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ப���ைக ெவ���

ெச�ைன, 09 மா�� 2022

ேபா��வர��� க�ேணா�ட��� இதைன� ப�� �வா��க  மா�� 7 ஆ� ேத�

���ச� �க�ேவா� ம��� ��� ஆ��� ��� (�.ஏ.�) ஏ�பா� ெச����த

ெவ�னா��, ��ண�க�� ��ம�க�� ��ன�.

பல ஆ��களாக ெச�ைன ஒ� ஒ��காக� ��ட�ட�படாத நகரமாக �ர�� �க��

ேமாசமான �ைல�� �ர�� வ��ற�. ��ென�ேபா�� இ�லாத இ�த வள�����

இடம���� �ய���� மா�ட� �ளா�க� க��தா�க� ெச�ய�ப��

ெவ��ட�ப���ளன. இ�����, இ�த ச�ட���வ ஆவண�க� பல

உ�வா�க�ப�ட �ற��, அவ��� ெசய��ற� �வாத�����யதாகேவ உ�ள�.

உ�ளட��ய ெபா�ளாதார ��யாக ���பான ம��� �ைலயான நகர�ைத 2026 ஆ�

ஆ����� உ�வா��வைத ேநா�கமாக� ெகா��, ெச�ைன ெப�நகர வள���

ஆைணய� (�எ��ஏ) 2008 ஆ� ஆ��� ெச�ைன�� இர�டாவ� மா�ட�

�ளாைன  (எ�எ��) ெவ���ட�.

ெச�ைன ெப�நகர� ப���� (�எ�ஏ) ��வா�க� ம��� நகர���கான

உ�க�டைம�� வழ�க�� ஆதாய�கைள ைமயமாக� ெகா�� ெச�ைன இ�ேபா�

��றாவ� மா�ட� �ளாைன ஆேலா���ற�.



த��நா� ���வச� ம��� வா��ட ேம�பா��� ��ட��� (TNHHDP)  ஒ�

ப��யாக, மா�ல அர�� உலக வ�� ���த� �ய���� இ�த ��றாவ� ��ட�

2026 ஆ� ஆ��� ெதாட�க�பட உ�ள�.

“ஒ� வ�வான மா�ட� �ளா� ல��யமாக இ��கலா�, ஆனா� �க ���யமாக,

அைடய���யதாக இ��க ேவ���. அ� ��ம�க�� க����கைள

உ�ளட��யதாக,  அத� �����பாள�க��� �ைலயான வா��ைக �ைற ம���

அத� வள�க��� சமமான அ�கைல வழ��� ஒ� நகர�ைத உ�வா��வேத

��ட��� இ�� ேநா�கமாக இ��க ேவ���” எ�� CAG இ� ��த

ஆரா���யாள� �மனா நாராயண� ��னா�.

ெச�ைன��, மா�ட� �ளா�� ம��� ெமாைப����� ப�ணாம� ம���

மா�ற� ���� �வா��க ஒ� இடமாக ம��� ��றாவ� மா�ட� �ளா��கான

��ம�க� த�க� வ�வான ���ப�கைள� ப�� �வா��க���ய தள��ைன

இ�த ெவ�னா� வழ��ய�

ெச�ைன ம�க� ெதாைக வள���ைய கவனமாக ��ட��வத� �ல� அ�லாம�

எ���ைன ஏ�பா�க� �ல� எ�வா� த�க ைவ��� ெகா���ள� எ�பதைன

ேபரா��ய�. ஏ �வ�த� (தைலவ� க��ட�கைல ம��� நக���ற�ய� ஆரா���

ைமய�, CEPT ப�கைல�கழக�) ���ைல�ப���னா�.

இத� �ைள�ைன,  �ல அ�கமாக சைம�த ��க� ம���  பல  ஈரமான ஒ�

'ேமாசமாக சைம�க�ப�ட ���ஸாவாக அவ� �வ��தா�. �த�ைமயாக ��ட�க�

நகர�ைத ஒ� ��ய அைம�பாக பா����றன,  ஆனா� உ�ைம�� ஒ� நகர�

�ற�த ம��� ஆ�ற� வா��த� எ�� அவ� ��னா�.



நக�� மா�வ�� ேதைவக��� ஏ�ப ��ட�ட� வைள�� ெகா��பதாக  இ��க

ேவ���. ேம�� அ��க� இைட�கால ம��பா��க�, ��ட�ைத உ�ைமயான

�ைலைம�ட�  ெதாட��� ைவ������ எ��� அவ� ப���ைர�தா�.

ெச�ைன�� க�டைம����� ெபா�� ேபா��வர��� ப�ணாம� ம��� ப��

���� ேப�ய ��ம� அ�வ� ��� ெத�கா�ய இய��ந�, ITDP, 'ெச�ைன��

வ��பவ�க�� 60% ேப�க��� ம��ேம 10 ��ட நைட�பயண��� ேப���

���த�ைத ைவ���ளன�' எ�றா�.

இ� ெச�ைன�� சாைலக�� அ�க��� வ�� த�யா� வாகன�க��

எ���ைக, பா���� இட�க�� �ர�தர� �ைறபா� ம��� நகர��� அ�க���

வ�� மா� அள� ஆ�யவ�ைற ஓரள� �ள���ற�.

ெதாட��� ��ய சாைலகைள உ�வா��வ�� பைழய சாைலகைள ���ப���வ��

'அ�க சாைலக� எ�றா� அ�க த�யா� வாகன�க� ம��� அ�க ெந�ச�' எ��

அவ� எ�ச��தா�.

�ற�த ெபா�� ேபா��வர�� பா�கா�பான ேமா�டா� அ�லாத ேபா��வர�� ம���

�ைலயான �த� ம��� கைட� ைம� இைண�ைப வழ��� ���� ேபா��வர��

அைம��. எ�� ெவ�னா�� ���� ��ம�க� ம��� ��ண�க�� ேகா��ைக

ஒ� மனதாக இ��த�.

ேம�� �வர�க���: �மனா எ�. 9445395089 | sumana.narayanan@cag.org.in

ெதாட�� ெகா�ள��.



�.ஏ.� ப��

���ச� க���ம� அ�� ��� ஆ��� ��� (�.ஏ.�) எ�ப�  36 வ�ட�களாக

இய�� வ�� ஒ� லாப  ேநா�கம�ற ம��� எ�த அர�ய� க��ைய�� சாராம�,

ெதா���ைற�� இய�� வ�� ஒ� ெதா�� ��வனமா��. இ�த அைம��

�க�ேவா� சா��த �ர�சைனக���, �����ழ� சா��த �ர�சைனக���,

��ம�க�� உ�ைமகைள� பா�கா�க�� ம��� ெவ��பைடயான த�ைம,

ெபா���ண��, ��ெவ��த� ேபா�றவ�ைற உ�ளட�� ேம�ப�ட ��வாக�

ெசய�பா�கைள ஊ����க�� பா�ப�� வ���ற�.


