர்ைாண 
நடேடிக்றககளில் 
வேற ோய்ப்புக்கள் 
 
ைாதம்பிட்டியேில் 
ேெிக்கும் 
தாக்கேிறளேிற்கு 
உள்ளாக கூடிய 4 
குடும்பங்கள் 
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இேர்களுக்கான உரிறைத்தகுதிகள் சதாடர்பில் ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக ெட்டகத்தில் 
ேிரிோக ேிளக்கப்பட்டுள்ளது. 

6.1. பல குடும்பங்ைகை சைாண்ட வடீுைளுக்கு சமலதிை வடீுைகை 
ஒதுக்குதல் 

நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயின் சகாள்றகயின் படி ைாதம்பிட்டிய 318ஆம் 
வதாட்டத்தில் இருந்து இடம்சபயரும் குடும்பசைான்ைிற்கு 550 ெதுர அடி தளப்பரப்றப 
சகாண்ட ேசீடான்று ஒதுக்கப்படும். பாதிக்கப்பட்ட நபரின் தற்வபாறதய ேடீ்டின் 
தளப்பரப்பு 700 ெதுர அடிக்கு அதிகம் ைற்றும் குடும்ப அளவும் சபரிதாயின் குைித்த 
நபர் நகர அபிேிருத்தி அதிகார்ெறபயிடம் வைன்முறையடீ்றட வைற்சகாள்ள ாம். 
இவ்ேிடயம் சதாடர்பில் செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர், பணிப்பாளர்-காணி ைற்றும் 
பணிப்பாளர்-ெட்டம் ஆகிவயார் தற றையி ான குழு ேிொரித்து வை திக 
ேசீடான்றை ஒதுக்குேது சதாடர்பில் தீர்ைானம் வைற்சகாள்ளும். எனினும் குைித்த 
பயனாளி இவ்ேடீ்டிற்கும் ஏறனய ேடீுகறள வபான்ை கட்டணங்கறள செலுத்த 
வேண்டும். இவதவேறள றகேிடப்படும் ேடீ்டின் சபறுைதி ரூபா. 7 ைில் ியறன ேிட 
அதிகைாயின் குைித்த ேித்தியாெ சபறுைதி அரெ ேிற ைதிப்படீ்டாளரின் 
ஆவ ாெறனக்கறைய இழப்படீாக ேழங்கப்படும். இவ்ேிடயம் சதாடர்பில் 
ைீள்குடிவயற்ை திட்டைிடல் ெட்டகம் எவ்ேித தளர்வு தன்றையிறனயும் 
காட்டேில்ற . வை திக ேிபரங்களுக்கு குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறைறய பார்க்கவும்.  

6.2. மீள்குடிசயற்றத்திற்கு முன்னரான உதவிைள் 

ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கு முன்னர் செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு 
ைீள்குடிவயற்ைத்திற்சகன இனம்காணப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு கீழ்ேரும் உதேிகறள 
ேழங்கும்:  

அட்டவகை  6. 2: மீள்குடிசயற்றத்திற்கு முன்னரான உதவி 

சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கான தகேற  
ேழங்க ஆவ ாெறன ைற்றும் 
ேிழிப்புணர்வு கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட 
வேண்டும் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
ெமூக அலுே கர் 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் ைீள்குடிவயற்ைப்படும் 
ேடீுகள் சதாடர்பான தகேல் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
திட்டைிடல் அலுே கர் 

நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டம்/நகர 
அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயின் 
அதிகாரிகளுடன் பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் 
அேர்களுக்சகன ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 
ேடீுகளுக்கு ேிஜயம் செய்தல் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
ெமூக அலுே கர் 

நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபக்கு 
சொந்தைான அடுக்குைாடி ேடீ்டு 
சதாகுதியில் ேசீடான்றை ஒதுக்குதல் 
(ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக ெட்டகத்றத 
பார்றேயிடவும்) 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
வை திக செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் 
திட்டைிடல் 
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சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு 

ெமூக அலுே கர்/அறைேிட 
முகாறையாளர்- செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிவு- நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறப/நகர புத்துயிர்ப்பு 
செயற்த்திட்டம் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் 

இடம்சபயர 14 நாட்களுக்கு முன்னர் ேடீு 
றகயளிக்கப்படும் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
செயற்த்திட்ட பணிப்பாளரின் 
ேழிகாட்டலுக்கறைய அறைேிட 
முகாறையாளர் 

வபாக்குேரத்து சகாடுப்பனவு ேழங்கப்படும் செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
பணிப்பாளர்- நகர புத்துயிர்ப்பு 
செயற்த்திட்டம்/நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறப 

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் அடுக்குைாடி 
ேடீுகள் ஒதுக்கப்படுேதற்கு முன்னர் 
ைீள்குடிவயற்ைப்படுோர்களாயின் 
அேர்களுக்கு ைாற்ைடீான ோடறக 
தங்குைிட ேெதிகறள சபை சகாடுப்பனவு 
ேழங்கப்படும். இக்சகாடுப்பனவு சதாறக 
நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயினால் 
ஒவ்சோரு ெந்தர்ப்பத்திறனயும் கருத்தில் 
சகாண்டு தீர்ைானிக்கப்படும் அல் து 
ைாதாந்தம் ரூபா. 8,000 ேழங்கப்படும். 
இறே இரண்டில் எது அதிகவைா அதுவே 
உதவு சதாறகயாக ேழங்கப்படும் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
பணிப்பாளர்- நகர புத்துயிர்ப்பு 
செயற்த்திட்டம்/நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறப 

அங்கேனீர்கள் ைற்றும் 
தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிய 
ைக்களுக்கான ேிவெட நிகழ்ச்ெி 
திட்டங்கறள நறடமுறைப்படுத்தல் 

நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டம்/நகர 
அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயின் ெமூக 
அபிேிருத்தி அலுே கர், ெமூக 
அலுே கர் ைற்றும் காணி அலுே கர் 

மூ ம்: ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக ெட்டகம்-நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறப 

6.3. மீள்குடிசயற்றத்தின் பின்னரான உதவிைள்   

பாதிக்கப்பட்ட ைக்கறள ைீள்குடிவயற்ைியதன் பின்னர் செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே 
பிரிேினால் அேர்களது ெமூக ைற்றும் ேருைான ைட்டங்கறள வைம்படுத்த கீழ்ேரும் 
நடேடிக்றககள் வைற்சகாள்ளப்படும்; 
  
அட்டவகை 6. 3: மீள்குடிசயற்றத்தின் பின்னரான உதவிைள் 

சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் புதிய ேடீுகளுக்கு குடிபுகுந்த பின்னர் 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு அேர்கள் புதிய 
சூழலுக்கு தம்றை ஒத்திறெோக்கு சகாள்ளும் நிற  
ைற்றும் எழக்கூடிய பிரச்ெறனகள் சதாடர்பில் ெி  
ைாதங்களுக்கு கண்காணிக்கும். சபரும்பா ான ைக்கள்  
ைின் தூக்கிகள் ைற்றும் ெமூக ைண்டபங்கள் உள்ளிட்ட 
சபாதுோன ேளங்கறள பயன்படுத்தல் சதாடர்பில் 
பரீட்ெயம் அற்ைேர்கள் என்பதால் இக்கண்காணிப்பு 

ெமூக அலுே கர், ெமூக 
அபிேிருத்தி உத்திவயாகத்தர், 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே 
பிரிேின் செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளரின் ேழிகாட்டலுக்கறைய 
அறைேிட முகாறையாளர் 
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சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு 

அேெியைாகும். 
கீழ்க்காணும் குழுக்கள் அறைக்கப்பட்டு அடுக்குைாடி 
குடியிருப்புக்களில் ோழும் ைக்களின் கூட்டுைவு 
உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் 

i. சபண்கள் அபிேிருத்தி குழு 
ii. சுற்ைாடல் குழு 
iii. ெமூக ந ன்புரி குழு 
iv. ெிக்கனம் ைற்றும் கூட்டுைவு குழு 
v. கூட்டு ஆதன முகாறைத்துே குழு 

 

ெமூக அலுே கர், ெமூக 
அபிேிருத்தி உத்திவயாகத்தர், 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே 
பிரிேின் செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளரின் ேழிகாட்டலுக்கறைய 
அறைேிட முகாறையாளர்  

கூட்டு ஆதன முகாறைத்துே குழு 
ெட்ட பிரச்ெறனகள் 
தீர்க்கப்பட்டவுடன் உருோக்கப்படும் 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கான ேருைான இழப்பிறன 
ைீளறைக்க நிதி உதேி, திைன் ேிருத்தி, அரெ ைற்றும் 
தனியார் துறை நிறுேனங்களுடன் இறணந்த ஆவ ாெறன 
வெறேகள் ஆகியேற்றை உள்ளடக்கிய ேருைான 
ைீளறைப்பு நிகழ்ச்ெி திட்டம்  

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே 
பிரிேின் ெமூக ைற்றும் திட்டைிடல் 
அலுே கர் 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் புதிய இடங்களில் தைது 
பிள்றளகறள பாடொற களில் அனுைதிக்க உதேி 
ேழங்குதல் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே 
பிரிேின் ெமூக அலுே கர் 

ெிறுேர் பராைரிப்பு ைற்றும் ேிருத்தி நிற யங்கறள 
அறைத்தல் 

இத்தறகய நிகழ்ச்ெிகள் ைக்கள் 
ைீள்குடிவயற்ைப்பட்ட அடுக்குைாடி 
கட்டிடங்களில் வைற்சகாள்ளப்பட்டு 
ேருகின்ைன. இேற்றை ெமூக 
அபிேிருத்தி உத்திவயாகத்தர்/நிபுணர் 
ஆகிவயார் வைற்சகாண்டு 
ேருகின்ைனர். 
 
அறைேிட அலுே கங்கள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டு தினெரி பராைரிப்பு 
நிற யங்களும் சதாழிற்படுகின்ைன. 
50 ெிைப்பு பயிற்ெி சபற்ை 
ஆெிரியர்கள் இதற்சகன 
உள்ோங்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
இந்த நடேடிக்றககள் ஆெிய 
உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டி ேங்கியின் 
செயற்த்திட்ட கூறு 3 இற்கறைோக 
குைிப்பிடத்தக்களவு கா ப்பகுதிக்கு 
வைற்சகாள்ளப்பட வேண்டும் 

இறளஞர்கள் ைற்றும் சபண்களுக்கான சுயசதாழில் 
சதாடர்பான பயிற்ெி 
ேிவெடைாக குழந்றதகள் ைற்றும் தாய்ைார்கள் உள்ளிட்ட 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் வபாொக்கு ைட்டத்றத அதிகரிக்க 
நிகழ்ச்ெி திட்டங்கள் 
வபாறதப்சபாருளுக்கு அடிறையாேறத தடுக்கும் நிகழ்ச்ெி 
திட்டங்கள் 
ேிஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கி ம் ைற்றும் அழகியல் 
உள்ளிட்ட பாடங்களுக்கான பிரத்திவயக ேகுப்புக்கறள 
உருோக்குதல் 

பாடொற கறள ேிட்டு இறடயில் ேி கி சகாள்ேறத 
தடுக்க கீழ்ேரும் நடேடிக்றககள் வைற்சகாள்ளப்பட 
வேண்டும் 

i. ஆவ ாெறன வெறேகள் 
ii. ந ன்புரி நடேடிக்றககள் 
iii. சுயசதாழில் பயிற்ெி 
iv. சபாதுோன பிரச்ெறனகள் சதாடர்பில் ஆராய 

குழுக்கறள அறைத்தல் 
v. ேிறளயாட்டு ைற்றும் அழகியல் துறைகளில் 

பிள்றளகளின் திைறன ேிருத்தி செய்ய 
நிகழ்ச்ெிகறள நடாத்துதல் 

vi. வதெிய அறடயாள அட்றட, பிைப்பு ொன்ைிதழ் 
உள்ளிட்டேற்றை சகாண்டிராவதாருக்கு 
அேற்றை சபற்றுக்சகாள்ள நடைாடும் 
வெறேகறள நடாத்துதல் 

vii. ைருத்துே முகாம்கறள நடாத்தி 
வதறேயாவனாருக்கு இ ேெ மூக்கு 
கண்ணாடிகறள ேழங்குதல் 
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6.4. சுசதச மக்ைள் 

சுவதெ ைக்களும் அடுக்குைாடி குடியிருப்புக்களுக்கு புதியேர்கள். அடுக்குைாடி 
குடியிருப்பில் ேெிக்கும் அவனகர் அரெ தற யடீ்டின் காரணைாகவோ இயற்றக 
அனர்த்தங்கள் காரணைாகவோ இடம்சபயர்ந்தேர்கள். செயற்த்திட்டத்தின் ெமூக 
அலுே கர்கள் சுவதெ ைக்களுடன் க ந்துறரயாட ில் ஈடுபட்டு அப்பகுதிக்கு புதிதாக 
ேரும் ைக்களுடன் இறணந்து செயற்படுைாறு உற்ொகப்படுத்துேர். 
இச்செயற்த்திட்டத்தின் கீழ் ைீள்குடிவயற்ைத்தின் பின்னர் நறடமுறைப்படுத்தப்படும் 
நடேடிக்றககள் சுவதெ ைக்களிற்கும் நன்றைகறள உருோக்கும். செயற்த்திட்ட 
முகாறைப்பிரிவு பாதிக்கப்பட்ட ைக்கறள அடுக்குைாடி ேடீுகளில் குடிவயற்ை 
முன்னரும் குடிவயற்ைிய பின்னரும் கீழ்ேரும் நடேடிக்றககறள வைற்சகாள்ளும்.  

 

புதிய ேடீுகளுக்கு குடிவயை முன்னர் ைீள்குடிவயற்ைப்படுவோருக்கும் சுவதெ 
ைக்களுக்கும் செய ைர்வுகள் வைற்சகாள்ளப்படும். குைித்த இடங்களுக்கு வைலும் 
ைக்கள் குடியைரும் வபாது அப்பகுதி ைக்களின் அரெியல்ோதிகள் ைற்றும் 
அதிகாரிகளுடனான வபரம்வபசும் ெக்தி அதிகரிக்கும். இதன்மூ ம் ெமூகத்திற்கு 
வேண்டிய நன்றைகறள சபற்றுக்சகாள்ள முடியும்.  செய ைர்வு உள்ளிட்ட 
ேிழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெிகறள நடாத்துேதற்கு ஆவ ாெகர் குழுேின் வெறேறய 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு சபற்றுக்சகாள்ளும். 

6.5. அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதியில் ைாைப்படும் சபாதுவான வசதிைள் 

i. ெமூக ைண்டபம் 
ii. ெிறுேர் பராைரிப்பு நிற யங்கள் 
iii. சபண்களுக்கான சபாதுோன அறை 
iv. கூட்டு ஆதன அலுே கம் 
v. ஆரம்ப பாடொற கள் 
vi. ெிறுேர்களுக்கான ேிறளயாட்டிடம் 
vii. சபாதுோன ோகன தரிப்பிட ேெதிகள் 
viii. உள்ளூராட்ெி ெறபயினால் கழிேகற்றும் ேெதிகள் 

6.6. வடீுைகை சபற்றுக்சைாள்பவர்ைைின் ைடப்பாடு 

i. நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயுடன் வைற்சகாள்ளப்பட்ட ோடறக 
சகாள்ேனவு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பறடயிவ வய ேடீுகள் ேழங்கப்படும் 

ii. ேடீுகறள றகவயற்க முன்னர் அடுக்குைாடி கட்டிடங்களின் பராைரிப்பிற்சகன 
நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயினால் தீர்ைானிக்கபப்டும் கட்டணத்தின் 
பூர்ோங்க கட்டணத்றத பயனாளி செலுத்த வேண்டும். இக்கட்டணம் 4 
தேறணகளில் செலுத்தப்பட ாம். 

iii. கூட்டு ஆதன முகாறைத்துே குழு அடுக்குைாடி கட்டிட ேடீுகளின் 
முகாறைத்துே ைற்றும் பராைரிப்பு நடேடிக்றககளுக்காக உருோக்கப்படும். 
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இக்குழுேில் நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயினால் பிவரரிக்கப்படும் 
அதிகாரிகளும் குடியிருப்பாளர்களின் பிரதிநிதிகளும் காணப்படுேர். 

iv. ெிக்கன ைற்றும் கூட்டுைவு குழுக்கள்  உருோக்கப்பட்டு கூட்டுைவு 
திறணக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.  

v. சபண்கள் அபிேிருத்தி குழு ைற்றும் சுற்ைாடல் குழு ஆகியன ஏற்படுத்தப்பட 
வேண்டும் 

vi. ெமூக ந ன்புரி குழு (இதன் உறுப்பினர்கள் ைற்றும் வநாக்கம் சதாடர்பான 
ேிபரங்கள் ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக ெட்டகத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது). 

vii. பராைரிப்பிற்சகன வெகரிக்கப்படும் கட்டணங்கள் கூட்டு ஆதன முகாறைத்துே 
குழுேினால் றகயாளப்படும்.  

viii. ைின் தூக்கிகள், சபாதுோன ைின் ேிளக்குகள், சுத்தப்படுத்தல் நடேடிக்றககள் 
உள்ளிட்ட நடேடிக்றககளுக்கான ைாதாந்த கட்டணம் ஒவ்சோரு ேடீ்டு 
உரிறையாளராலும் செலுத்தப்பட வேண்டும். இக்கட்டணங்கள் ெந்றத 
சபறுைதிக்கறைோக தீர்ைானிக்கப்படும்.  

ix. வெகரிக்கப்பட்ட பூர்ோங்க பராைரிப்பு கட்டணங்கள் கூட்டு ஆதன 
முகாறைத்துே குழு அறைக்கப்பட்டதன் பின்னர் அதன் ேங்கி கணக்கிற்கு 
ைாற்ைப்பட வேண்டும்.   
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அத்தியாயம் 7 
பால்நிகல சசயற்பாட்டுத்திட்டம் 

7.1. பால்நிகல சதாடர்பான தைவல் திரட்டு 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களில் 37 குடும்ப தற ேிகள் உள்ளிட்ட 139 சபண்கள் 
காணப்படுகின்ைனர். 73% ஆன குடும்ப தற ேிகள் 41 ேயதிற்கு வைற்பட்டேர்களாக 
உள்ள அவதவேறள 4 வபர் 31 ைற்றும் 40 ேயதிற்கு இறடப்பட்டேர்களாக 
காணப்படுகின்ைனர். 6 குடும்ப தற ேிகள் 18-30 ேயதிற்கு இறடப்பட்டேர்களாக 
உள்ளனர். இப்பகுதியில் ோழும் 139 சபண்களில் 40 வபர் (29%) தரம் 10 ேறர கல்ேி 
கற்றுள்ள அவதவேறள 30 வபர் (22%) க.சபா.த ொதரண தரத்தில் 
ெித்தியறடந்துள்ளனர். வைலும் 9 சபண்கள் க.சபா.த உயர் தரத்தில் ெித்தியறடந்துள்ள 
அவதவேறள ஒரு சபண் பட்டதாரியாகவும் உள்ளார். இப்பகுதியில் 66 திருைணைான 
சபண்கள்,  2 ேிதறேகள் ைற்றும் ஒரு ேிோகரத்தான சபண்ணும் 
காணப்படுகின்ைனர். வைலும் 30 திருைணைாகாத சபண்களும் காணப்படுகின்ைனர். 
சபண் குடும்ப தற ேிகளில் 13 வபர் ரூபா. 25,000-50,000 ேறரயி ான ைாதாந்த 
ேருைானத்றத ஈட்டுேதுடன் ஐேர் ரூபா. 50,000-75,000 ேறரயி ான ேருைானத்றத 
ஈட்டுகின்ைனர். இப்பகுதியில் ோழும் ஐந்து ேயதிற்கு குறைந்த ெிறுேர்களில் 11 
ஆண்களும் 13 சபண்களும் காணப்படுகின்ைனர்.  

7.2. பால்நிகல பாதிப்புக்ைள் 

இச்செயற்த்திட்டம் காரணைாக ேடீ்டுடன் ெிறு கறடகறள நடாத்தி ேந்த இரு 
சபண்களின் ேருைானம் பாதிக்கப்படும். பாடொற  செல்லும் ேயறத சகாண்ட 
குழந்றதகறள சகாண்ட சபண்கள் ைீண்டும் 318ஆம் வதாட்ட பகுதிக்கு திரும்பும் 
எண்ணம் இருந்தால் தைது பிள்றளகறள தற்கா ிக தங்குைிடத்திற்கு அண்றையில் 
பாடொற யில் அனுைதிக்க கஸ்டங்கறள எதிர்சகாள்ள ாம். அவதவபான்று புதிய 
இருப்பிடங்களுக்கு சென்ை பின்னரும் பிள்றளகறள பாடொற க்கு வெர்ப்பதற்கும் 
புதிய சூழலுக்கு குழந்றதகறள பழக்கப்படுத்துேதிலும் ெோல்கறள 
எதிர்சகாள்ள ாம். 
 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் தற்வபாறதய ோழ்ேிடைான ைாதம்பிட்டிய அறனத்து 
வெறே நிற யங்களுக்கும் அருகில் அறைந்துள்ளது. தற்வபாறதய அறைேிடத்தில் 
ைீண்டும் குடிவயை ேிரும்பும் சபண்கள் தற்கா ிக ோடறக குடியிருப்புக்களுக்கு 
செல்லும் வபாது சுகாதார வெறேகள் அல் து ெந்றதகளுக்கு செல்  அதிக தூரம் 
செல்  வேண்டியுள்ளது. ோடறக சகாடுப்பனோக செலுத்தப்படும் கட்டணம் 
தற்வபாறதய பகுதியின் சுற்றுேட்டாரத்தில் நி வும் ோடறக நி ேரத்றத ேிட 
குறைவு என்பதால் வேறு இடங்களிவ வய தற்கா ிக இடங்கறள வதட 
வேண்டியுள்ளது. 
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புதிய இடத்திற்கு செல்லும் வபாது சபண்கள் ைற்றும் ேயதுக்கு ேந்த குழந்றதகள் 
இனம் சதரியாவதாரின் நடேடிக்றககளால் பாதிக்கப்பட ாம். 
 

7.3. சட்டரீதியான பாதுைாப்பு 

இ ங்றகயின் ெட்டங்களின் பிரகாரம் 13 ஆண்டுகள் கல்ேி கற்க வேண்டுசைன்பது 
கட்டாயைாகும். அத்துடன் ெிறுேர்கறள வேற க்கைர்த்துேது ெட்டப்படியான 
குற்ைைாகும். குழந்றதகள் ொர்ந்த பிரச்ெறனகறள கண்காணிக்க வதெிய ெிறுேர் 
பாதுகாப்பு அதிகாரெறப ைற்றும் நன்னடத்றத ைற்றும் ெிறுேர் பராைரிப்புச் வெறேகள் 
திறணக்களம் ஆகிய நிறுேனங்கள் நாட்டில் காணப்படுகின்ைன. ஒவ்சோரு சபாலீஸ் 
நிற யத்திலும் சபண்கள் ைற்றும் ெிறுேர்களுக்சகதிரான ேன்முறைகறள தடுக்க 
என ேிவெட பிரிசோன்று ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பிரிவு ஒரு சபண் சபாலீஸ் 
பரிவொதகரின் தற றையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகளின் 
சபண்களுக்சகதிரான ேன்முறைகளுக்சகதிரான ொெனத்தின் படி தயாரிக்கப்பட்ட 
வதெிய சபண்கள் உரிறைக்கான ொெனம் சபண்களுக்சகதிரான ேன்முறைகறள 
முைியடிக்க அறனத்து நடேடிக்றககளும் வைற்சகாள்ளப்பட வேண்டுசைன 
சுட்டிக்காட்டுகின்ைது. 

7.3: சசயற்த்திட்ட முைாகமத்துவ பிரிவின் பங்கு 

உரிறைத்தகுதி ோர்ப்படத்திற்கு அறைோக சபண்களுக்கு அேர்களது ேருைானத்றத 
உயர்த்தி சகாள்ேதற்கான நிதியுதேி ேழங்கப்படும். சபண்கள் அபிேிருத்து குழுக்கள் 
ஊடாக செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு சபண்களுக்கான ேருைானத்றத 
அதிகரிக்க அேெியைான திைன் ேிருத்தி பயிற்ெிகறள ஒழுங்குபடுத்தும். 
இப்பயிற்ெிகள் நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயின் ஆவ ாெகர்களால் 
வைற்சகாள்ளப்படும். இந்த ஆவ ாெகர் குழுேில் ப தரப்பட்ட பிரிவுகறள வெர்ந்த 50 
நிபுணர்கள் காணப்படுகின்ைனர். இப்பயிற்ெிகள் மூ ம் சபண்கள் ைற்றும் ேயது 
ேந்வதாரின் உள்ளார்ந்த திைறைகறள வைம்படுத்த நடேடிக்றககள் 
வைற்சகாள்ளப்படும். இப்பயிற்ெியினுள் ேருைானத்றத வைம்படுத்தும் நடேடிக்றககள், 
இறெ ைற்றும் நடனம், தகேல் சதாழில்நுட்பம் ொர் பயிற்ெிகள் உள்ளடக்கப்படும். 
றதயல், அழகுக்கற , செயற்றக பூக்கள் தயாரித்தல், காகித உறைகள் தயாரித்தல், 
ஊது பத்திகள் தயாரித்தல் ைற்றும் இனிப்பு பண்டங்கள் தயாரித்தல் வபான்ை ேடீ்டில் 
இருந்து ேருைானைீட்டக்கூடிய செயற்பாடுகள் சதாடர்பிலும் பயிற்ெி ேழங்கப்படும். 
 

இத்தறகய பயிற்ெிகள் ேருைான ைீளறைப்பு நிகழ்ச்ெி திட்டத்தின் கீழ் 
ேழங்கப்படுேதுடன் ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு ேங்கியின் கடனின் கீழான 
செயற்த்திட்ட கூறு 3 இன் கீழ் ேழங்கப்படும்.  
 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிறே வெர்ந்த ெமூக அலுே கர் பயிற்ெிகறள 
ேழங்கும் ஆவ ாெகர் குழுவுடன் இறணந்து செயற்படுோர். செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிவு தகேல்கறள பகிர்ந்து சகாள்ளவும், கல்ேி ைற்றும் 
சதாடர்பாடற  வைம்படுத்தவுசைன சபண்கள் அபிேிருத்தி குழுக்கறள அறைக்கும்  
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பயிற்ெிகள் அறனத்தும் நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயின் ெமூக அபிேிருத்தி 
உத்திவயாகத்தர் தற றையி ான ஆவ ாெகர் குழுோல் வைற்சகாள்ளப்படும். 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிறே வெர்ந்த ெமூக அலுே கர் பயிற்ெிகறள 
ேழங்கும் இந்த ஆவ ாெகர் குழுவுடன் இறணந்து செயற்படுோர்.  
 

"எண்டர்பிறரஸ் ஸ்ரீ  ங்கா" நிகழ்ச்ெி திட்டத்தின் கீழ்  அரொங்கத்தினால் 
ேழங்கப்படும் கடன் ேெதிகறள சபை சபண்கள் ஊக்குேிக்கப்படுோர்கள். 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு கட்டிட நிர்ைாண ஒப்பந்தக்காரருடன் இறணந்து 
நிர்ைாண கட்டத்தின் வபாது பாதிக்கப்பட்ட சபண்களுக்கு உரிய வேற ோய்ப்புக்கறள 
ேழங்கவும் நடேடிக்றககறள வைற்சகாள்ளும்.  

அரொங்கத்தின் நுண்கடன் திட்டங்கள், கூட்டுைவு கடன் அறைப்புக்கள் ைற்றும் அரெ 
ொர்பற்ை நிறுேனங்கள் மூ ைாக சபண்களுக்கு நன்றைகள் கிறடக்கும். சபண்களுக்கு 
உதேிகறள ேழங்குேது சதாடர்பில் குைித்த பிரவதெ செய கத்தின் சபண்கள் 
அபிேிருத்தி உத்திவயாகத்தரது உதேிறய செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
ெமூக அலுே கர் சபற்றுக்சகாள்ோர். இதன் மூ ம் பிரவதெ செய கத்தால் 
சபண்களுக்சகன குைிப்பாக கர்ப்பிணி சபண்களுக்சகன வைற்சகாள்ளப்படும் 
ேிழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெிகளுக்கும் உதேிகறள சபற்றுக்சகாள்ள முடியும்.  
 

ஏறனய ைீள்குடிவயற்ை திட்டங்களில் ைக்கள் பரந்து ோழ்ேது வபா ல் ாது 
இத்திட்டத்தில் அடுக்குைாடி குடியிருப்பிற்குள் தைது ெமூக உைவுகறள சதாடர்ந்து 
வபண வேண்டிய நிற யில் ைீள்குடிவயற்ைப்படும் ைக்கள் காணப்படுகின்ைனர். 
எனினும் இவ்ோைான சூழ்நிற யில் சபண்கறள கூட்டு நடேடிக்றககளில் 
ஈடுபடுத்துேது இ குோகும். சபண்கள் அேெர நிற கள் அல் து சபாது 
செயற்பாடுகளில் ஒருேறரசயாருேர் ொர்ந்து காணப்படுகின்ைனர். 

7.4: விழிப்புைர்வு நிைழ்ச்சி திட்டங்ைள் 

அட்டவகை 7. 1  : விழிப்புைர்வு நிைழ்ச்சி திட்டங்ைள் 

அடுக்குைாடி குடியிருப்புக்களில் காணப்படும் 
ேெதிகள் ெி  பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு 
புதியறே என்பதால் அேற்றை 
பயன்படுத்துேது சதாடர்பி ான ேிழிப்புணர்வு 
ைற்று பயிற்ெி திட்டங்கள் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் ெமூக 
அலுே கர் 

சபாது ேெதிகறள சுத்தைாக பராைரித்தல் செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் ெமூக 
அலுே கர் ைற்றும் அறைேிட 
முகாறையாளர் 

சுகாதார பிரச்ெறனகள் சதாடர்பி ான 
ேிழிப்புணர்வு  

சபாது சுகாதார உத்திவயாகத்தரின் 
உதேியுடன் திட்டைிடல் அலுே கர், 
அறைேிட முகாறையாளர்  

சுவதெ ைக்களுடன் உரிய உைேிறன வபணும் 
சபாருட்டு பயிற்ெியிறன ேழங்கல் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் ெமூக 
அலுே கர் ைற்றும் அறைேிட 
முகாறையாளர் 
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கண்காணிப்பு ைற்றும் ைதிப்படீ்டின் வபாது பால் ொர்ந்த பிரச்ெறனகள் 
கண்காணிக்கப்பட்டு, ைதிப்பிடப்பட்டு அைிக்றகப்படுத்தப்படும். இறே எதிர்கா  
செயல்திட்டங்களுக்கான பால்நிற  செயற்பாட்டு திட்டங்கறள தயாரிக்க உதவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

வபாறதப்சபாருள் பாேறனயாளர்கள் ைற்றும் 
இனம் சதரியாவதார்  ஆகிவயாரிடைிருந்து 
பாதுகாப்பது சதாடர்பான பயிற்ெி 

சபாலீஸாரின் உதேியுடன் அறைேிட 
முகாறையாளர் 
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அத்தியாயம் 8 

குகறதரீ்க்கும் சபாறிமுகற 

எந்தசோரு ைீள்குடிவயற்ை திட்டங்களும் நறடமுறைப்படுத்தும் நிறுேனத்திற்கும் 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கும் இறடவய பிரச்ெறனகளின்ைி 
நறடமுறைப்படுத்தப்படைாட்டாது. ைீள்குடிவயற்ைம் மூ ம் கிறடக்க கூடிய 
நன்றைகளுக்கான உரிறை தகுதி, இழப்படீு சதாடர்பில் திருப்தியின்றை, தகுதிக்கான 
திட்ட அளறேகள், ைீள்குடிவயற்ை அறைேிடங்கள், ைீள்குடிவயற்ை அறைேிடங்களில் 
கிறடக்கும் வெறேகளின் தரம் ைற்றும் சுவதெ ெமூகத்தினருக்கும் 
ைீள்குடிவயற்ைப்பட்வடாருக்குைிறடயி ான பிரச்ெறனகள் உள்ளிட்ட பிரச்ெறனகள் 
உருோக ாம். எனவே இவ்ோறு பாதிக்கப்பட்வடார் தைது குறைகறள முறைப்பாடு 
செய்ேதற்கு உரிய சபாைிமுறை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். செயற்த்திட்டத்றத 
சேற்ைிகரைாக நறடமுறைப்படுத்தவும் இது உதவும். நகர புத்துயிர்ப்பு 
செயற்த்திட்டத்தில் தற்வபாது முறைப்பாடுகள் அறனத்தும் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் 
(திட்டைிடல்), பிரதி பணிப்பாளர் (ைீள்குடிவயற்ைம்), ெட்ட அலுே கர் ைற்றும் காணி 
அலுே கர் ஆகிவயாறர உள்ளடக்கிய வைன்முறையடீ்டு குழுேினால் 
பரிெீ ிக்கப்படுகிைது. ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு ேங்கி அதன் 
ோடிக்றகயாளர்களிடம் சபாருத்தைான வேகைாக ைக்களின் குறைகறள தீர்க்க கூடிய 
சபாைிமுறைறய ஏற்படுத்துைாறு வகட்டுள்ளது.  

ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக ெட்டகத்திற்கு அறைோக செயற்த்திட்டத்தின் கீழ் சுயாதீன 
குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறை ஒன்று ஏற்படுத்தப்படும். இப்சபாைிமுறையில் 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் தைது முறைப்பாடுகறள முன்றேக்க ாம். இப்புதிய 
நறடமுறை மூ ம் நீண்ட நிர்ோக ைற்றும் ெட்ட செயல்முறைகறள குறைக்க ாம். 
இப்சபாைிமுறை கீழ்ேரும் நன்றைகறள தரும்; 

 பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் ைற்றும் ெமூகத்தேர் தைது குறைகறள சதரிேித்து 
தீர்ேிறன சபற்றுக்சகாள்ளும் ேிறனத்திைனான ைார்க்கைாக அறையும். 

 செயற்த்த்திட்ட நறடமுறைப்படுத்தும் தரப்பினருக்கும் பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களுக்கும் இறடவய ெிைந்த உைறே கட்டிசயழுப்ப உதவும் 

 ெமூகத்தின் கருத்துக்கறள கேனத்திச டுக்க முடியும் 

 

குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறையின் படிமுறைகள்; 
 செயற்த்திட்டத்துடன் சதாடர்பான காணி அல் து ெமூக அலுே கரிடம் 

முறைப்பாட்றட முன்றேத்தல் 
 அறைச்சு ைட்ட குறைதீர்க்கும் குழுேிடம் முறைப்பாட்றட முன்றேத்தல் 
 சுயாதீன குறைதீர்க்கும் குழுேினால் முறைப்பாடுகள் றகயாளப்படுதல் 
 நீதிமுறைறைக்கறைய ேழக்கிறன தாக்கல் செய்தல் 
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பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் வைற்கூைிய எந்தசோரு சபாைிமுறை மூ மும் தைது 
குறைகறள தீர்த்து சகாள்ள ாம். கீழுள்ள அட்டேறணயில் குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறையின் செயற்பாடு சுருக்கைாக ேிளக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவகை 8. 1 : குகறதீர்க்கும் சபாறிமுகற 
குகறதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிகைப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகறதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

ைட்டம் 1: கள  
நிற யில் 
உள்ள காணி 
அல் து ெமூக 
அலுே கர் 

எந்தசோரு 
பிரச்ெறன 
அல் து 
குறைகள் 
சதாடர்பிலும் 
முத ாேது 
சதாடர்பு 
றையம் காணி 
அல் து ெமூக 
அலுே கர்  

 

குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறை செயற்த்திட்ட 
அறைேிடம் ைற்றும் கூட்டு ஆதன 
அலுே கங்களில் கள ைட்டத்தில் 
சபாதுைக்களின் பார்றேக்காக றேக்கப்பட 
வேண்டும். வைலும் குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறை 
நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டம் ைற்றும் 
ைாநகர ைற்றும் வைல்ைாகாண அபிேிருத்தி 
அறைச்ெின் இறணயத்தளத்தில் பதிவேற்ைப்பட 
வேண்டும். 
 
குைித்த அலுே கர்கறள சதாற வபெி 
ோயி ாகவோ அல் து வநரடியாகவோ 
சதாடர்பு சகாண்டு குறைகறள 
முன்றேக்க ாம். 
 
குறைகள் உத்திவயாகப்பற்ைற்ை நிற யில் 
தீர்க்கப்படாத பட்ெத்தில் ைட்டம் 1 இற்கான 
முறைப்பாட்டு படிேத்றத பூர்த்தி செய்து 
முறைப்பாட்றட ெைர்ப்பிக்க ாம். 
முறைப்பாட்டு படிேத்தின் பிரதி செயற்த்திட்ட 
முத்திறரயுடன் முறைப்பாட்டாளருக்கு 
முறைப்பாட்டிற்கான ஆதாரைாக 
றகயளிக்கப்பட வேண்டும். 
 
முறைப்பாட்டிற்கான படிேம் நகர புத்துயிர்ப்பு 
செயற்த்திட்டம் ைற்றும் ைாநகர ைற்றும் 
வைல்ைாகாண அபிேிருத்தி அறைச்ெின் 
இறணயங்களில் பதிவேற்ைப்பட வேண்டும். 
அச்ெிடப்பட்ட முறைப்பாட்டு படிேங்கள் 
செயற்த்திட்ட அலுே கம் ைற்றும் நகர 
அபிேிருத்தி அதிகாரெறப ஆகியேற்ைில் 
றேக்கப்பட வேண்டும். 
 
உரிய காணி ைற்றும் ெமூக அலுே கர் 
எழுத்தைிவு அற்ை முறைப்பாட்டாளர் 
முறைப்பாட்டு படிேத்றத நிரப்ப உதேி புரிோர் 
 
கிறடக்கப்சபற்ை உத்திவயாகப்பற்ைற்ை ைற்றும் 
உத்திவயாகபூர்ே முறைப்பாடுகள் சதாடர்பில் 
தனியான பதிவேட்றட காணி அல் து ெமூக 
அலுே கர் வபண வேண்டும் 
 
உரிய காணி அல் து ெமூக அலுே கர் 

15 வேற  
நாட்கள் 
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குகறதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிகைப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகறதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

வதறேவயற்படிம் குைித்த முறைப்பாடுகள் 
சதாடர்பில் ைகளரீ் அபிேிருத்தி குழுக்கள் 
ைற்றும் ஏறனய பங்குதாரர்களின் 
கருத்துக்கறள சபை ாம். இதற்சகன 
கூட்டங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டால் குைித்த 
கூட்டங்கள் சதாடர்பான அைிக்றககறள உரிய 
அலுே கர்கள் வபண வேண்டும். 
 
முறைப்பாடு 15 வேற  நாட்களுக்குள் 
தீர்க்கப்பட்டால் குைித்த காணி அல் து ெமூக 
அலுே கர் அதறன பாதிக்கப்பட்வடாருக்கு 
எழுத்து மூ ம் அைிேிப்பார். 
 
இவ்ோறு அைிேிக்கப்பட்ட முடிவு சதாடர்பில் 
தைது நிற ப்பாட்றட பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் 
10 வேற  நாட்களுக்குள் பதி ளிக்க 
வேண்டும். இவ்ோறு பதி ளிக்காத பட்ெத்தில் 
அேர்கள் தீர்ைானத்றத ஏற்றுக்சகாண்டதாக 
கருதப்படும்.  
 
முறைப்பாட்றட தீர்க்க கூடிய கா ம் 
வதறேயாயின் அது சதாடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினருக்கு எழுத்து மூ ம் அைிேித்து 
அேர்களின் இணக்கப்பாடு சபைப்பட வேண்டும். 
முறைப்பாட்றட தீர்க்க வைலும் 15 வேற  
நாட்கறள அதிகைாக வகார ாம்.  

ைட்டம் 2: 
ைாநகர 
ைற்றும் 
வைற்கு 
அபிேிருத்தி 
அறைச்ெில் 
காணப்படும் 
குறைதீர்க்கும் 
குழு 

ெமூகேிய ாளர் 
(செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே 
பிரிவு) 
 

முத ாேது ைட்டத்தில் தீர்வு 
கிறடக்காேிட்டாவ ா அல் து கிறடத்த 
தீர்ேில் திருப்தி முறைப்பாட்டாளர் 
திருப்தியறடயாேிட்டாவ ா அல் து குைித்த 
ேிடயம் ெமூக ைற்றும் காணி அலுே கரின் 
ேிடயப்பரப்பிற்கு அப்பால் காணப்பட்டாவ ா 
முறைப்பாட்டாளர் ைீண்டும் ைட்டம் 2 
முறைப்பாட்டு படிேத்றத ெைர்ப்பிக்க 
வேண்டும். முறைப்பாட்டு படிேத்தின் பிரதி 
செயற்த்திட்ட முத்திறரயுடன் 
முறைப்பாட்டாளருக்கு முறைப்பாட்டிற்கான 
ஆதாரைாக றகயளிக்கப்பட வேண்டும். 
முறைப்பாட்டிற்கான படிேம் நகர புத்துயிர்ப்பு 
செயற்த்திட்டம் ைற்றும் ைாநகர ைற்றும் 
வைல்ைாகாண அபிேிருத்தி அறைச்ெின் 
இறணயங்களில் பதிவேற்ைப்பட வேண்டும். 
செயற்த்திட்ட அலுே கம் ைற்றும் நகர 
அபிேிருத்தி அதிகாரெறப ஆகியேற்ைில் 
றேக்கப்பட வேண்டும். 
 
குறைதீர்க்கும் குழுேில் உள்ளடங்குவோர்: 
பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டைிடல்)- 
தற ேர் 

15 வேற  
நாட்கள் 
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குகறதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிகைப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகறதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

ெட்ட பிரிேின் பணிப்பாளர் அல் து அேரது 
பிரதிநிதி- உறுப்பினர் 
காணி பிரிேின் பணிப்பாளர் அல் து அேரது 
பிரதிநிதி- உறுப்பினர் 
வை திக செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் 
(திட்டைிடல்)-  உறுப்பினர் 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
ெமூகேிய ாளர்- செய ாளர் 
 
ைட்டம் ஒன்ைில் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட 
முறைப்பாட்டு படிேத்தின் பிரதியும் ைட்டம் 2 
இற்கான முறைப்பாட்டு படிேத்துடன் 
இறணக்கப்பட வேண்டும். 
 
ைாநகர ைற்றும் வைல்ைாகாண அபிேிருத்தி 
அறைச்சு அறனத்து முறைப்பாடுகறளயும் 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேிற்கு 
அனுப்பி றேக்கும். 
 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு குைித்த 
முறைப்பாடு நகர புத்துயிர்ப்பு 
செயற்த்திட்டத்தின் ேிடய பரப்பினுள் 
உள்ளடங்குகின்ைதா என்பறத ஆராய்ந்து 
இல் ாேிடில் முறைப்பாட்டாளருக்கு எழுத்து 
மூ ம் அதறன அைிேித்து எதிர்கா த்தில் 
இவ்ேிடயம் சதாடர்பில் அேர் சதாடர்பு 
சகாள்ள வேண்டிய நிறுேனங்கள் 
சதாடர்பாகவும் அைிேிக்கும். 
 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
ெமூகேிய ாளர் இக்கட்டத்திற்கான 
முறைப்பாடுகளின் சதாடர்பு அதிகாரியாக  
செயற்படுோர். 
 
அேெியவைற்படின் செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிவு இவ்ேிடயம் சதாடர்பில் 
உரிய அலுே கங்களுடன் 
க ந்துறரயாடல்கறள வைற்சகாள்ள ாம். 
அத்துடன் கள ேிஜயங்கறள வைற்சகாண்டு 
கள ைட்ட கூட்டங்கறளயும் அேெியைாயின் 
நடாத்த ாம். 
 
முறைப்பாட்டாளருக்கு ைட்டம்-2 குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறை சதாடர்பில் எவ்ேித செ வுகளும் 
ஏற்படாத ேண்ணம் செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிவு உறுதி செய்ய வேண்டும். 
 
முறைப்பாடு 15 வேற  நாட்களுக்குள் 
தீர்க்கப்பட்டால் முறைப்பாட்டாளருக்கு 
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குகறதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிகைப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகறதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு 
எழுத்துமூ ம் அைிேிக்க வேண்டும். 
 
இவ்ோறு அைிேிக்கப்பட்ட முடிவு சதாடர்பில் 
தைது நிற ப்பாட்றட பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் 
10 வேற  நாட்களுக்குள் பதி ளிக்க 
வேண்டும். இவ்ோறு பதி ளிக்காத பட்ெத்தில் 
அேர்கள் தீர்ைானத்றத ஏற்றுக்சகாண்டதாக 
கருதப்படும்.  
 

 

முறைப்பாட்றட தீர்க்க கூடிய கா ம் 
வதறேயாயின் அது சதாடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினருக்கு எழுத்து மூ ம் அைிேித்து 
அேர்களின் இணக்கப்பாடு சபைப்பட வேண்டும். 
முறைப்பாட்றட தீர்க்க வைலும் 15 வேற  
நாட்கறள அதிகைாக வகார ாம்.  
 
முறைப்பாட்டிற்கான தீர்வு கிறடக்காத 
பட்ெத்தில் முறைப்பாட்டாளர் குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறையின் ைட்டம்-3 ஐ அணுக 
எழுத்துமூ ம் ைாநகர ைற்றும் வைல் ைாகாண 
அபிேிருத்தி அறைச்ெிற்கு அைிேிக்க ாம்.  

ைட்டம் 3: 
சுயாதீன 
குறைதீர்க்கும் 
குழு 

வை திக 
செய ாளர்  
(நகர 
அபிேிருத்தி), 
ைாநகர ைற்றும் 
வைல்ைாகாண 
அபிேிருத்தி 
அறைச்சு 

ைட்டம் இரண்டில் தீர்வு கிறடக்காேிட்டாவ ா 
அல் து கிறடத்த தீர்ேில் திருப்தி 
முறைப்பாட்டாளர் திருப்தியறடயாேிட்டாவ ா  
அேர் சுயாதீன குறைதீர்க்கும் குழுேிடம் 
வைன்முறையடீு செய்ய ாம்.  
 
சுயாதீன குறைதீர்க்கும் குழுேின் 
உறுப்பினர்கள்: காணி ைற்றும் காணி 
அபிேிருத்தி அறைச்சு, ைகளரீ் ேிேகார 
அறைச்சு ைற்றும் ேிற ைதிப்படீ்டு 
திறணக்களம் ஆகிய நிறுேனங்களின் 
பிரதிநிதிகள், ெட்டத்தரணிசயாருேர், ஓய்வு 
சபற்ை ெிவரஸ்ட அரெ அதிகாரி ைற்றும் ெிேில் 
அறைப்புக்களின் பிரதிநிதிசயாருேர் 
 
ைட்டம் 1 ைற்றும் 2 இல் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட 
முறைப்பாட்டு படிேங்கள் உள்ளிட்ட அறனத்து 
ஆேணங்களும் சுயாதீன குறைதீர்க்கும் 
குழுேிடம் ெைர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். 
 
இக்குழுேின் தற ேராக ைாநகர ைற்றும் 
வைல்ைாகாண அபிேிருத்தி அறைச்ெின் 
வை திக செய ாளர் (நகர அபிேிருத்தி)  
செயற்படுோர். அத்துடன் முறைப்பாட்றட 
ேிொரிக்கும் வபாது அறனத்து குழு 
உறுப்பினர்கறளயும் கூட்டத்திற்கு அறழக்கும் 
அதிகாரமுமுண்டு, 

15 வேற  
நாட்கள் 
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குகறதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிகைப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகறதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

 
அேெியவைற்படின்  சுயாதீன குறைதீர்க்கும் 
குழு இவ்ேிடயம் சதாடர்பில் உரிய 
அலுே கங்களுடன் க ந்துறரயாடல்கறள 
வைற்சகாள்ள ாம். அத்துடன் கள 
ேிஜயங்கறள வைற்சகாண்டு கள ைட்ட 
கூட்டங்கறளயும் அேெியைாயின் நடாத்த ாம். 
 

 

முறைப்பாடு 15 வேற  நாட்களுக்குள் 
தீர்க்கப்பட்டால் சுயாதீன குறைதீர்க்கும் குழு 
அது சதாடர்பில் செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே 
பிரிேிற்கு அைிேிக்கும். இதறனயடுத்து 
முறைப்பாட்டாளருக்கு செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிவு எழுத்துமூ ம் அைிேிக்க 
வேண்டும். 
 

இவ்ோறு அைிேிக்கப்பட்ட முடிவு சதாடர்பில் 
தைது நிற ப்பாட்றட பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் 
10 வேற  நாட்களுக்குள் பதி ளிக்க 
வேண்டும். இவ்ோறு பதி ளிக்காத பட்ெத்தில் 
அேர்கள் தீர்ைானத்றத ஏற்றுக்சகாண்டதாக 
கருதப்படும்.  

 

 

முறைப்பாட்றட தீர்க்க கூடிய கா ம் 
வதறேயாயின் அது சதாடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினருக்கு எழுத்து மூ ம் அைிேித்து 
அேர்களின் இணக்கப்பாடு சபைப்பட வேண்டும். 
முறைப்பாட்றட தீர்க்க வைலும் 15 வேற  
நாட்கறள அதிகைாக வகார ாம்.  
 

முறைப்பாட்டிற்கான தீர்வு கிறடக்காத 
பட்ெத்தில் முறைப்பாட்டாளர் குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறையின் ைட்டம்-4 ஐ அணுக 
எழுத்துமூ ம் ைாநகர ைற்றும் வைல் ைாகாண 
அபிேிருத்தி அறைச்ெிற்கு அைிேிக்க ாம்.  

 

ைட்டம் 4: 
நீதிைன்ைத்றத 
அணுகல் 
 
செயற்த்திட்டத்
தின் 
குறைதீர்க்கும் 
முறைக்கு 
அப்பால் 
தாக்கேிறளேி
ற்குட்படக்கூடி
ய 
ைக்களுக்கான 

பாதிக்கப்பட்ட 
நபர் அல் து 
ெமூகத்திற்கு 
செயற்த்திட்டத்
தின் 
குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறை 
ஊடாக தீர்வு 
கிறடக்காத 
பட்ெத்தில் 
நீதித்துறைறய 
அணுக ாம் 

அறனத்து பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கும் ெட்ட 
உதேி கிறடக்க வேண்டும் 
 
குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறையின் படி 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் உதேி 
தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிய ைக்களுக்வக 
ேழங்கப்படும்.  
 
முறைப்பாட்டாளர் தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக 
கூடிய நபசரன கருதப்பட்டால் அேர்களுக்கு 
எவ்ேித செ வுகளும் ஏற்படாத ேண்ணம் 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு உறுதி 
செய்ய வேண்டும். தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக 

நாட்டின் 
நீதித்துறை
யின் 
செயற்பா
டுகளுக்க
றைய 
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குகறதரீ்க்கும் 
மட்டங்ைள் 

ஒருங்ைிகைப்
பாைர் 

சசயற்த்திட்டத்தின் சதாடர்பாடல் மற்றும் 
ஏகனய வசதிைள் 

குகறதரீ்க்கு
ம் ைால 
எல்கல 

உதேி கூடிய நபருக்கான ேறரேி க்கணம் கீவழ 
தரப்பட்டுள்ள வபாதிலும் இது சதாடர்பான 
இறுதி தீர்ைானத்றத ைாநகர ைற்றும் 
வைல்ைாகாண அபிேிருத்தி அறைச்வெ 
வைற்சகாள்ளும். 
 
நீதிைன்ை தீர்ப்வப இறுதியானதாகும்.  

 

*தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிய நபர்: ஒருேர் உடல் அல் து உள ரீதியாகவோ 
அங்கேனீைறடந்து காணப்பட்டாவ ா, ஆதரேற்ைேராகவோ, அனாறதயாகவோ, 60 
ேயதிற்கு வைற்பட்டேராகவோ அல் து குடும்பத்றத தற றைதாங்கும் 
சபண்ணாகவோ காணப்பட்டால் தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிய நபராக 
கருதப்படுோர்.  
 

வைற்கூைப்பட்டேற்ைிற்கு வை திகைாக பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் நீதியறைச்ெினால் 
நியைிக்கப்படும் இணக்க ெறபயின் உதேியிறனயும் நாட ாம். குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறையில் நீதிைன்ைத்றத அணுகினால் ஏற்படக்கூடிய செ வுகறள தேிர 
வேசைந்த கட்டணங்களும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரிடைிருந்து அைேிடப்படைாட்டாது.  
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அத்தியாயம் 9 
வருமான மீைகமப்பு உபாயங்ைள் 

9.1. வருமான மீைகமப்பு உபாயங்ைள் 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு இச்செயற்த்திட்டத்றத பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களுக்கான அபிேிருத்திக்கான ெந்தர்ப்பைாகவே வநாக்குகிைது. பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்கறள செயற்த்திட்ட நன்றைகள் நிறுேனங்களின் தற யடீு, நஸ்ட ஈடு, ேருைான 
ைீளறைப்பு நிகழ்ச்ெி திட்டங்கள், தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிய குழுக்களுக்கான 
புனர்ோழ்வு ைற்றும் அடுக்குைாடி கட்டிடங்கறள நிர்ைாணிக்கும் வபாது நிர்ைாணம் 
ொர்ந்த நடேடிக்றககளின் வபாது வேற ோய்ப்பு ஆகியன மூ ைாக ேந்தறடயும்.  

9.1.1: எதிர்பார்க்ைப்படும் இழப்புக்ைள் 

 தினக்கூ ிக்கு வேற  செய்பேர்கள் 
 ெிைிய ேியாபார நடேடிக்றககளில் ஈடுபட்ட இரு ேடீுகளில் ேெித்வதாரின் 

இடப்சபயர்வு 
 ஒரு குடும்பம் சேற்ைிற  ேிற்கின்ை அவதவேறள இன்சனாரு குடும்பம் 

ப ெரக்கு கறடறய சகாண்டிருந்தது 
 நிர்ைாண நடேடிக்றககள் காரணைாக ஏற்பட்ட இழப்புக்கள் 

9.2. வருமான மீைகமப்பு உபாயங்ைள் 

ைீள்குடிவயற்ைத்தால் ேர்த்தக நடேடிக்றககளின் இழப்பு காரணைாக பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களுக்கு ைாதாந்த சகாடுப்பனோக ரூபா. 18,000 ேழங்கப்படும். பதிவு 
செய்யப்படாத, ஒழுங்காக கணக்வகடுகறள வபணாத ேியாபார நடேடிக்றககளுக்கு 
ேழங்கப்படும் சகாடுப்பனவு இதுோகும். 

தகுதியான ேடீுகளின் ேருைானத்றத ைீளறைக்க/வைம்படுத்த கீழ்ேரும் 
நடேடிக்றககள் வைற்சகாள்ளப்படும்; 

 பயனாளிகளுக்கான ேிழிப்புணர்றே அதிகரித்தல் 
 ைாற்று சதாழில்களுக்கான திைன்கறள ேிருத்தி செய்தல் 
 ைாற்று ேியாபார திட்டங்கறள தயாரித்தல் அல் து தற்வபாறதய 

ேியாபாரங்கறள வைம்படுத்தல் 
 வதறேவயற்படின் நிதி நிறுேனங்களிடைிருந்து கடறன சபறுேதற்கு 

உதவுதல் 
 தகேல் து ங்கல் சபாைிமுறைறய தயாரித்தல் 

 

9.3: தாக்ைவிகைவிற்குள்ைாை கூடிய குடும்பங்ைள் 
  

தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிய குடும்பங்களுக்கு சதாடர்ச்ெியாக அரெின் ைானிய 
உதேிகள் கிறடப்பதுடன் ேருைான ைீளறைப்பு நிகழ்ச்ெி திட்டத்தின் கீழும் உதேிகள் 
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ேழங்கப்படும். அங்கேனீர்களுக்கு ெமூக வெறேகள் திறணக்களத்தின் ஊடாக உதேி 
ேழங்கப்படும். செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் ெமூக அலுே கர் 
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கும் ெமூக வெறேகள் திறணக்களத்திற்கும் 
இறடயி ான ஒருங்கிறணப்பாளராக செயற்படுோர். . 

ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கு முன்னர் செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு ெமூக 
தயார்படுத்தல் நிகழ்ச்ெி திட்டங்கறள குடும்பங்களுக்கு புதிய சூழல் சதாடர்பில் 
அைிவுறுத்துேதற்காக தயாரிக்க வேண்டும். குைித்த குடும்பங்களின் அடுக்குைாடி 
ேடீ்டு ோழ்க்றக சதாடர்பான எண்ணங்கள் ைற்றும் கருத்துக்கறள அைிந்து 
சகாள்ளக்கூடிய ேறகயில் இந்த நிகழ்ச்ெி திட்டங்கள் ேடிேறைக்கப்பட வேண்டும். 
ேிவெட வதறேயுள்வளாருக்கு தளைாடியில் ேடீுகள் ேழங்கப்படும். தற்வபாது 
ெமுர்த்தி அல் து ேயதாவனாருக்கான சகாடுப்பனவுகறள சபறுவோர் அேற்றை 
சதாடர்ந்து சபறுேறத செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு உறுதி செய்ய வேண்டும். 
வைலும் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு புதிய ோழ்ோதார ைார்க்கங்கறள ஏற்படுத்தி 
சகாள்ளும் ேறகயில் திைன் பயிற்ெிகள் அளிக்கப்படும்.  

தற்வபாது நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டம்/நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயால் 
ைீள்குடிவயற்ைப்பட்ட ைக்களுக்கு அடிக்கடி இ ேெ ைருத்துே முகாம்கள் 
வைற்சகாள்ளப்பட்டு ேருகின்ைன. 
 

9.4: வருமான மீைகமப்பு நிைழ்ச்சி திட்டங்ைகை 
நகடமுகறப்படுத்துவதற்ைான ஒழுங்ைகமப்பு 

ேருைானத்றத அதிகரிக்கும் திைன்கறள வைம்படுத்த அேெியைான நடேடிக்றககறள 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு வைற்சகாள்ளும் (அட்டேறன 5.3 ஐ பார்க்கவும்). 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிறே வெர்ந்த திட்டைிடல் அலுே கர் ஆவ ாெகர் 
குழுவுடன் இறணந்து ேருைான ைீளறைப்பு சதாடர்பான நிகழ்ச்ெி திட்டங்கறள 
வைற்சகாள்ோர்.  

9.5. வருமான மீைகமப்பு நிைழ்ச்சி திட்டத்தில் சதாடர்புகடய 
நிறுவனங்ைள் 

 கடன் ேழங்கும் நிறுேனங்கள் 
 சதாழில் பயிற்ெி நிற யங்கள் 
 உரிய அரெ ொர்பற்ை நிறுேனங்கள்  

குைிப்பு: ைீள்குடிவயற்ைம் காரணைாக இரு குடும்பங்களின் ோழ்ோதாரம் 
பாதிக்கப்படும். எனினும் வதெிய கட்டாய ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றக ைற்றும் ஆெிய 
உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு ேங்கியின் ந க்காப்பு சகாள்றககளுக்கு அறைோக 
ைக்களின் ேருைானத்றத இச்செயற்த்திட்டத்தின் கீழ் உயர்த்த முடியுைாயின் அது 
ொதகைான ேிறளோகும்.  
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அத்தியாயம் 9 
நிறுவன ஒழுங்ைகமப்பு சட்டைம் 

ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டுத்திட்டத்றத  நறடமுறைப்படுத்தும் சபாறுப்பு வை திக 
செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் (திட்டைிடல்) அேர்கறள ொரும். இேருக்கு கீவழவய நகர 
அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயின் சுற்ைாடல் பிரிவு சதாழிற்படுகிைது. ெமூகேிய ாளர் 
ைற்றும் உதேி செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் (காணி) ஆகிவயார் வை திக செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளருக்கு ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டுத்திட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்த 
உதேிகறள ேழங்குேர். பிரதி செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் (சதாழில்நுட்பம்) 
செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் சதாழில்நுட்பம் ொர் நடேடிக்றககளுக்கு 
சபாறுப்பாக ேிளங்குோர்.  

நிர்ைாண நடேடிக்றககள் அறனத்தும் பிரதி பணிப்பாளர் (சதாழில்நுட்பம்) 
அேர்களால் கண்காணித்து ஒருங்கிறணப்பு செய்யப்படும். செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிேிற்கான அதிகாரம் நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறபயின் 
பணிப்பாளர் நாயகம் மூ ைாக கிறடத்ததுடன் அேர் மூ ைாக செயற்த்திட்ட 
வபாக்குக சதாடர்பில் அதிகாரெறபயின் தற ேர் ஊடாக அறைச்ெின் செய ாளருக்கு 
அைிேிக்க வேண்டும்.  

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு சதாழில்நுட்பம், ெமூகம், காணி முகாறைத்துேம் 
ைற்றும் நிதியியல் ொர் நிபுணர்கறள சகாண்டுள்ளது. ைீள்குடிவயற்ை  
செயற்பாட்டுத்திட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்துேதில் இப்பிரிேின் ெமூக 
அலுே கர்கள், ெமூக ெந்றதப்படுத்தல் அலுே கர்கள், காணி அலுே கர்கள் 
ஆகிவயார் முக்கிய பங்காற்றுேர். 

ைீள்குடிவயற்ைத்துடன் கீழ்ேரும் பிரதான அரெ நிறுேனங்கள் சதாடர்புபட்டுள்ளன; 

அட்டவகை 10. 1  :  மீள்குடிசயற்ற சசயற்ப்பாட்டு திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்துவதில் அரச 

நிறுவனங்ைைின் பங்கு 

ைாநகர ைற்றும் வைல்ைாகாண 
அபிேிருத்தி அறைச்சு 

சகாள்றக திட்டைிடல், நிதியிறன சபற்றுக்சகாள்ளல், 
அறைச்ெின் கீழியங்கும் நிறுேனங்களுக்கு சகாள்றக 
ரீதியான ேழிகாட்டற  ேழங்கல், கண்காணிப்பு ைற்றும் 
நிர்ோகம் 

நகர புத்துயிர்ப்பு 
செயற்த்திட்டம்/நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறப 

அறைச்ெின் சகாள்றக ேழிகாட்டற  
நறடமுறைப்படுத்தல், அரெின் இ க்றக எட்டுேதற்கு 
தைது முகாறைத்துேத்தின் கீழியங்கும் பிரிவுகளுக்கு 
ேழிகாட்டற  ேழங்கல் 

நி  அறளறே திறணக்களம் செயற்த்திட்டத்திற்கான திட்டங்கறள தயாரித்தல் 
ேிற  ைதிப்படீ்டு திறணக்களம் வதறேவயற்படின் நஸ்ட ஈடு ேழங்கும் சபாருட்டு ேிற  

ைதிப்படீ்றட வைற்சகாள்ளல் 
ைத்திய சுற்ைாடல் அதிகாரெறப பட்டிய ிடப்பட்ட செயற்த்திட்டங்களாக 

ேறகப்படுத்தப்பட்ட செயற்த்திட்டங்களுக்கான சுற்ைாடல் 
ைதிப்படீ்றட வைற்சகாள்ள ேழிகாட்டுதற  ேழங்குதல் 

இ ங்றக ைின்ொர ெறப செயற்த்திட்ட எல்ற கறள கடந்து செல்லும் ைின் 
கம்பிகறள வதறேவயற்படின் அகற்ைி வேறு இடங்களுக்கு 
ைாற்றுதல். அடுக்குைாடி குடியிருப்புக்களுக்கு 
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ைின்னிறணப்றப ேழங்குதல் 
நீர் ேழங்கல் ைற்றும் 
ேடிகா றைப்பு ெறப 

 செயற்த்திட்ட எல்ற கறள கடந்து செல்லும் நீர் 
இறணப்புக்கறள வதறேவயற்படின் அகற்ைி வேறு 
இடங்களுக்கு ைாற்றுதல். அடுக்குைாடி குடியிருப்புக்களுக்கு 
ைக்கள் குடிவயறுமுன்னவர அேெியைான நீரிறணப்றப 
ேழங்குதல் 

ஸ்ரீ ங்கா சர ிசகாம் சதாற த்சதாடர்பு ேெதிகறள ேழங்கல் 

 

10.1 சசயற்பாடுைள் மற்றும் சபாறுப்புக்ைள் 

நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறப/நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டத்தின் செயற்த்திட்ட 
முகாறைத்துே பிரிேின் வை திக பணிப்பாளர் (திட்டைிடல்) அேர்கள் தனது 
அலுே கர்களின் உதேியுடன் கீழ்ேரும் செயற்பாடுகறள வைற்சகாள்ோர்;  

அட்டவகை 10. 2 : மீள்குடிசயற்ற சசயற்பாட்டு திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்துவதற்ைான நிறுவன 
ஒழுங்ைகமப்பு 

சசயற்பாடுைள் சபாறுப்புக்ைள் 

ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றகக்கறைோக 
ைீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டிய குடும்பங்கறள இனம்காணல் 

ெமூக அலுே கர் URP-UDA 

தகேல்கறள புதுப்பிக்கும் வநாக்கில் பங்குதாரர்களுடனான 
க ந்துறரயாடல்கறள நடாத்துதல் 

ெமூக அலுே கர், காணி 
அலுே கர் ைற்றும் 
ைீள்குடிவயற்ைம் சதாடர்பான 
ஆவ ாெகர்கள் -PMU-URP-UDA   

சபாதுைக்கள் தகேல் நிற யசைான்றை ஏற்படுத்தல் 
ைற்றும் தகேற  சகாண்ட ஆேணங்கறள தயாரித்தல் 

வை திக செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் (திட்டைிடல்)–URP-
UDA  

செயற்த்திட்ட பிரிவுகறள உருோக்குதல் செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் –
PMU-URP_UDA 

இடம்சபயர்ந்த காணி உரிறைகள் அற்ை ைக்களுக்கு ைாற்று 
தங்குைிட ேெதிகறள ஒதுக்குதல் 

செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் –
PMU-URP_UDA 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் தைது இருப்பிடங்கறள ேிட்டு 
சேளிவயை வபாதியளவு கா  அேகாெம் (ஆகக்குறைந்தது 2 
கிழறைகள்) அளித்தல் 

செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் –
PMU-URP_UDA 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் தைது புதிய இருப்பிடங்களுக்கு 
செல்ேதற்கு உதவுதல் 

PMU-URP_UDA இன் ெமூக 
அலுே கர்களின் 
உதேியுடன் செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் சுவதெ ைக்களுடன் இறணந்து 
செயற்பட உதவுதல். 

PMU-URP_UDA இன் ெமூக 
அலுே கர்கள் 

ேருைான ைீளறைப்பு திட்டங்கள் திட்டைிடல் அலுே கர் –PMU- 
-URP-UDA 

ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டத்தில் குைிப்பிடப்பட்ட 
பால்நிற  ொர் பிரச்ெறனகறள றகயாளல் 

திட்டைிடல் அலுே கர் –PMU- 
-URP-UDA 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் தைது புதிய ோழ்ேிடங்களுக்கு ெமூக அலுே கர் - PMU- -
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குைிப்பு: வை திக செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் (திட்டைிடல்) அேர்களின் 
இணக்கப்பாட்டுடவனவய சபாறுப்புக்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன  

நறடமுறைப்படுத்தும் கா  அட்டேறணயில் ஒவ்சோரு நடேடிக்றகயும் 
நறடமுறைப்படுத்துேதற்கான கா  எல்ற  குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உரிய 
திட்டைிடப்பட்ட நடேடிக்றககளுக்கான ஊழியர்கறள ஒதுக்கியவுடன் ைீள்குடிவயற்ை 
நடேடிக்றககள் ஆரம்பைாகும். 
 
 

 

அண்றையிலுள்ள பாடொற களில் பிள்றளகறள 
வெர்ப்பதற்கு உதவுதல் 

URP-UDA  

குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறைக்கான குழுக்றள அறைத்து 
அேற்ைின் செயற்பாடுகறள அேதானித்தல்   

செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் –
PMU-URP_UDA 

சபண்கள் ைற்றும் ஏறழகள் உள்ளிட்ட 
தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிவயாருக்கு உதவுதல் 

ெமூக அலுே கர் - PMU- -
URP-UDA 

வபாக்குேரத்து சகாடுப்பனவு ைற்றும் ஏறனய உரிய 
சகாடுப்பனவுகறள செலுத்துேதற்கான ஏற்பாடுகறள 
வைற்சகாள்ளல் 

ஒவ்சோரு பாதிக்கப்பட்ட நபருக்குைான வகாறேகறள 
வபணுதல் 

செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் –
PMU-URP_UDA  

ெமூக அலுே கர் - PMU- -
URP-UDA 

முழுறையான கட்டணமும் ஆரம்ப கட்டத்திவ வய 
வைற்சகாள்ளப்பட்டால் அடுக்குைாடி ேடீுகளுக்கான 
உறுதிறய ேழங்கல் 

செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் –
PMU-URP_UDA  

செயற்த்திட்டத்திற்கான தகேல் முகாறைத்துே 
முறைறையிறன ஏறனய நிறுேனங்களுடனான 
ேற யறைப்பின் மூ ம் வபணுதல் 

தகேல் சதாழில்நுட்ப 
அலுே கர்- PMU-URP-UDA 

ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டு திட்டம் சதாடர்பாக உள்ளக 
ைற்றும் சேளியக கண்காணிப்றப வைற்சகாள்ளல் அத்துடன் 
பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கறளயும் சபறுதல் 

எதிர்கா  திட்டங்களில் உதேக்கூடிய ேறகயில் 
செயற்த்திட்டத்தின் கற்றுக்சகாண்ட பாடங்கறள 
ஆேணைாக்கல் 

வை திக பணிப்பாளர் 
(திட்டைிடல்) 

காசுப்பாய்ச்ெற  உறுதிப்படுத்த சதாடர்ச்ெியாக நிதி 
கிறடப்பறத உறுதி செய்தல் 

செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் –
PMU-URP_UDA 

ஆெிய உட்கட்டறைப்பு முதலீட்டு ேங்கி உள்ளிட்ட 
பங்குதாரர்களுக்கு செயற்த்திட்டத்தின் வபாக்கு சதாடர்பான 
அைிக்றககறள தயாரித்து ேழங்குதல் 

செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் –
PMU-URP_UDA 

*PMU-செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு 
 URP- நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டம் 
 UDA-நகர அபிேிருத்தி அதிகாரெறப 
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10.2.   மீள்குடிசயற்ற திட்டமிடல் மற்றும் முைாகமத்துவ 
நடவடிக்கைைைில் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்ைைின் பங்கு 
 

ெைய தற ேர்கள் உள்ளிட்ட ெமூக ைட்ட நிறுேனங்கள் ைீள்குடிவயற்ை திட்டங்கறள 
நறடமுறைப்படுத்துேதில் ஈடுபடுத்தப்படுோர்கள். பாதிக்கப்படும் ைக்கள் இேர்கள் 
வைல் சகாண்ட நம்பிக்றக காரணைாக இேர்களின் பங்வகற்ைல் அேெியைாகும். 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்காக கருத்துக்கறள சதரிேித்தல் ைற்றும் அேர்களின் 
ேியாபார ேிருத்தி நடேடிக்றககளுக்கு உதேி புரிேது இேர்களின் முக்கிய 
பங்காகும். வைலும் சுவதெ ைக்கறளயும் புதிதாக ைீள்குடிவயற்ைப்பட்டேர்கறளயும் 
ஒருங்கிறணப்பதிலும் இேர்கள் பங்காற்ை ாம்.  
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அத்தியாயம் 11 
நகடமுகறப்படுத்தும் ைால அட்டவகை 

 

அட்டவகை 11. 1  :  நகடமுகறப்படுத்தும் ைால அட்டவகை 

சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு  ைால எல்கல 

ைீளக்குடிவயற்ை வேண்டிய குடும்பங்களின் பட்டியற  
தயாரித்தல் 

ெமூக அலுே கர் - 
PMU- -URP-UDA 

2018 
ஆேணியில் 
நிறைவு 
செய்யப்பட்ட
து 

ெமூக நிபுணர், காணி குழு ைற்றும் செயற்த்திட்ட 
உதேி குழுக்களால் வைற்சகாள்ளப்படும் ெமூக ைட்ட 
ேிழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெி திட்டங்கள் 

URP இற்கான  PMU 10.10.2018 

ைீள்குடிவயற்ைத்தின் வதறேப்பாடு ைற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் கருத்திறன வகட்டைியும் 
சபாருட்டு ெமூக ேிழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெிகறள 
வைற்சகாள்ளல் 

ெமூக அலுே கர், 
காணி அலுே கர் 
ைற்றும் 
ஆவ ாெகர்-
ைீள்குடிவயற்ைம் –
PMU-URP-UDA 

12..10.2018 

ைீள்குடிவயற்ைம் சதாடர்பாக ேடீ்டுக்கு ேடீு 

வைற்சகாள்ளப்பட்ட க ந்துறரயாடல் 

PMU இன் ெமூக 
அலுே கர்கள் 
 

12.10.2018  

முதல் 

இழக்கப்பட கூடிய உறடறைகள்  ைற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் ெமூக சபாருளாதார நிற  
சதாடர்பான தகேல் வெகரிப்பு 

PMU இன் ெமூக 
அலுே கர்கள் 
ைற்றும் 
ஆவ ாெகர்-
ைீள்குடிவயற்ைம் 

16.10.2018-
19.10.2018 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
அதிகாரிகளுடன் இறணந்து நகர அபிேிருத்தி 
அதிகாரெறபயினால் நிர்ைாணிக்கப்பட்டுள்ள 
சதாடர்ைாடி ேடீுகளுக்கு ேிஜயம் செய்தல் 

PMU-URP-UDA இன் 
ெமூக 
அலுே கர்கள் 
  

24.10.2018 

சுவதெ ைக்களுடனான க ந்துறரயாடல் 
(இனம்காணப்பட்ட அடுக்குைாடி குடியிருப்புக்களில் 
ஏற்கனவே ேெிப்வபார்). 

PMU இன் ெமூக 
அலுே கர்கள் 

24.10.2018 

செயற்த்திட்ட கள அலுே கத்றத உருோக்குதல் செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் –PMU-
URP_UDA 

24.10.2018 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு அடுக்குைாடி கட்டிடங்களில் 
ேெித்தல் ைற்றும் அங்குகாணப்படும் ேெதிகறள 
பயன்படுத்துேது சதாடர்பில் கூட்டங்கறள நடாத்துதல் 

PMU இன் ெமூக 
அலுே கர்கள் 

15.11.2018 
முதல் 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு பூர்ோங்க கட்டணத்றத 
செலுத்துைாறு அைிேித்தல் 

செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் –PMU-
URP_UDA 

20.11.2018 

பூர்ோங்க கட்டணத்றத சபற்றுக்சகாள்ளல் செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் –PMU-

20.11.2018 
முதல் 
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சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு  ைால எல்கல 

URP_UDA 30.11.2018 
ேறர 

எங்கு வேண்டுசைன்ைாலும் ைீள்குடிவயை ேிரும்பும் 
ைக்களின் ேடீுகளுக்கான ேிற  ைதிப்பிடல் 

ேிற ைதிப்படீ்டு 
திறணக்களம்–PMU- 
URP 

20.11.2018 
முதல் 
30.11.2018 
ேறர 

ோடறக சகாள்ேனவு ஒப்பந்தம் ஒன்றை 
பயனாளிகளுடன் வைற்சகாள்ளல் (அடுக்குைாடி 
ேடீுகறள சபறுவோர்) 

செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் –PMU-
URP_UDA 

1 ைார்கழி 
முதல் 
 

ைீள்குடிவயற்ை சகாள்றகயில் குைிப்பிட்டுள்ள 
சூத்திரத்திற்கறைோக ேடீுகறள ஒதுக்கீடு செய்தல் 

செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் 
ைற்றும் ெமூக 
அலுே கர்கள்- 
URP-PMU 

1.12.2018 
முதல்  

ேிற ைதிப்படீ்டு திறணக்களத்தின் ைதிப்படீு 
சதாடர்பான ேிபரங்கறள பயனாளிகளுக்கு 
அைிேித்தல் 

பணிப்பாளர் –PMU-
URP_UDA 

15.12.2018 

ேடீுகறள பயனாளிகளுக்கு றகயளித்தல் செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர்,  ெமூக 
அலுே கர்கள் 
ைற்றும் அறைேிட 
முகாறையாளர் 

20.12.2018 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கான நஸ்ட ஈட்றட ேழங்கல் 
 

செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் –PMU-
URP_UDA 

25.12.2018 

பயனாளிகள் அடுக்குைாடி ேடீ்டுத்சதாகுதியில் 
தைக்சகன ஒதுக்கப்பட்ட புதிய ேடீுகளில் குடிவயைல் 

செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் PMU 
இன் ெமூக 
அலுே கர்களின் 
உதேியுடன் 

25-12.2018 
முதல் 
31.12.2018 
ேறர 

பயனாளிகள் இடம்சபயர்ந்த பின்னர் கா ியான 
காணிறய சபாறுப்வபற்ைல் 
 

செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் 
ைற்றும் ெமூக 
அலுே கர்கள்- 
URP-PMU 

25-12.2018 
முதல் 
31.12.2018 
ேறர 

அடுக்குைாடி குடியிருப்புக்களுக்கு இடம்சபயராத 
ைக்கள் தைது தற்வபாறதய ோழ்ேிடத்றத ேிட்டு 
சேளிவயைியதும் ோடறக சகாடுப்பனறே ேழங்குதல் 

செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் 
ைற்றும் ெமூக 
அலுே கர்கள்- 
URP-PMU 

1.1.2019 

கூட்டு ஆதன முகாறைத்துே குழுறே அறைத்தல் PMU- URP இன் 
ெமூக 
அலுே கர்கள் 
ைற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்கள் (ெட்ட 

15.1.2019 
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சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு  ைால எல்கல 

பிரச்ெறனகள் 
தீர்க்கப்பட்ட 
பின்னர்) 

சுய ைீள்குடிவயற்ைத்திற்கு இணங்கிவயாருக்கு 
அேர்களது ேடீ்டிற்கான சபறுைதிறய இழப்படீாக  
ேழங்கல் 

செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் 
ைற்றும் ெமூக 
அலுே கர்கள்- 
URP-PMU 

20.1.2019 

வைன்முறையடீ்டு ெறபறய உருோக்குதல் 
 

பணிப்பாளர் 
நாயகம் , UDA  

1.2.2019 

முறைப்பாடுகறள ஊக்குேித்தல் செயற்த்திட்ட 

பணிப்பாளர் –PMU-

URP_UDA 

15.2.2019 

முதல் 

குறைதீர்க்கும் குழுக்கறள அறைத்தல் செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் –PMU-
URP_UDA ைற்றும் 
பணிப்பாளர் 
நாயகம் , UDA 

02/2019 

ைீள்குடிவயற்ை செயற்ப்பாட்டுத்திட்டம் 
அமுல்ப்படுத்தப்படும் வபாது   குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறைறய அமுல்ப்படுத்தி கண்காணித்தல் 

செயற்த்திட்ட 
பணிப்பாளர் 
ைற்றும் ெமூக 
அலுே கர்கள்- 
URP-PMU 

ைாெி 2019இல் 
இருந்து 
 

பால்நிற  செயற்பாட்டுத்திட்டத்றத 
நறடமுறைப்படுத்தல் 
 

திட்டைிடல் 
அலுே கர்-PMU - 
URP 

ைாெி 2019இல் 
இருந்து 

சபண்கள் அபிேிருத்தி குழுக்கறள உருோக்குதல் ெமூக 
அலுே கர்கள்- 
URP-PMU 

ைாெி 2019இல் 
இருந்து 

ெிக்கன ைற்றும் கூட்டுைவு குழுக்கறள அறைத்தல் 
 

ெமூக 
அலுே கர்கள்- 
URP-PMU ைற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்கள் 

பங்குனி 
 2019 

இயலுறை ேளர்ச்ெி திட்டங்கறள பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களுக்கு நறடமுறைப்படுத்தல் 

PMU -URP இன் 
ஆவ ாெகர் 
பிரிேின் ெமூக 
அபிேிருத்தி 
உத்திவயாகத்தர் 
ைற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்கள் 

பங்குனி 
 2019 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் ோழ்ோதாரம் ைற்றும் 
ந ன்கறள கண்காணித்தல் 

ெமூக 
அலுே கர்கள்- 
URP-PMU 

2019 ெித்திறர 
முதல் 
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சசயற்பாடு சபாறுப்பான தரப்பு  ைால எல்கல 

ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டம் 
நறடமுறைப்படுத்தப்படுேறத சுயாதீனைாக 
கண்காணித்தல் 
 

சுயாதீன 
கண்காணிப்பாளர் 
 

பங்குனி 2019 
முதல் 
ெித்திறர 2019  
 
பங்குனி 2022 
முதல் 
ெித்திறர 2022 
(தற்கா ிக 
இருப்பிடங்க
ளில் ேெித்து 
ஏற்கனவே 
ேெித்த 
இடத்தில் 
நிர்ைாணிக்கப்
பட்ட 
அடுக்குைாடி 
குடியிருப்பில் 
குடிவயைிய 
ைக்கள்) 

வைன்முறையடீுகள் சதாடர்பான தீர்ைானம் குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறை 
ஊடாக 

றேகாெி-ஆனி 
2019 
 

மூ ம்: செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு, நகர புத்துயிர்ப்பு செயற்த்திட்டம் 
 

அட்டேறண 11.1 இல் பிரதான ைீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககளுக்கான கா  
அட்டேறண குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ைீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககள் பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களுக்கு ேிழிப்புணர்வு நடேடிக்றககள் ைற்றும் தகேல்கறள பகிர்தல் ஆகிய 
செயற்பாடுகளுடன் ஆரம்பிக்கும். 
 
தற்வபாறதய கட்டிடங்கறள தகர்க்க முன்னர் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுடன் 
க ந்துறரயாடல்கள் வைற்சகாள்ளப்பட்டு நஸ்ட ஈடும் முழுறையாக செலுத்தப்பட 
வேண்டும். வைலும் அேர்களுக்கு அவ்ேிடத்றத ேிட்டு சேளிவயை வபாதுைான 
கா ப்பகுதியும் ேழங்கப்பட வேண்டும்.  
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அத்தியாயம் 11  
மீள்குடிசயற்றத்திற்ைான வரவு சசலவுத்திட்டம் 

 

 

 

i. பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் தற்வபாறதய ோழ்ேிடத்தில் நிர்ைாணிக்கப்படவுள்ள 
அடுக்குைாடி குடியிருப்பில் அறைக்கப்படவுள்ள ேடீுகறள வகாரும் 
பட்ெத்தில் அேெியைான  தற்கா ிக ஏற்பாடாகும்.  

ii. ஏறனய ைீள்குடிவயற்ை இடங்களுக்கான சேளியக கண்காணிப்பு 
நடேடிக்றககளும் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தால் குைித்த சதாறகறய 
வெைிக்க முடியும். 

US$ = Rs.180   
 

 

 

 

கூறு அலகு/இல சதாகை/பாதிக்ைப்பட்ட 
மக்ைைின் 

எண்ைிக்கை 
 

அலைிற்ைான 
சசலவு 
(ரூபா) 

சதாகை 
(ரூபா) 

 

சதாகை 
(சடாலர்ைைில்) 

வபாக்குேரத்து 
சகாடுப்பனவு 

குடும்பங்கள் 60 5,000 300,000 1,667 

ேருைான 
இழப்பு 

குடும்பங்கள் 2 18,000 36,000 200 

ோடறக 
சகாடுப்பனவு i 

குடும்பங்கள் 30 8,000*36  8,640,000 48,000 

ேருைான 
ைீளறைப்பு ii 

குடும்பங்கள்  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lump sum  500,000 2,778 

      
குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறை iii 

அைர்வுகளின் 
எண்ணிக்றக 

24 10,000 240,000 1,333 

சேளியக 
கண்காணிப்பு iii 

ைனித 
ைாதங்கள் 
 

24 300,000 7,200,000 40,000 

துறண 
சைாத்தம் 

   16,916,000 93,978 

ஏறனயறே 20 %   3,383,200 18,795 
சைாத்தம்    20,299,200 112,773 
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அத்தியாயம் 13 
ைண்ைாைிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் அறிக்கையிடல் 

 

கண்காணிப்பு நிகழ்ச்ெி திட்டம் செயற்த்திட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்தும் வபாது 
உண்டாக கூடிய குறைபாடுகறள கண்டுசகாள்ள உதவுகிைது. ைீள்குடிவயற்ை 
கண்காணிப்பிற்குள் தகேல் வெகரிப்பும் பகுப்பாய்வு, அைிக்றகயிடல் ைற்றும் குைித்த 
தகேற  ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்தும் வபாது 
பயன்படுத்தல் ஆகிய செயற்பாடுகள் உள்ளடங்குகின்ைன. வைலும் சபௌதீக ைற்றும் 
நிதியியல் இ க்குகள் ைற்றும் இடம்சபயர்ந்வதாருக்கான உரிறைத்தகுதிகறள 
ேழங்குதல் ஆகியனவும் உள்ளடங்குகின்ைன.  

13.1. உள்ைை ைண்ைாைிப்பு 

உள்ளக கண்காணிப்பு செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேினால் வைற்சகாள்ளப்படும். 
ெமூக நிபுணர் இதில் ேிவெட பங்காற்றுோர். ைீள்குடிவயற்ை 
செயற்பாட்டுத்திட்டத்திற்கு ஏற்ப ந க்காப்பு நடேடிக்றககள் 
நறடமுறைப்படுத்தப்படுேறத உள்ளக கண்காணிப்பு மூ ம் உறுதி செய்யப்படும்.  

ெமூக அலுே கர்களில் ஒருேர் செயற்த்திட்டம் சதாடர்பான தரவுத்தளம் ைற்றும் 
பாதிக்கப்படும் ஒவ்சோரு குடும்பத்திற்குைான பிரத்திவயக வகாறேகறள வபணுோர். 
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் ைற்றும் உறுப்பினர்கள் சதாடர்பான தரவுகள் உரிய 
நிறுேனங்களால் வெகரிக்கப்பட்டு தரவுத்தளத்தில் பதிவேற்ைப்படும். அத்துடன் 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு ேழங்கப்படும் அறனத்து உதேிகளும் தரவுத்தளத்தில் 
பதிவேற்ைப்படும். தனி நபர்கள் ைற்றும் தனி குடும்பங்கள் சதாடர்பான தகேல் 
இரகெியைானறே என்பதால் அேற்றை செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேின் 
ஊழியர்களுக்கு ைாத்திரவை பார்றேயிட முடியும். எனவே அறே 
இறணயத்தளங்களில் பதிவேற்ைப்படைாட்டாது. 

கூட்டு ஆதன முகாறையாளர் ைாதாந்தம் தரவுத்தள முகாறையாளருக்கு 
ைீள்குடிவயற்ைப்பட்ட குடும்பங்களால் செலுத்தப்பட்ட கூட்டு ஆதன நிதியம், 
பராைரிப்பு கட்டணம் ஆகியன சதாடர்பான ேிபரங்கறள அளிப்பார். ைீள்குடிவயற்ைம் 
சதாடர்பான சுருக்கைான அைிக்றககள் (இரகெியைான தகேல்கறள உள்ளடக்காதறே) 
இறணயங்களில் பதிவேற்ைப்படும். 

குறைதீர்க்கும் சபாைிமுறை சதாடர்பில் ேிவெட தரவுத்தளம் தயாரிக்கப்படும். 
குறைதீர்க்கும் குழுேின் செய ாளரால் தரவுத்தள முகாறையாளருக்கு ைாதாந்த 
அைிக்றககள் அனுப்பப்பட்டு தரவுத்தளத்தில் பதிவேற்ைப்படும். எனினும் தனி நபர் 
முறைப்பாடுகள் சதாடர்பான ேிபரங்கள் இறணயத்தில் சேளியிடப்படைாட்டாது. 
சுருக்கைான அைிக்றககள் சபாதுைக்கள் பார்றேக்காக சேளியிடப்படும் 

உள்ளக கண்காணிப்பு கீழ்ேருேன சதாடர்பில் அேதானம் செலுத்தும்; 
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 ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டத்தின் நாளாந்த திட்டைிடல் ைற்றும் 
ேிறனத்திைனான நறடமுறைப்படுத்தல் 

 நஸ்ட ஈடு ைற்றும் ஏறனய சகாடுப்பனவுகள் ைற்றும் நன்றைகறள 
ேிறனத்திைனாகவும் சேளிப்பறடத்தன்றையுடனும் பகிர்ந்தளித்தல் 

 தகேல் வெகரிப்பு, து ங்கல் ைற்றும் தறடகறள இனம்கண்டு அேற்றை 
தீர்த்து சகாள்ளல் 

 தீர்ைானங்கறள அைிக்றகயிடல் 
 ஒவ்சோரு குடும்பத்திற்குைான பிரத்திவயக வகாறேகறள பராைரித்தல் 
 பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் ெமூக சபாருளாதார நிற றைகள் சதாடர்பான 

அடிப்பறட தகேல்கறள வெகரித்து பராைரித்தல். இதன் மூ ம் எதிர்கா  
ஒப்படீ்டு பகுப்பாய்வுகறள வைற்சகாள்ள முடியும். 

 செயற்த்திட்ட வபாக்கு சதாடர்பான அைிக்றககறள தயாரித்தல் 
 நிறுேனங்களிறடவய ஒருங்கிறணப்றப உண்டாக்குதல் 

13.1.1: உள்ைை ைண்ைாைிப்பிற்ைான ைருவிைள் 

 ஆேணங்கறள ஆய்வு செய்தல் 
 பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் சதாடர்பான ைதிப்பாய்வு  
 பிரதான தகேல் வெகரிப்பு க ந்துறரயாடல்கள் 
 ஆழைான ேிவெட ஆய்வுகள் 
 சதரிவு செய்யப்பட்ட குழு க ந்துறரயாடல்கள் 
 ெமூக ைட்ட கூட்டங்கள் 
 அேதானிப்புக்கள் 

13.2: சவைியை ைண்ைாைிப்பு 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு சேளியக கண்காணிப்பிற்சகன சுயாதீன 
கண்காணிப்பாளர் அல் து நிறுேனத்றத ஈடுபடுத்தும். இக்கண்காணிப்பின் வநாக்கம் 
ந க்காப்பு நடேடிக்றககள் உரிய முறையில்  நறடமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனோ, 
அறே அேற்ைின் வநாக்கங்கறள எட்டியுள்ளனோ இல்ற சயனில் எத்தறகய 
நடேடிக்றககள் ெீர்செய்ய வைற்சகாள்ளப்பட வேண்டும் ஆகியன சதாடர்பில் 
ஆராயப்படும். சேளியக கண்காணிப்பில் இரு வநாக்கங்கள் காணப்படுகின்ைன; 

 ந க்காப்பு நடேடிக்றககள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெட்டகத்திற்கு அறைோக 
வைற்சகாள்ளப்படுேறத உறுதி செய்தல் 

 பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் பாதிப்புக்கள் கருத்திற்சகாள்ளப்பட்டு உரிய 
நடேடிக்றககள் வைற்சகாள்ளப்பட்டறத உறுதி செய்தல் அத்துடன் 
அம்ைக்களின் ோழ்ோதாரம் ைற்றும் ோழ்க்றக தரம் 
வைம்பட்டுள்ளறைறய அல் து ைீளறைக்கப்பட்டுள்ளறைறய உறுதி 
செய்தல் 

 
செயற்த்திட்ட பணிப்பாளர் சகாள்முதல் நிபுணரின் துறணயுடன் சேளியக 
கண்காணிப்பிற்கான ஆேணங்கறள தயாரித்து சேளியக 
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கண்காணிப்பாளர்களிடைிருந்து ேிற ைனுக்கள் உள்ளிட்ட முன்சைாழிவுகள் 
வகாரப்பட்டு பணிப்பாளர் தற றையி ான குழுேினால் சதரிவு வைற்சகாள்ளப்படும். 

13.2.1: சவைியை ைண்ைாைிப்பின் சநாக்ைங்ைள் 

 ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் ைற்றும் 
செயல்முறைக்கறைோக நறடமுறைப்படுத்தப்பட்டறத உறுதி செய்தல்; 

 ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டத்தின் வநாக்கங்கள் 
அறடயப்பட்டுள்ளறைறய ைதிப்படீு செய்தல் 

 பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் ோழ்ோதாரம் ைற்றும் ோழ்க்றக தரம் 
வைம்பட்டுள்ளறை அல் து ைீளறைக்கப்பட்டுள்ளறைறய உறுதி செய்தல் 
இல் ாேிடில் வைம்படுத்துேதற்கான ேழிேறககறள முன்சைாழிதல் 

 ைீள்குடிவயற்ைம், உரிறைத்தகுதி ைற்றும் குறைதீர்க்கும் குழுேின் 
செயற்பாடுகள் சதாடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் கருத்துக்கறள 
வகட்டைிதல் 

 அறனத்து நறடமுறைப்படுத்தும் நிறுேனங்களினதும் செயற்பாடுகறள 
ைதிப்பிடல் 

 ெமூக அபிேிருத்தி இ க்குகளின் அறடவுைட்டத்றத அைிதல் 
 உள்ளக கண்காணிப்பின் அறனத்து அைிக்றககறளயும் ைதிப்பாய்வு 

செய்தல் 
 

சேளியக கண்காணிப்பு நிறுேனம் செயற்த்திட்ட நறடமுறைப்படுத்தலுக்கு 
முன்னதாக அடிப்பறட தகேல் வெகரிப்சபான்றை வைற்சகாள்ளும். அத்துடன் 
கா த்திற்கு கா ம் குைித்த வெகரிக்கப்பட்ட தகேற  புதுப்பிக்கும் 
நடேடிக்றககளிலும் ஈடுபடும். சேளியக கண்காணிப்பின் மூ ம் கிறடக்கும் 
அைிக்றககள் செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேிடம் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டு செயற்த்திட்ட 
ேழிப்படுத்தல் குழுேில் பரிெீ ிக்கப்படும். அத்துடன் சேளியக 
கண்காணிப்பாளருக்சகன ஆய்சேல்ற  ஆேணசைான்று ேழங்கப்பட வேண்டும்.  

13.3: ைண்ைாைிப்பு சுட்டிைள் 

செயற்த்திட்டத்திற்கான கண்காணிப்பு சுட்டிகள் அட்டேறண 13.1 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளன; 

அட்டவகை 13. 1  : ைண்ைாைிப்பு சுட்டிைள் 

வகை சுட்டிைள் மாறிைள் 

ச
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ல்
மு

ற
ை
 சு

ட்
டி
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ஊழியர்கள் அறனத்து ைீள்குடிவயற்ைத்துடன் சதாடர்புறடய 
ஊழியர்களும் உரிய வநரத்தில் 
பணிக்கைர்த்தப்பட்டார்களா? 
செயற்த்திட்ட அலுே கர்ளுக்கு பயிற்ெி ேழங்கப்பட்ட 
பயிற்ெியில் பங்வகற்ை நி  அறளறேயாளர்கள் ைற்றும் 
ேிற ைதிப்படீ்டாளர்கள், ைீள்குடிவயற்ை 
அலுே கர்களின் எண்ணிக்றக 
உருோக்கப்பட்ட கள அலுே கங்களின் எண்ணிக்றக 

   க ந்துறரயாடல் க ந்துறரயாடல்கள் உரிய கா  அட்டேறண பிரகாரம் 
வைற்சகாள்ளப்பட்டனோ? 
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பங்குதாரர்களுடன் வைற்சகாள்ளப்பட்ட ேிழிப்புணர்வு 
கூட்டங்களின் எண்ணிக்றக 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட துண்டு பிரசுரங்களின் எண்ணிக்றக 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்களில் தைது உரிறைத்தகுதி சதாடர்பில் 
அைிந்துள்வளார்? 

பங்வகற்பு அலுே கர்களுக்கு வைற்சகாள்ளப்பட்ட பயிற்ெிகளின் 
எண்ணிக்றக 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட ெிற்வைடுகளின் எண்ணிக்றக 
பயிற்ெிகளில் பங்வகற்ை ஊழியர்களின் 
ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டத்தில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளனோ? 

குறைதீர்த்தல் 
 

ஏற்படுத்தப்பட்ட குறைதீர்க்கும் குழுக்கள் 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் எந்தளேிற்கு குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறை சதாடர்பாக அைிந்துள்ளார்கள்? 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் யாராேது குறைதீர்க்கும் 
சபாைிமுறைறய றகயாண்டார்களா? அேற்ைின் 
முடிவுகள் என்ன? 
முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்பட்டனோ? கிறடக்கப்சபற்ை 
ைற்றும் தீர்க்கப்பட்ட முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்றக 

ச
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காணிறய றகேெம் 
சகாண்டிருத்தல் 

றகேெப்படுத்திய அரெ காணியின் ேறக ைற்றும் 
ேிஸ்தீரணம்? 
செயற்த்திட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்துேதற்சகன 
அேெியைான காணி உரிய வநரத்தில் 
றகேெப்படுத்தப்பட்டதா? 

கட்டறைப்புக்கள் றகேெப்படுத்தப்பட்ட தனியார் கட்டறைப்புக்களின் 
ேறக, எண்ணிக்றக ைற்றும் ேிஸ்தீரணம் 
றகேெப்படுத்தப்பட்ட அரெ கட்டறைப்புக்களின் ேறக, 
எண்ணிக்றக ைற்றும் ேிஸ்தீரணம் 
றகேெப்படுத்தப்பட்ட ெமூக கட்டறைப்புக்களின் ேறக, 
எண்ணிக்றக ைற்றும் ேிஸ்தீரணம் 

  

நஸ்ட ஈடு ைற்றும் 
புனர்ோழ்வு  
 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாடுகள் 
ைற்றும் உரிறைத்தகுதி சதாடர்பில் அைிந்து 
றேத்துள்ளனரா? 
அறனத்து பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்குைான 
உரிறைத்தகுதிகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளனோ? 
நஸ்ட ஈடு உரிய வநரத்தில் ேழங்கப்பட்டதா? 
ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டத்தின் படி எத்தறன 
வபர்  ைாற்று ேடீுகறள சபற்றுக்சகாண்டனர்? 
செலுத்தப்பட்ட சகாடுப்பனவுகளின் ேறக, எண்ணிக்றக 
ைற்றும் சைாத்தம் 
பாதிக்கப்பட்ட ேியாபார நடேடிக்றககளுக்கு ைீள 
கட்டிசயழுப்ப உரிய உதேி கிறடத்ததா?  
தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிவயாருக்கு 
ேருைானைீட்டும் ோய்ப்புக்கள் ேழங்கப்பட்டனோ? 
ைீள்குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டம் ைற்றும் ைீள் 
குடிவயற்ை சகாள்றக ெட்டகத்தில் குைிப்பிடப்பட்டோறு 
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13.4:   மதிப்பீட்டுத்திட்டம் 

செயற்த்திட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்தும் வபாதும் அதன் பின்னரும் ைீள்குடிவயற்ைம் 
சதாடர்பான இ க்குகள் எட்டப்பட்டுள்ளதா என்பது சதாடர்பில் ைதிப்படீு 
வைற்சகாள்ளப்படும். அத்துடன் ைாதம்பிட்டிய 318ஆம் வதாட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 
ைக்களின் ோழ்ோதாரம் ைீளறைக்கப்பட்டுள்ளதா ைற்றும் வைம்படுத்தப்பட்டுள்ளதா 

ெமூகத்திற்கான ேெதிகள் ேழங்கப்பட்டனோ? 

Im
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குடும்பங்களின் 
ேருைானைீட்டும் 
இயலுறை 
 

ேங்கிகள் ைற்றும் ஏறனய மூ ங்களில் இருந்து சபற்ை 
கடன்களின் எண்ணிக்றக 
ேருைான ைீளறைப்பு திட்டத்தின் கீழ் சபற்ை உதேிகளின் 
எண்ணிக்றக 
செயற்த்திட்டத்தின் கீழ் ேழங்கப்பட்ட 
வேற ோய்ப்புக்களின் எண்ணிக்றக 
முன்றனய அறைேிடத்றத ேிட தற்வபாறதய 
அறைேிடத்தில் சதாழில், உற்பத்தி ைற்றும் ேளங்கள் 
சதாடர்பில் ஏற்பட்ட ைாற்ைங்கள்? 
முன்றனய அறைேிடத்றத ேிட தற்வபாறதய 
அறைேிடத்தில் ஏற்பட்ட ேருைானம் ைற்றும் செ வு 
சதாடர்பான ைாற்ைங்கள்? 
இந்த ைாற்ைங்களுக்கறைோக ைீள்குடிவயற்ைப்பட்ட 
ைக்களின் ேருைானம் ைாற்ைைறடந்துள்ளதா? 
ோழ்க்றக தரம் சதாடர்பில் ஏற்பட்ட ைாற்ைங்கள் 
தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிய ைக்களுக்கு ஏற்பட்ட 
ைாற்ைங்கள் 

சபண்களின் நிற யில் 
ஏற்பட்ட ைாற்ைங்கள் 

ெமூக ைட்ட நடேடிக்றககளில் பங்வகற்ைல் 
சதாழில்ோய்ப்பு இழப்பு 
பால் ொர்ந்த பிரச்ெறனகறள எதிர்சகாள்ளும் ஆற்ைல் 
செயற்த்திட்ட நடேடிக்றககளில் பங்வகற்பு 
 

ெிறுேர்களின் 
நிற யில் ஏற்பட்ட 
ைாற்ைங்கள் 

பிள்றளகள் பாடொற  செல்ேதில் ஏற்பட்ட ைாற்ைம் 
புதிய பாடொற களுக்கு செல்லும் பிள்றளகளின் 
எண்ணிக்றக 
கல்ேி ைட்டத்தில் ஏற்பட்ட வைம்பாடு 

புதிய குடிவயற்ைம் 
ைற்றும் ைக்கள் 
சதாறக  

 

சுவதெ ைக்களுடன் முரண்பாடுகள் ஏதும் ஏற்பட்டதா? 
கூட்டு ஆதன முகாறைத்துே குழு 
அறைக்கப்பட்டுள்ளதா? 
ைீள் குடிவயற்ை செயற்பாட்டுத்திட்டத்தில் குைிப்பிடப்பட்ட 
அறனத்து குழுக்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளனோ? 
புதிட குடிவயற்ைகாரர்கள் கூட்டு ஆதன முகாறைத்துே 
கட்டணத்றத ஒழுங்காக செலுத்துகின்ைனரா? 
சபாது ேெதிகளுக்கான கட்டணத்றத செலுத்தாத 
குடும்பங்களின் எண்ணிக்றக? 
சதாற்று வநாய்கள் அதிகரித்துள்ளனோ? 
ைீள்குடிவயற்ைத்தின் பின்னர் பாடொற  கல்ேிறய 
இறடநிறுத்தும் ேதீம் அதிகரித்துள்ளதா? 
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என்பது சதாடர்பில் ைதிப்படீு வைற்சகாள்ளப்படும். ைதிப்படீ்டின் வபாது ேிறனதிைன், 
ேிறளதிைன், பாதிப்பு ைற்றும் நிற த்து நிற்கும் தன்றை என்பன சதாடர்பில் 
செயற்த்திட்ட இ க்குகள் ைதிப்படீு செய்யப்பட்டு இதன் முடிவுகள் எதிர்கா  
ைீள்குடிவயற்ை திட்டைிடல் நடேடிக்றககளுக்கு பயன்படுத்தப்படும்.  

ைதிப்படீு கண்காணிப்பில் இருந்து அதன் பரந்த ேிடயப்பரப்பு, குறைந்த வநரம் ைற்றும் 
சுயாதீன நிபுணர்களின் ஈடுபாடு ஆகியேற்ைின் காரணைாக ைாறுபடுகிைது. 
 
ைதிப்படீு கீழ்ேரும் வநாக்கங்கறள சகாண்டுள்ளது; 

 ேிறனதிைன்: ேளங்கறள ெிக்கனைாக பயன்படுத்தல் 
 ேிறளதிைன்: இ க்குகளின் அறடவு ைட்டம் 
 பாதிப்பு: செயற்த்திட்டத்துடன் சதாடர்புறடய திட்டைிட்ட அல் து 

திட்டைிடப்படாத, ொதக/பாதக பாதிப்புக்கள். வதெிய ரீதியில் 
செயற்த்திட்டத்தின் முக்கியத்துேம் 

 

செயற்த்திட்ட இணக்கப்பாட்றட அடிப்பறடயாக சகாண்டு ைதிப்படீு 
வைற்சகாள்ளப்படும்: 

நிற த்து நிற்கும் தன்றையில் செயற்த்திட்டம் நிறைேறடந்த பின்னரும் அது 
எவ்ோறு பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு நன்றை பயக்கும் என்பது சதாடர்பில் 
ைதிப்பிடப்படும் (சேளியக நிதியடீ்டங்கள்). 

செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிேினால் சதரிவு செய்யப்படும் சேளியக 
நிறுேனத்தினால் வைற்சகாள்ளப்படும். இச்செயற்பாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் 
ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டுடன் பங்வகற்பது உறுதிப்படுத்தப்பட வேம்டும். அதுைட்டுைின்ைி 
அறனத்து பங்குதாரர்களது கருத்துக்களும் வகட்கப்பட வேண்டும்.  

13.4.1 அறிக்கையிடல் சதகவப்பாடுைள்   

கண்காணிப்பு அைிக்றகயிட ில் கீழ்ேருேன உள்ளடங்கும்; 
 கா  முறை அைிக்றககள் (ைாதாந்தம்: உள்ளக, கா ாண்டு ைற்றும் 

ேருடாந்தம்) 
 தற்கா ிக அைிக்றககள்- ஒரு குைிப்பிட்ட ேிடயம் சதாடர்பில் 

முகாறைத்துேத்தின் வேண்டுவகாளுக்கறைய தயாரிக்கப்படும் அைிக்றககள் 
 உத்திவயாகப்பற்ை முகாறைத்துே ைீளாய்வு கூட்டங்களின் வபாது 

ேழங்கப்படும் உள்ளக குைிப்புக்கள் அல் து ோய்சைாழி ேிளக்கங்கள் 

அைிக்றககள் அறனத்தும் ஒவர ேிதைான ைாதிரிக்கறைோக தயாரிக்கப்படுேதால் 
முன்றனய அைிக்றககளுடன் இ குேில் ஒப்பிடக்கூடியதாக அறையும். 
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13.4.2 அறிக்கையிடல் சபாறுப்புக்ைள் 

பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு அைிக்றக ெைர்ப்பித்தல் சபாறுப்புகூறும்  தன்றைறய 
அதிகரிக்கும். இம்ைட்டத்தில் அைிக்றகயிடல் சபாைிமுறை ொதரணைானதும் 
அறனேருக்கும் அறடய கூடியதாகவும் காணப்படும். ந க்காப்பு நடேடிக்றககள், 
துண்டுப்பிரசுரங்கள் ைற்றும் ெிற்வைடுகள் ஆகியன இவ்ேைிக்றககளில் 
உள்ளடங்குேதுடன் அேற்றை ைக்களுக்கும் பகிர்ந்தளிக்க முடியும். 
செயற்த்திட்டத்தின் ைாதாந்த முன்வனற்ை வபாக்கு சதாடர்பான கூட்டங்களின் 
வபாதும் அைிக்றககள் தயாரிக்கப்படும்.  

 செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிவு ைற்றும் செயற்த்திட்ட ேழிப்படுத்தல் 
குழு ைற்றும் பங்குதாரர் கூட்டங்களுக்கு அைிக்றக ெைர்ப்பித்தல் 

 கண்காணிப்பு ைற்றும் ைதிப்படீ்டு அ கு செயற்த்திட்ட வபாக்கு சதாடர்பில் 
செயற்த்திட்ட பணிப்பாளருக்கு அைிக்றக ெைர்பிக்க, பணிப்பாளரால் 
செயற்த்திட்ட ேழிப்படுத்தல் குழுேிற்கு அைிக்றக ெைர்ப்பிக்கப்படும்.  

13.4.3 அறிக்கையின் உள்ைடக்ைம் 

அைிக்றகயிட ில் கீழ்ேருேன சதாடர்பில் கேனம் செலுத்தப்படும்; 
 ஒவ்சோரு ேறகயிலும் பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் 
 உறடக்கப்படும் கட்டிடங்கள்/கட்டறைப்புக்களின் எண்ணிக்றக 
 செயற்த்திட்ட முகாறைத்துே பிரிோல் உதேி ேழங்கப்பட்ட 

தாக்கேிறளேிற்குள்ளாக கூடிய ைக்களின் ேறக ைற்றும் எண்ணிக்றக 
 அைிக்றகயிடப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட சபண்களின் பால்ொர்ந்த 

பிரச்ெறனகளின் எண்ணிக்றக 
 தீர்க்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட சபண்களின் பால்ொர்ந்த பிரச்ெறனகளின் 

எண்ணிக்றக 
 சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு அைிக்றகயிடப்பட்ட பா ியல் ொர்ந்த 

வநாய்களின் எண்ணிக்றக 
 சபாலீஸாருக்கு அைிேிக்கப்பட்ட குற்ைங்களின் எண்ணிக்றக 
 ேருைானம் ைற்றும் ோழ்ோதார ைீளறைப்பு உதேி அேெியைான 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்றக 
 ேருைான ைீளறைப்பு நிகழ்ச்ெி திட்டம் மூ ம் உதேி ேழங்கப்பட்ட 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்றக 
 நடாத்தப்பட்ட குறைதீர்க்கும் குழுேின் கூட்டங்களின் எண்ணிக்றக 
 குறைதீர்க்கும் குழுேிற்கு கிறடத்த முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்றக 
 குறைதீர்க்கும் குழுேினால் தீர்வு ேழங்கப்பட்ட முறைப்பாடுகளின் 

எண்ணிக்றக 
 

 



இணைப்பு 

மாதம்பிட்டிய 318ஆம் ததாட்டத்தில் இருந்து மீள்குடிதயற்றப்படவுள்ள 
மக்கள் 

# பபயர் முகவரி ததசிய 
அணடயாள 
அட்ணட இல 

1 கே.எம். மல்லிோ 318/64A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 577592381V 

2 பி.எம். சிந்தே நயன்ஜித் 318/65,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 773230129 

3 பி.எம். யசிோஅ நிக ாஷனி 318/66A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 806781193V 

4 கே.எம்.கே. குமா  318/67A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 801471412V 

5 பி.கே. குசுமாவதி 
கபான்கசோ 

318/68B,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 525364372V 

6 பி.கே. லீலாவதி 318/69,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 405731894V 

7 பி.கே.எஸ்.கபான்கசோ 318/68,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 541302697V 

8 எஸ். கசல்லத்துர  318/67,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 540014663V 

9 ரி.எச். ரூபிோ கபக  ா 314/12/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 667991102V 

10 எல்.  ஞ்சனி 318/66,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 556760381V 

11 எச்.ஏ. மற்றில்டா 318/64,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 388120169V 

12 கே.எம்.பி. பிரியந்த 318/63,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 663651714V 

13 எம். இந்தி ாணி 318/62,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 475970950V 

14 எஸ்.எச்.எம். பாரூக் 318/61,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 4318152571V 

15 எஸ்.கஜ.கே. சுனந்தா 318/60,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 755100439V 

16 க ணுோ 318/60/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 707331739V 

17 ரி. கேமுனு கபக  ா 314/12/E,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14  

18 எச்.ஏ. மார்ேிக ட் கநானா 314/15,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 546231577V 

19 எஸ்.ஜி. சுனில் 314/15A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 722550650V 

20 எஸ்.ஜி. சம்பத் நிக ாஷா 314/15D,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 791703832V 

21 எம். சுபாஷினி 
கபர்ணாண்கடா 

314/15B,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 766950361V 

22 எம்.கே.  ஸாஞ்சலி 318/10/20,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 905741845V 

23 எச்.எம். கமனோ லக்ஸானி 318/10/19A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14  

24 கஜ.சி. டில்ருக்ஸி 
க ாட்ரிகோ 

318/16/B,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 886261420V 

25 வன்னியன் ேலா 318/10/6,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 697481656V 

26 ஆர். ேசிதப்ரிய 318/10,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 807510860X 

27 எஸ். வன்னியன் 318/11,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 497334284X 



28 கே.கே.பி. க ாேினி 314/10T,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 588082393V 

29 கே.யு.எம். டில்ருக்ஸி 314/7A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 886973276V 

30 எம். நியாஸ்டீன் 314/7,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 876553864V 

31 பாத்திமா நஸ் ா 314/8,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 925901024V 

32 டபிள்யு.ஏ. டீபா க னுோ 
டயஸ் 

314/15C,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 675971684V 

33 கே. நாச்சியம்மா 314/9,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 545292815V 

34 எம்.ஏ.ஏ. நிஷாந்த லால் 314/6B,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 721930750V 

35 கஜ.ஏ.டி. கதக ஸாஹாமி 314/6,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 425724053V 

36 கமாஹமட் நியாஸ் 314/14,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 672681057V 

37 எம்.கே. தயானந்த கபக  ா 314/14A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 600600222V 

38 எச்.ஏ. குணவதி கலாகுஸ் 314/12A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 425658564V 

39 சு ங்ே சஞ்சீவ 314/12A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 763430283V 

40 கே.பிக மாவதி கபக  ா 314/12B,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 425870319V 

41 தஜுல் அய்ன் 314/12C,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 375791943V 

42 கே.ஏ.ஏ. சிறிபால 314/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 582932360V 

43 எஸ். மஞ்சுளா 350/32A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 
314/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 

826273755V 

44 எல்.  ங்ோ நிஷாந்த 318/53A,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 
14314/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 

760411213V 

45 பி. சோயகமரி 
கபர்ணாண்கடா 

318/53/D,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 586780107X 

46. இந்தி ாோந்தி 318/53/C,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 677903287V 

47 ஆர்.கஜ. கஜயனி 
கபர்ணாண்கடா 

318/24,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 706620931V 

48 எம். ச ஸ்வதி 318/23,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 598142718V 

49 எம். லலிதா டீ சில்வா 318/21,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 465460300V 

50 ஆர்.பி. குண த்ன 318/15,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 422110631V 

51 
 

கே.எம். சுனதீா 318/11/4,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 597172141V 

52 ஏ.கே.ஏ.எம். ோந்தி 
கபர்ணாண்கடா 

318/6,மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 598341656V 

53  ாஜு  ஞ்சித் குமா  318/5, மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 891640927V 

54 ஆர்.பி.எஸ். ஆனந்த 318/4, மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 682000198V 

55 எஸ்.ஜி.டி.  குமுதினி 318/3A, மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 747931950V 

56 டபிள்யு.பி.ஆர். கடாரின் 
கபர்ணாண்கடா 

318/3, மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 555413297V 

57 தனபால சக ாஜா 318/10, மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 677554002V 

58 என். ோர்கமேம் 318/12/2, மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 571343096V 



 

 

59 கே. சுதாே ன் 318/12/B, மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 801721184V 

60 வி.எஸ். நிர்மலி 318/53/B, மாதம்பிட்டிய வதீி, கோழும்பு 14 755160717V 



இணைப்பு 

மாதம்பிட்டிய 318ஆம் ததாட்டத்தில் இருந்து மீள்குடிதயற்றப்படவுள்ள மக்கள் 

# பபயர் முகவரி ததசிய 
அணடயாள 
அட்ணட இல 

1 தக.எம். மல்லிகா 318/64A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 577592381V 

2 பி.எம். சிந்தக நயன்ஜித் 318/65,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 773230129 

3 பி.எம். யசிகாஅ நித ாஷனி 318/66A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 806781193V 

4 தக.எம்.தக. குமா  318/67A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 801471412V 

5 பி.தக. குசுமாவதி 
பபான்தசகா 

318/68B,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 525364372V 

6 பி.தக. லீலாவதி 318/69,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 405731894V 

7 பி.தக.எஸ்.பபான்தசகா 318/68,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 541302697V 

8 எஸ். பசல்லத்துண  318/67,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 540014663V 

9 ரி.எச். ரூபிகா பபத  ா 314/12/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 667991102V 

10 எல்.  ஞ்சனி 318/66,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 556760381V 

11 எச்.ஏ. மற்றில்டா 318/64,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 388120169V 

12 தக.எம்.பி. பிரியந்த 318/63,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 663651714V 

13 எம். இந்தி ாைி 318/62,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 475970950V 

14 எஸ்.எச்.எம். பாரூக் 318/61,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 4318152571V 

15 எஸ்.தஜ.தக. சுனந்தா 318/60,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 755100439V 

16 த ணுகா 318/60/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 707331739V 

17 ரி. பகமுனு பபத  ா 314/12/E,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14  

18 எச்.ஏ. மார்கித ட் தநானா 314/15,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 546231577V 

19 எஸ்.ஜி. சுனில் 314/15A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 722550650V 

20 எஸ்.ஜி. சம்பத் நித ாஷா 314/15D,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 791703832V 

21 எம். சுபாஷினி 
பபர்ைாண்தடா 

314/15B,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 766950361V 

22 எம்.தக.  ஸாஞ்சலி 318/10/20,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 905741845V 

23 எச்.எம். தமனகா லக்ஸானி 318/10/19A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14  

24 தஜ.சி. டில்ருக்ஸி 
ப ாட்ரிதகா 

318/16/B,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 886261420V 

25 வன்னியன் கலா 318/10/6,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 697481656V 

26 ஆர். கசிதப்ரிய 318/10,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 807510860X 

27 எஸ். வன்னியன் 318/11,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 497334284X 

28 தக.தக.பி. த ாகினி 314/10T,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 588082393V 

29 தக.யு.எம். டில்ருக்ஸி 314/7A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 886973276V 



 

 

30 எம். நியாஸ்டீன் 314/7,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 876553864V 

31 பாத்திமா நஸ் ா 314/8,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 925901024V 

32 டபிள்யு.ஏ. டீபா த னுகா 
டயஸ் 

314/15C,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 675971684V 

33 தக. நாச்சியம்மா 314/9,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 545292815V 

34 எம்.ஏ.ஏ. நிஷாந்த லால் 314/6B,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 721930750V 

35 தஜ.ஏ.டி. பதப ஸாஹாமி 314/6,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 425724053V 

36 பமாஹமட் நியாஸ் 314/14,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 672681057V 

37 எம்.தக. தயானந்த பபத  ா 314/14A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 600600222V 

38 எச்.ஏ. குைவதி பலாகுஸ் 314/12A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 425658564V 

39 சு ங்க சஞ்சீவ 314/12A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 763430283V 

40 தக.பித மாவதி பபத  ா 314/12B,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 425870319V 

41 தஜுல் அய்ன் 314/12C,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 375791943V 

42 தக.ஏ.ஏ. சிறிபால 314/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 582932360V 

43 எஸ். மஞ்சுளா 350/32A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 
314/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 

826273755V 

44 எல்.  ங்கா நிஷாந்த 318/53A,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 
14314/1,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 

760411213V 

45 பி. சகாயதமரி 
பபர்ைாண்தடா 

318/53/D,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 586780107X 

46. இந்தி ாகாந்தி 318/53/C,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 677903287V 

47 ஆர்.தஜ. பஜயனி 
பபர்ைாண்தடா 

318/24,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 706620931V 

48 எம். ச ஸ்வதி 318/23,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 598142718V 

49 எம். லலிதா டீ சில்வா 318/21,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 465460300V 

50 ஆர்.பி. குை த்ன 318/15,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 422110631V 

51 
 

தக.எம். சுனதீா 318/11/4,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 597172141V 

52 ஏ.தக.ஏ.எம். காந்தி 
பபர்ைாண்தடா 

318/6,மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 598341656V 

53  ாஜு  ஞ்சித் குமா  318/5, மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 891640927V 

54 ஆர்.பி.எஸ். ஆனந்த 318/4, மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 682000198V 

55 எஸ்.ஜி.டி.  குமுதினி 318/3A, மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 747931950V 

56 டபிள்யு.பி.ஆர். படாரின் 
பபர்ைாண்தடா 

318/3, மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 555413297V 

57 தனபால சத ாஜா 318/10, மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 677554002V 

58 என். கார்தமகம் 318/12/2, மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 571343096V 

59 தக. சுதாக ன் 318/12/B, மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 801721184V 

60 வி.எஸ். நிர்மலி 318/53/B, மாதம்பிட்டிய வதீி, பகாழும்பு 14 755160717V 


