
 
 

எ"க$ உ$&ரா)சி அரசா"க-, எம/கான1  

எ"கள1 உ$&ரா)சி அரசா"க- 

கனடாவ67$ள எ"கள1 அரசா"க8ைத; ப=றி 

ெராற%ேரா நகரசைப எ-கள/ உ12ரா3சி அரசா-கமா78, இ/ மாநகர 

அரசா-க8 எ%:8 அறிய<ப=8. கனடாவAB, எ8மிட8 சமCD, 

மாகாண, மாநகர எ%: F%: அரசா-க ம3ட-க1 காண<ப=கி%றன.   

ஒHெவாI ம3டJ8 வAKதியாசமான ெபா:<MNகைளN 

ெகாODI<ப/ட%, ெபா/வாக ஒ%றிைணP/ ெசயQப=கி%றன. 

ெராற%ேரா நகரசைப எம/ அ%றாட வாRவAB ேநரDK தாNகKைதN 

ெகாO=1ள ேசைவகைள வழ-7கிற/. 

மாநகர அரசா-க8 

ெராறAேரா நகரசைப உ"கள1 உ$&ரா)சி அரசா"கமாC-, அ1 

ப6AவDவனவ=E/C; ெபாE;பாய6D/கிற1:  நUV< பWகW<M, 

X-காNக1, Yலக-க1, 7<ைப ேசகW<M, ெபா/< ேபாN7வரK/, நில< 

பாவைனK தி3டமிடB, ேபாN7வரK/[ ைசைகக1, ெபாலி\, /ைண 

மIK/வ[ ேசைவக1, தUயைண<M[ ேசைவக1, வDகாBக1, 

வ UடQேறாINகான Mகலிட-க1, சி:வV பராமW<M, ேகள]Nைக 

நிைலய-க1, இ%^8 பல.  ேமQ_றிய 

அதிகார-க1 ெராற%ேரா நகர[ ச3ட8, 2006ஆB 

வைரய:Nக<ப=கி%றன. 



 
 

மாகாண அரசா-க8 

ஒAராறிேயா அரசா"க- ப6AவDவனவ=E/C; 

ெபாE;பாய6D/கிற1: eகாதார8, கBவA, சாரதி அ^மதி<பKதிரJ8 

வாகன அ^மதி<பKதிரJ8, மி%சNதி, மன]த உWைமக1, இயQைக 

வள-க1, fழB, சFக ேசைவக1, இ%^8 பல.   ேமQ_றிய 

அதிகார-க1 அரசியலைம<M[ ச3ட8, 1867ஆB 

வைரய:Nக<ப=கி%றன. 

சமCD அரசா-க8 

கனடா அரசா"க- ப6AவDவனவ=E/C; ெபாE;பாய6D/கிற1: 

ேதசிய பா/கா<M8 கேனDய ஆgத< பைடகh8, அiசQ ேசைவ, 

வ-கியAயB, ெதாழிB, 7DgWைமg8 7Dவரj8, சனKெதாைகN 

கணNெக=<M, ெவள]நா3= வAவகார-கh8 சVவேதச வVKதகJ8, 

வAவசாய8, 

இ%^8 பல.  ேமQ_றிய  அதிகார-க1 அரசியலைம<M[ ச3ட8, 

1867ஆB வைரய:Nக<ப=கி%றன. 

 

ெராறAேரா நகர8 தகவHக$ – 2019 M1ள]வAபர   எOணANைககள]% 

அD<பைடயAB 

• கி3டKத3ட 2.9 மிBலிய% மNக1 

• 150+ நகர[ ேசைவக1 

• 5,600 கி.மl. ெதINக1 



 
 

• 6,100 கி.மl. நUV வழிக1 

• 83 தUயைண<M நிைலய-கh8, 45 ேநாயாளV காj8 

நிைலய-கh8 

• 1600 ெபயWட<ப3ட X-காNக1 

• 100 Yலக-க1 

 

எ"கள1 சைபைய; ப=றி 

நகர சைப நகரளாவAய அD<பைடயAB ெதWj ெசnய<ப=8 நகரபAதா, 

நகW% ஒHெவாI 7றி[சியAo8 ெதWj ெசnய<ப=8 25 

சைபஉ:<பAனVகளாB ஆன/.  நகரபAதா மQ:8 சைபg:<பAனVக1 

ஒHெவாIவI8 சைபயAB ஒI வாNைகN ெகாO=1ளனV. 

ெபI8பா%ைமயான வாN7க1 ெபI8பாலான வAஷய-கைள JDj 

ெசng8. நகரபAதாj8 சைபg:<பAனVகh8 ஒI அரசியB க3சிைய 

பAரதிநிதிK/வ8 ெசnயK ேதVPெத=Nக<படவABைல. சைபயA% 

ஒHெவாI உ:<பAனI8 eயமாNக[ ெசயBப=வ/ட%, எPதெவாI 

பAர[சிைனயAo8 வாNகள]<ப/ எ<பD எ%பைத அவVக1 ேதVj 

ெசnயலா8. 

நகரப6தா நகர சைபN7K தைலைம தா-7வ/ட%, 

• கனடாெவ-கிo8, உலக8 Jqவதிo8 ெராற%ேராைவ< 

பAரதிநிதிK/வ8 ெசnகிறாV. 

• ெவHேவ: அரசா-க ம3ட-கhட% ெசயQப=கிறாV. 



 
 

• நிைறேவQ:N 7qjN7K தைலைம வகிNகிறாV. 

• நகர சைபயA% நிைலN 7qNகhN7K தைலைம வகிNக 

சைபg:<பAனVகைள நியமிNகிறாV. 

சைபg:<பAனVக1 நகர நிகR[சிK தி3ட-கைளg8 ேசைவகைளg8 

பQறி 7DயAI<பாளVகhட^8, வணAக-கhட^8, சJதாயK/ட^8 

உைரயா=வ/ட% அவVகள]% கவைலகைள< பQறி[ 

ெசவAம=Nகி%றனV.   சைபg:<பAனVக1: 

• நகர சைப, 7qN _3ட-கhN7[ சJகமள]Nகி%றனV. 

• நகர Jகவரக-கள]ன/8 _3=Kதாபன-கள]ன/8 சைபகள]B 

அமVகி%றனV. 

• நகர சைப ேமQெகா1h8 தUVமான-கhN7 மாQற-கைள 

J%ெமாழிகி%றனV. 

• பAர[சிைனகைள< பQறிய நடவDNைகைய J%ெமாழிவதQகான 

அBல/ வAழி<MணVைவN _3=வதQகான ேகாWNைககைள J% 

ைவNகி%றனV. 

• ெபா/மNகள]டமிIP/ உ1ள]=ைககைள< ெப:வதQகான 

சJதாயN _3ட-கைள நடK/கி%றனV அBல/ அவQ:N7[ 

சJகமள]Nகி%றனV. 

• சJதாய நிகR[சிகைள ஏQபா= ெசnகி%றனV அBல/ அவQறிB 

ஈ=ப=கி%றனV 

• மNகhN7 நகர[ ேசைவகைள அtக உதjகி%றனV 



 
 

சைபg:<பAனV சிலV 7qNகhN7 அBல/ ம%ற-கhN7K தைலைம 

தா-7வத% Fல8 ேமலதிக< ெபா:<MNகைள ேமQெகா1கி%றனV. 

நகரபAதாj8, சைபg:<பAனVகh8 பBேவ:ப3ட சJதாய-கள]ன/8 

ஆVவ-கள]ன/8 ேதைவகைள நகெர-கிo8 சம<ப=Kதியாக 

ேவO=8. அவVகள]% ேவைல<பhைவg8 மிக வAWவான ஆnj< 

ெபாI3கைளg8 Jகாைம ெசnவதQகாக, நகர சைப 7q 

Jைறெயா%ைற< பய%ப=K/கிற/. நிைலN 7qNக1, சJதாய[ 

சைபக1 என இI வைகயான 7qNக1 காண<ப=கி%றன. நகர சைப சில 

ெபா:<MNகைள நகர ம%ற-கhN7 ஒ<பைட<பத% FலJ8 தன/ 

ேவைல<பhைவ Jகாைம ெசnகிற/. 

ஒHெவாI 7qj8 5 JதB 8 வைரயான சைபg:<பAனVகளாB ஆன/. 

7qNக1 ெபா/மNகள]டமிIP/ ெசவAம=K/, 7றி<பான வAடய-க1 

ெதாடVபAB நகர சைபN7 பWP/ைரகைள[ ெசnகி%றன. நகர சைபg8 

அத% 7qNகh8 ஆO= Jqவ/8 ஒI மாத[ eழQசியAB 

_=கி%றன.  ஒHெவாI eழQசிg8 7qN _3ட-கள]B ெதாட-கி, ஒI 

Jqைமயான நகர சைபN _3டK/ட% JDவைடகிற/. 

நிைல/ CK/க$ - X-காNக1, பாதU=, பாைதகh8 பால-கh8, 

7<ைபகh8 மl1eழQசிg8, வ U3= வசதி, தி3டமிடB, ெபாIளாதார 

அபAவAIKதி, அ^மதி<பKதிர8 வழ-7தB Jதலியன ேபா%ற 

நகரளாவAய பAர[சிைனக1 ெதாடVபAB பWP/ைரகைள[ ெசnகி%றன. 

இ:திK தUVமான-க1 நகர சைபN _3ட-கள]B 



 
 

ேமQெகா1ள<ப=கி%றன.  நகர பAதாைவg8 நா%7 நிைலN 

7qNகைளg8 ெகாOட நிைறேவQ:N 7qெவா%: காண<ப=கிற/: 

• சJதாய அபAவAIKதி மQ:8 ெபாIளாதார அபAவAIKதி 7q 

• அரசா-க JகாைமK/வ8 மQ:8 அ^மதி<பKதிர8 வழ-7தB 

7q  

• க3டைம<M மQ:8 fழB 7q 

• தி3டமிடo8 மQ:8 வ U3= வசதி /ைறN 7q 

சLதாயM சைபக$ - ேபாN7வரK/ வAளN7க1, மர8 அகQ:தB, X-கா 

அ^மதிக1, ேவலியAடQ ச3டவAதிக1, உ12V ம%ற-க1, உ12VK 

தி3டமிடB, அபAவAIKதி வAOண<ப-க1 எ%பவQ:Nகான உ12V< 

பAர[சிைனக1 ெதாடVபAB பWP/ைரகைள[ ெசnகி%றன. அவVக1 நகர 

சைபN7[ ெசBலாமேலேய சில இ:திK தUVமான-கைள 

ேமQெகா1ளலா8. சJதாய[ சைபக1 நா%7 காண<ப=கி%ற அேத 

ேவைள, அைவ ஒHெவா%:8 நகW% ஒI ப7திைய< பAரதிநிதிK/வ8 

ெசnகி%றன: 

• எ3ேடாபANேகாN7 ேயாVN 

• ெராற%ேராj8 கிழN7 ேயாVN78 

• வடN7 ேயாVN7 

• இ\காVபேறா 

Lகவரக"களNன1- O)P8தாபன"களNன1- மAற"க$ - நகர 

சைபயA% சாVபாக பBேவ: நகர[ ேசைவகைளg8 பராமWK/  



 
 

Jகாைமg8 ெசnகி%றன.  Jகவரக-கள]ன/8 

_3=Kதாபன-கள]ன/8 ம%ற-கள]B நகைர நிVவகிNகK தம/ 

திறைமகைளg8 அ^பவKைதg8 ப-கள]N78 சைபg:<பAனVகh8 

ெபா/மNகh8 உ1ளட-7கி%றனV. Jகவரக-கள]ன/8, 

_3=Kதாபன-கள]ன/8 உதாரண-கள]B TTC, ெராற%ேரா 

மிIகNகா3சி[சாைல, ெராற%ேரா நUVமி% எ%பன உ1ளட-7கி%றன. 

ெராற%ேரா நகரசைப[ ச3ட8 எ%ப/ மாகாண அரசா-கKதினாB 

வழ-க<ப3=1ள ச3டவாNகமா78.  இ[ச3ட8 நகIN7 தUVமான-கைள 

ேமQெகா1ளj8 ெபா/மNகhN7K ேதைவயான ேசைவகைளg8 

நிகR[சிK தி3ட-கைளg8 வழ-கj8 அதிகாரமள]Nகிற/. 

 

ெடாராQேடா ெபா1M ேசைவ 

அரசா-க[ ேசைவ ெடாராOேடா ெபா/[ ேசைவ /ைணவAதியAனாB 

வழிநடKத<ப=கிற/, இ/ நகர நிVவாகKதிQ78 நகர சைபN78 

இைடயAலான ெசயBபா=கைள வைரய:Nகிற/. ெபா/K/ைற[ 

ேசைவயA% ெதாழிBJைற, பாரப3சமQற மQ:8 ெநறிJைற 

தரநிைலகைள இ/ வைரய:Nகிற/. 

நகர ேமலாளV தா% ெபா/[ ேசைவK தைலவV மQ:8 அவV நகர 

சைபN7< ெபா:<பாவாV. நகர ேமலாளV இவQ:N7< 

ெபா:<ேபQகிறாV: 

• அைனK/ நகர பAWjகhN78 ேசைவக1 வழ-7தB, ெகா1ைக 

வழிJைற மQ:8 தி3ட8 வழ-7தB 



 
 

• சைபைய< ெபா:Kதவைர, நிVவாக ெபா:<MணVj மQ:8 

Fேலாபாய தைலைமN7 ெபா:<ேபQ78 ஒQைற நபராக இIKதB  

• ெடாெராOேடா ெபா/[ ேசைவN7 நி:வன தைலைமயAைன 

வழ-7தB. 

 

நகரபAதாவA% பWP/ைரயA% ேபWB, நகர நிVவாகி சைபயAனாB 

நியமிNக<ப=கிறாV, ேமo8 அவIN7 உதவ F%: /ைண நகர 

ேமலாளVக1 மQ:8 ஒI தைலைம நிதி அதிகாW உ1ளனV. 

நகர 7மா\தா நகரKதி% ஒI அதிகாW ஆவாV மQ:8 அவW% 

கடைமக1 மாகாண ச3டKதிB ேகாD3= கா3ட<ப3= சைபயAனாB 

நியமிNக<ப=கிற/. 7மா\தாைவ சைப நியமிNகிற/, ச3ட< 

ெபா:<MகhN7 இவV சைபN7 பதிலள]கக ேவO=8, அK/ட% 

ேமலா%ைம< ெபா:<MகhN7 இவV நகர ேமலாளIN7 பதிலள]Nக 

ேவO=8. 

நகர 7மா\தாவA% அoவலக8 வழ-78 ேசைவக1 

பA%வIவனவQைற உ1ள]=8: 

• சைபயA% JDெவ=N78 ெசயBJைறகைள ஆதரவள]KதB  

• கழக தகவB ேமலாOைம  

• நகரபAதா மQ:8 சைப உ:<பAனVகhN7 அவVகள/ வAழா 

மQ:8 சFகN கடைமகள]B உதjதB  

• மாகாண8 ெபா:<ேபQறிIN78 /ைறகள]B ெபா/ஜன ேசைவ 

வழ-7தB, திIமண சாO:Wைம வழ-7தB ேபா%றைவ 

• சைப உ:<பAனVக1 மQ:8 ேநVைம ஆைணயV, லாபAயA\3 

பதிவாளV மQ:8 ஆ8M3\ேம% ஆகிேயாIN7 நிVவாக8, 

ப3ெஜ3 மQ:8 வVKதக8 ெதாடVபான ஆதரj வழ-7தB 

• ேதVதBக1 நடK/தB 



 
 

நகர வழNகறிஞV ச3ட[ ேசைவக1 பAWைவ ேமQபாVைவயA=கிறாV, 

அK/ட% ச3ட வAடய-கள]B சைபN7 பதிலள]NகிறாV மQ:8 

ேமலாOைம வAடய-கள]B நகர ேமலாளIN7 பதிலள]NகிறாV.   

பAWjகh8 பAWjK தைலவVகh8 நகர பAWjகைள ேமலாOைம 

ெசnவதQ7<  ெபா:<பாவV. ஒ%: அBல/ அதQ7 ேமQப3ட 

நகV[சி ேசைவகைள பAWjக1 வழ-7கி%றன. பAWjK தைலவW% 

ெபா:<Mக1 பA%வIமா::  

• நிைலN7 7qNக1 மQ:8 சைபN _3ட-கள]B, த-கள]% 

தி3ட-க1 மQ:8 ேசைவகைள பQறிய ேக1வAகhN7 

பதிலள]KதB  

• த-கள/ பAWjNகான ேசைவ இலN7கைள அைமK/, அத% 

ேம8பா3ைடN கOகாணAKதB  

• தினசW ெசயBபா=க1 

• த-கள/ ேசைவN71ளான பணAயாளVக1 மQ:8 ப3ெஜ3 

• சைப J%^Wைம அள]<பவQைற XVKதி ெசnய இைணP/ 

ெசயBப=வ/ 

 

ஒQ:ைமேய  நம/ பல8 எ%ப/ ெராரOேரா நகர ேகா3பா=. 

ெராரOேரா நகர8 உ1ளடNகியAIN78 ஏq J%னா1 நகரா3சிகள]% 

ஒ3=ெமாKத பலKைதg8 இ/ 7றிNகிற/. 

உ"கள1 உ$&ரா)சி அரசா"க8ைத அRCதH 

ெராற%ேரா நகர8 தன/ 7DயAI<பாளVகhN7 பல சிறPத நிகR[சிK 

தி3ட-கைளg8 ேசைவகைளg8 வழ-7கிற/.  நU-க1 

இ[ேசைவகைள அt78 Jைறைய அறிPதிI<பைத 

உ:தி<ப=K/வ/ அத% மிக JNகியமான ஒI ப7தியா78.  நU-க1 



 
 

நகர[ ேசைவகைளg8, நிகR[சிK தி3ட-கைளg8 பQறிய 

தகவBகைளK ேத=8 ேபா/ ெதாட-க ேவODய JNகிய இI இட-க1 

காண<ப=கி%றன: toronto.ca இQ7[ ெசBo-க1 அBல/ 311 ஐ 

அைழg-க1. ெராற%ேரா நகர வைலKதளமாகிய toronto.ca உ-கள/ 

நகWB எ%ன நடNகிறெதனN கO= ெகா1ளj8, Mதிய நிகR[சிK 

தி3ட-கைள< பQறி அறியj8, தகவBகைள< பWமாறிN   ெகா1ளj8 

ஒI சிறPத வளமா78. 311 எ%ப/ நU-க1 தகவBகைள< ெப:வதQகாக< 

பய%ப=KதN_Dய மிக< பய^1ள ஒI கIவAgமா78. 311 ஐK 

ெதாடVM ெகா1வத% Fல8 நU-க1 இன]g8 தகவBகைள அBல/ 

உதவA ெப:வதQகாக நகWB சWயான பAWைவ அBல/ ஆைளN கO= 

ெகா1ள Jயல ேவODயதிBைல. 

• வைல8தள-: Toronto.ca/311  

• ெதாைலேபசி இல/க-: 311 

• Twitter: @311toronto 

உ-கள/ உ12ரா3சி அரசா-க8 திறPததாகj8,  

ெவள]<பைடயானதாகj8 இI<பைத உ:தி<ப=K/வதQகாக, 

ெராற%ேரா நகரசைப நா%7 ெபா:<MN_றB அoவலVகைளN 

ெகாO=1ள/. ஒHெவாIவI8 ெவHேவ: ெபா:<ைபN 

ெகாO=1ளாV: 

• கண/காUவாளV தைலைம அதிபதி – நகW% நிகR[சிK 

தி3ட-கைளg8 ேசைவகைளg8 கணNகாnj ெசnவ/ட% 

வiசக8, கழிj எ%பன பQறிய வAசாரைணகைள ேமQெகா1கிறாV. 



 
 

• ேநVைம ப=றிய ஆைணயாளV - நகர சைபயAன/8 உ12V 

ம%ற-கள]ன/8 உ:<பAனVகhN7 ஆேலாசைன வழ-7வ/ட% 

நடKைதN ேகாைவைய< பQறிய Jைற<பா=கைளK தUVK/ 

ைவNகிறாV. 

• ஆதரX ேதட= பதிவாளV – ஆதரj ேதடQ ெசயQபா=கைள< 

பQறி< ெபா/மNகhN7 ெவள]<ப=K/தB, ஆதரj ேதடB 

நடKைதைய Jைற<ப=K/தB எ%பவQைறN கOகாணA<ப/ட% 

அவQைற Jகாைம ெசnகிறாV. 

• Lைறேக$ அதிகாY –  நகர[ ேசைவக1 ெதாடVபான 

பAர[சிைனைய தUVNக எ=Nக<ப3ட JயQசிக1 ேதாBவAயைடPத 

நிைலயAB, அைத பQறிய MகாVகhN7[ ெசவAசாnK/ 

ஆராnகிறாV. இPத[ ேசைவ இலவசமான/ மQ:8 

அைனவIN7மான/. 

ெபா:<MN_றB அoவலVகைள< பQறிய ேமலதிகK தகவBகhN78, 

அவVகைளK ெதாடVM ெகா1h8 JைறையN கO= ெகா1ளj8 

toronto.ca/accountability இQ7[ ெசBo-க1. 

  



 
 

ெராறAேரா CறிMசிக$ 

ெராற%ேரா நகர8 7றி[சிக1 என<ப=8 ப7திகளாக< 

பAWNக<ப3=1ள/.  ஒHெவாI 7றி[சிg8 ஒI ெபயராo8 எOணாo8 

அைடயாள- காண<ப=வ/ட%, சைபg:<பAனV என<ப=8 ெதWj 

ெசnய<ப=8 ஒI அதிகாWையN ெகாODINகிற/. உ-கள/ 

7றி[சியAo1ள சைபg:<பAனV உ-கைள< பAரதிநிதிK/வ8 ெசnகிறாV. 

Jq நகைரg8 பAரதிநிதிK/வ8 ெசng8 ஒI நகரபAதாj8 இINகிறாV. 

7றி[சிக1 நா%7 ப7திகளாக< பAWNக<ப3=1ள/ட%, ஒHெவாI 

ப7திg8 அN7றி[சிகைள[ ேசVPத சைபg:<பAனVகளாலான ஒI 

சJதாய[ சைபையN ெகாO=1ள/. 

உ-கள/ சைபg:<பAனV மQ:8 7றி[சிையN கOடறிய, 

toronto.ca/councillors Q7[ ெசBலj8 அBல/ 311 ஐ அைழNகj8. 

1 ஆ- CறிMசி - எ3ேடாபANேகாN7 வடN7 

2 ஆ- CறிMசி - எ3ேடாபANேகாN7 மKதி  

3 ஆ- CறிMசி  - எ3ேடாபANேகாN7-ஏWNகைர  

4 ஆ- CறிMசி  - பாVNேடB-ைஹ பாVN7  

5 ஆ- CறிMசி  - ேயாVN7 ெதQ7-ெவ\ட%  

6 ஆ- CறிMசி - ேயாVN7 மKதி  

7 ஆ- CறிMசி -  ஹ8பV WவV - பAளாN கி|N  

8 ஆ- CறிMசி -  எNலிOட%-ேலாற%\  

9 ஆ- CறிMசி -  ெடவ%ேபாV3=  



 
 

10 ஆ- CறிMசி - ேயாVN7 மKதி 

11 ஆ- CறிMசி  -  பBகைலNகழக8 - ெரா\ேடB  

12 ஆ- CறிMச - ேயாVN7 ெதQ7-ெவ\ட% 

13 ஆ- CறிMசி - ெராற%ேரா - மKதி  

14 ஆ- CறிMசி - ெராற%ேரா-டா%ேபாVK/  

15 ஆ- CறிMசி - ெடா% ெவள] ேமQ7  

16 ஆ- CறிMசி - ெடா% ெவள] கிழN7  

17 ஆ- CறிMசி - ெடா% ெவள] - வடN7  

18 ஆ- CறிMசி - வABேலாேடB  

19 ஆ- CறிMசி - கைரேயார-க1-கிழN7 ேயாVN7  

20 ஆ- CறிMசி - இ\காVபேறா ெத%ேமQ7  

21 ஆ- CறிMசி - இ\காVபேறா மKதி  

22 ஆ- CறிMசி - இ\காVபேறா-அகி%ேகாV3=  

23 ஆ- CறிMசி - இ\காVபேறா- வடN7  

24 ஆ- CறிMசி - இ\காVபேறா-கிB=}3  

25 ஆ- CறிMசி - இ\காVபேறா-~� பாVN 

ேமo8 வAவர-கhN7 toronto.ca/wardboundaries ஐ< பாVNகj8  

 

த]Vமான"க$ ேம=ெகா$ள;பP- Lைற 

சைபயA% உ:<பAனVகள]% தUVமானெம=KதQ ெசய%JைறயAo8, 

ஆேலாசைன அைம<MNக1, Jகவரக-க1, _3=Kதாபன-க1, நகர 



 
 

ஊழியVக1 ஆகிேயாW% அறிNைககள]o8 பAர[சிைனக1, கIK/Nக1, 

J%ெமாழிjக1 எ%பன ஏQப=கி%றன. நU-க1 தகவBகைள< ெபறj8 

உ-கள/ கIKைத< பகிVP/ ெகா1ளj8 சJகமள]NகN_Dய 

ஆேலாசைனN _3ட-கைள  நகரசைப ஊழியVக1 நடKதN_=8. 

வAடய-க1 பA%னV ஒI சJதாய[ சைபN7 அBல/ நிைலN 7qjN7[ 

ெசBo8.  நU-க1 ஒI _3டKதிB ேபeவத% Fல8 அBல/ எqK/ 

Fல8 உ-கள/ கIK/ைரகைள[ சமV<பA<பத% Fல8 7q 

உ:<பAனVகhட% உ-கள/ கIK/Nகைள< பகிVP/ ெகா1ளலா8. 

சில ேவைளகள]B, சJதாய[ சைபக1 ஒI இ:திK தUVமானKைத 

ேமQெகா1ளலா8. ேவ: வAடய-கhNகாக, நகர சைபN7 ஒI பWP/ைர 

ெசnய<ப=கிற/.  நகர சைபயAB, 7qNகள]டமிIP/8, 

சJதாய-கள]டமிIP/8 ெபற<ப=8 வAடய-க1 கIKதிQ 

ெகா1ள<ப=கி%றன. ேமலதிகமாக, சைபயA% உ:<பAனVகள]டமிIP/ 

அBல/ நகரசைப ஊழியVகள]டமிIP/ ெபற<ப=8 அவசரமான Mதிய 

வAடய-க1 ேநரDயாக நகர சைபN7[ ெசBலலா8. 

நU-க1 நகர சைபN _3ட-கhN7 ேநரDயாக[ ெசBலலா8, அவQைற 

இைணயவழியAB பதிவAறNகலா8 அBல/ ெதாைலNகா3சியAB 

பாVNகலா8. 



 
 

வAடய-க1 ெதாடVபAB நகர சைப ஒI இ:திK தUVமானKைத 

ேமQெகா1ளலா8. ேமலதிகK தகவBகhNகாக நகர சைபயAனாB 

அBல/ 7qNகளாB வAடய-க1 மlள< பWசீலிNக<படலா8. 

ஒI இ:திK தUVமான8 ேமQெகா1ள<ப3ட/8, நகர சைப தUVமானKைத 

உ:தி<ப=K/8 ஒI ச3டவAதிைய[ ச3டமாN7கிற/. பA%னV நகர சைப 

ஊழியVக1 தUVமானKைத[ ெசயQப=K/வV. 

ெகா1ைகக1 மQ:8 ேசைவகைள பQறி ெபா/மNக1 த-கள]% 

கIK/Nகைள பணAயாளVகள]டJ8, சைபஉ:<பAனVகள]டJ8 _ற 

JDg8, மQ:8 311 ஐ ெதாடVM ெகாO=8 _ற JDg8. 

 

அறிXE8த;பP"க$ 

அறிj:Kத<ப=வ/ தUVமானெம=<பதிQ கலP/ ெகா1வதQகான ஒI 

சிறPத JதQபDயா78. 

நகர சைப, CK/ O)ட"கைள; பாD"க$ 

நகர சைபN _3ட-கh8,  7qN _3ட-கh8 நகர மOடபKதிo8 

7DயAயB நிைலய-கள]o8 இட8 ெப:கி%றன. நU-க1 சJகமள]<ப/ 

எ<ேபா/8 வரேவQக<ப=வ/ட%, �ைழj[ சீ3=Nக1 

ேதைவ<ப=வதிBைல. நU-க1 அ-7 ேநரDயாக[ சJகமள]Nக 

JDயாவAD%, நU-க1 _3ட-கைள இைணயவழியAB பதிவAறNகலா8. 

ஒI _3ட8 ெபா/மNகhN7 ெவள]<ப=Kத<படாதிI<ப/ 



 
 

இரகசியமான தகவBக1 கலP/ைரயாட<ப=8 ேவைளயAB 

ம3=ேமயா78. 

Toronto.ca/council இB பA% ெதாடI-க1 

நU-க1 நகர சைபயA% toronto.ca/council வைலKதளKதிB நிகR[சி 

நிரBக1, தUVமான-க1 JதலியவQைறN கO= ெகா1ளலா8. 

நU-க1 பWP/ைரக1, பA%னணA அறிNைகக1, ெபா/மNகள]டமிIP/ 

ெபற<ப=8 கDத-க1 எ%பன உ3பட சைபg:<பAனVக1 தம/ 

_3ட-கhN7 J%னV ெப:8 அேத தகவBகைள அtகலா8.  

நிகR[சி நிரBக1 _3ட-கhN7 ஒI கிழைமN7 J%னேர 

ெவள]யAட<ப=வ/ட%, தகவBக1 ேசVNக<ப=8 ேபா/8 

இQைற<ப=Kத<ப=கி%றன. 7qNகள]ன/8 நகர சைபயAன/8 

தUVமான-க1 வழைமயாக அேத நாள]B அBல/ ம: நாள]B 

ெவள]யAட<ப=கி%றன. 

நU-க1 நகர சைபயA% toronto.ca/council வைலKதளKதிB நிகR[சி 

நிரBக1, தUVமான-க1 JதலியவQைறN கO= ெகா1ளலா8. 

உ-கள/ அயலகKைத< பாதிNகி%ற நிகR[சி நிரலிo1ள வAடய-கைள 

அBல/ நU-க1 ஆVவமாg1ள பAர[சிைனகைள< பQறிK ேத=வதQகாக 

நகர சைப வைலKதளKைத< பய%ப=K/-க1. நU-க1 நகரபAதாவAன/8 

சைபg:<பAனVகள]ன/8 சJகமள]KதB, வாNகள]KதQ பதிjகைளg8 

பாVNகலா8. 



 
 

மிAன^சH இ=ைற;பP8தHக_/CM ச`தாதாரராC"க$ 

நகர சைபயAன/8 7qNகள]ன/8 மி%னiசB 

இQைற<ப=KதBகhN7[ சPதாதாரராவ/ அறிj:Kத<ப3டவராக 

இI<பதQகான ஒI சிறPத வழியா78. நU-க1 கலP/ைரயாட<ப=8 

வAடயKைதg8 ேமQெகா1ள<ப3=1ள தUVமான-கைளg8 பQறிg8 

வாசிNகலா8. சPதாதாரராக toronto.ca/e-updates இQ7[ ெசBo-க1. 

 

சaக ஊடக"களNH ப6A ெதாடD"க$ 

கலP/ைரயாடலிQ ேசVP/, அறிj:Kத<ப3டவராக இI-க1. 

Youtube: youtube.com/c/TorontoCityCouncilLive  
Twitter: @TorontoCouncil 
Facebook: Facebook.com/torontocityclerk  
Instagram: @torontoclerk 

 

ெபா1 அறிவ68தHக$ காR"க$  

7qNக1 மQ:8 சைபN _3ட-க1, Mதிய ச3டவAதிக1, நகரசைப[ 

ெசாK/ வAQபைன, நகரK தி3டமிடoNகான மாQற-க1, Mதிய 

ைசைகக1, க3டண-க1, ேவ: வAடய-க1 எ%பவQைற< பQறி< 

ெபா/மNகhN7 அறிவA<பதQகாக நகரசைப ெபா/ அறிவAKதBகைள 

ெவள]யA=கிற/. அறிவAKதBக1 ெசnதிKதா1கள]B இட<ப=கி%றன, 

தன]<ப3ட வ U=கhN7 அiசலிட<ப=கி%றன, அBல/ toronto.ca/notices 

இB பAரeWNக<ப=கி%றன. 



 
 

தகவHகைள அRC"க$ 

நU-க1 ெராற%ேரா நகரசைப பQறிய தகவBகைள அtகN_Dய பல 

வழிக1 காண<ப=கி%றன. நகர[ ேசைவகைள< பQறிய அவசரமBலாத 

தகவBக1 311 ஐ அைழ<பத% Fல8 கிைடNக< ெப:கி%றன, அBல/ 

நU-க1 ேநரDயாக நகரசைப ஊழியV 7ழாKைதK ெதாடVM ெகா1ளலா8. 

பல வைகயான நகரK தகவBகைள ேக3காமேலேய ெபற JDg8, 

உதாரணமாக: 

• ெராற%ேரா நகரசைப ஆவணN கா<பக8 நகர சைப[ 

ச3டவAதிக1, வா% வைரபட-க1, ஒள]<பட-க1, அயலகK 

தி3ட-க1, கணA<ப�3=< ப3DயBக1, க3DடNகைல வைரjக1 

எ%பன ேபா%ற ெராற%ேராவA% வரலாQைற ஆவண<ப=K/8 

பதிjகைள ைவKதிINகிற/. ேமலதிகK தகவBகhNகாக 

toronto.ca/archives இQ7[ ெசBo-க1. 

• நகW% திறPத தரjக1 வைலவாசB உ-கள/ 

பய%பா3=Nகான தரjK ெதா7திகைள வழ-7கிற/. ஆராn[சி 

அBல/ ெசயலிகைள வAIKதி ெசnதB ேபா%ற பBேவ: 

வழிகள]B மNக1 தரjகைள< பய%ப=K/கி%றனV. எKதரjK 

ெதா7திக1 கிைடNக< ெப:கி%றன எ%பைத toronto.ca/open 

இQ7[ ெசBவத% Fல8 கO= ெகா1h-க1. 



 
 

ெபா/மNகhN7 ஏQகனேவ கிைடNக<ெபறாத தகவBக1 இIPதாB, 

நU-க1 தகவoNகாக உWைம (FOI) ேகாWNைக ஒ%ைற ைவNகலா8.  

FOI ேகாWNைக ஒ%ைற எ<ெபாq/, எ<பD ைவNகலா8 எ%பதQகான 

ேமலாதிNகK தகவBகhN7 toronto.ca/foi N7 ெசBலj8  . 

நகரK தகவBக1 ெபா/<பைடயானைவ, அK/ட% அைத அtக 

எBேலாIN78 உWைம உO=; ஆனாo8, தன]நபV தகவBகைளN 

ெகாODIN78 பதிjக1 ேபா%ற சில வAதிவAலN7க1 உ1ளன. 

தன]<ப3ட தகவBகைளN ெகாODIN78 நகர பதிjக1, 

உதாரணமாக, ெதாைலேபசி எOக1 அBல/ பAறPத ேததிக1 

ஆகியைவ கவனமாக நிVவகிNக<ப3=, இரகசியமாக 

ைவKதிINக<ப3ட ேவO=8. 

நகரK தகவBகைள எ<பD அt7வ/ எ%ப/ 7றிKத ேமலதிக 

தகவBகhN7, toronto.ca/cityrecords ஐ பாVNகj8  

பாடசாைல, சJதாயN 7qNகhNகான கBவA நிகR[சிK தி3ட-க1 

ஆவணN கா<பகKதிo8 நகர மOடபKதிo8 கிைடNக< ெப:கி%றன.  

ேமலதிக தகவBகhN7 archives@toronto.ca N7 மி%னiசB 

அ^<பj8 அBல/ 416-392-5561 ஐ அைழNகj8.  

ஆவண-கைள ெதாடI-க1: 

Twitter @TorontoArchives 



 
 

Instagram @toronto_archives 

உ"கள1 கD8ைத/ OE"க$ 

உ-கள/ கIK/ JNகியமானதா78, உ-கள/ எOண-கைள< பகிVP/ 

ெகா1வத% Fல8 நU-க1 அயலகKதிo8 நகரளாவAய 

தUVமான-கள]o8 ஒI தாNகKைத[ ெசnகிறUVக1. 

உ"கள1 சைபcE;ப6னைர8 ெதாடVd ெகா$_"க$ 

உ-கள/ உ12ரா3சி அரசா-கKைத< பQறிய சிறPத 

வAடய-கள]ெலா%: சைபg:<பAனVகh8 நகரபAதாj8 

ெபா/மNகளாB அtகN_Dயவா: இI<பதா78. உ-கள/ 

சJதாயKதிB நைடெப:8 வAடய-கைள< பQறி< ேபeவதQகாக அ-7 

உ-கள/ சைபg:<பAனV இINகிறாV. நU-க1 ஒI ேக1வAையN 

ெகாODIPதாB அBல/ உ-கள/ கIKைத< பகிVP/ ெகா1ள 

வAI8பAனாB, ெதாட-7வதQ7 உ-கள/ சைபg:<பAனV ஒI சிறPத 

இடமாவாV. 

பA%வIவனவQ:Nகாக நU-க1 அைழNகலா8, மி%னiசலிடலா8 

அBல/ உ-கள/ சைபg:<பAனW% வைலKதளK/N7[ ெசBலலா8: 

• நகைர அBல/ உ-கள/ அயலகKைத< பாதிN78 

பAர[சிைனகைள< பQறிய உ-கள/ கIKைத< பகிVP/ ெகா1ளB 

• நகரசைப[ ேசைவகைள அtக உதவA ெப:தB 

• அவVகள]% அiசQ ப3DயலிQ ேசVதB 



 
 

• ஒI சJதாய நிகR[சிN7 அBல/ _3டK/N7 உ-கள/ 

சைபg:<பAனைர அைழKதB 

• உ-கள/ சைபg:<பAனV யாெரனN கO= ெகா1வதQகாக 

toronto.ca/councillors இQ7[ ெசBo-க1, அBல/ 311 ஐ 

அைழg-க1. 

ஒD CK/ O)ட8தி= கல`1 ெகா$_"க$ 

சJதாய[ சைபN _3ட-கh8, நிைலN 7qN _3ட-கh8 நகர சைப 

உ:<பAனVகள]ட8 உ-கள/ கIKைத ேநரDயாக எ=K/N 

_:வதQகான ஒI வாn<பா78. நU-க1 அதைன ேநரDயாகேவா 

எqK/ Fலேமா ேமQெகா1ளலா8. சJதயா[ சைபகh8 நிைலN 

7qNகh8 மாKதிரேம ெபா/மNக1 J%ைவN78 7ைறபா=கைள[ 

ெசவAம=Nகி%றன. ெபா/மNக1 நகர சைபயAB ேபச JDயா/. 

ேமலதிகK தகவBகhNகாக அBல/ ஒI 7q எq/வAைனஞைரK 

ெதாடVM ெகா1வதQகாக toronto.ca/council இQ7[ ெசBo-க1. 

CKவ6H ஒD ப6ரMசிைனைய; ப=றி; ேபe"க$ 

நU-க1 ஒI 7qவA% நிகR[சி நிரலிB ப3Dயலிட<ப3=1ள எைத< 

பQறிg8 ஐP/ நிமிட-க1 வைர ேபசலா8.நU-க1 ேபசிய பA%னV 

சைபg:<பAனVக1 உ-கள]ட8 ேக1வAகைளN ேக3கN_Dய அேத 

ேவைள, உ-கள/ ெபயI8 ெதாடVMK தகவBகh8 _3டKதி% 

பகிர-க< பதிவAB ப3Dயலிட<ப=8.   ஒI _3டKதிQ ேபeவதQகாக, 

7q எq/வAைனஞWட8 JQ_3Dேய பதிj ெசn/ ெகா1h-க1.   



 
 

_3டKதி% ேநரைல ஒள]பர<பAo8, வ UDேயா பதிவAo8 நU-க1 

ேதா%:வ UVக1. 

நகர சைப/C அHல1 CKX/C எK1"க$ 

நU-க1 உ-கள/ கIK/ைரகைள எqK/ Fல8 7q 

எq/வAைனஞIN7 மி%னiசலி=வத% Fல8, ெதாைலநகலி% 

Fல8 அBல/ அiசலி=வத% Fல8 சமV<பANகலா8.  உ-கள/ 

ெபயV _3டKதி% ெபா/ பதிவAB ப3Dயலிட<ப=8, அK/ட% உ-க1 

மி%னiசB, ெதாைலநகB அBல/ கDத8 பDK/< பாVNக 

அைனவIN78 கிைடNக<ெப:8. 

மf/க$ 

ஒI 7qN _3டKதி% அBல/ நகர சைபN _3டKதி% நிகR[சி 

நிரலிo1ள ஒI வAடயKைத< பQறி எq/வAைனஞIN7 அBல/ நகர 

சைபயA% ஒI ஊழியIN7 ம^Nக1 சமV<பANக<படலா8.  ம^வAB 

ஒ<பமி3ட யாவWன/8 ெபயVக1 உ3பட அ/ பகிர-க< பதிவA% ஒI 

ப7தியா78. 

 

 

ஆேலாசைன/ O)ட"களNH கல`1 ெகா$_"க$ 

நகர ஊழியVக1 _3ட-க1, திறPத இBல-க1, இைணயவழி 

ம%ற-க1 Jதியன Fல8 உ12V அBல/ நகரளாவAய 

பAர[சிைனகைள< பQறிய உ1ள]=ைககைளK திர3=வதQகாக பBேவ: 



 
 

வழிகள]B ெபா/மNகள]ட8 ஆேலாசைனைய< ெப:கி%றனV. ஒI 

ஆேலாசைனயAQ கலP/ ெகா1வத% Fல8 நU-க1 எ%ன நடNகிற/ 

எ%பைதN கO= ெகா1ளj8 உ-கள/ கIK/Nக1 கவனKதிQ 

ெகா1ள<ப=கி%றன எ%பைத உ:தி<ப=KதிN ெகா1ளj8 JDg8. 

பணKைத[ ெசலவழி<பதQகான J%^Wைமகைள அைமKதB, 

/ைணவழிK ெதா7தி வAWவாNக<பட ேவODய Jைற அBல/ 7<ைப 

பQறிய ஒI Mதிய உபாய8 எ%பன ேபா%ற தைல<MNகள]B 

ஆேலாசைனக1 நடKத<படலா8.  உ-கள/ சJதாயKதிB எைவேய^8 

ஆேலாசைனக1 அBல/ _3ட-க1 நடNகி%றனவாெவனN கO= 

ெகா1h-க1: 

• வைல8தள-: toronto.ca/involved 

• ெதாைலேபசி இல/க-: 311 

• Twitter: @GetInvolvedTO 

உ$&V வா/ெகP;ப6= கல`1 ெகா$_"க$ 

7DKதன-க1 அBல/ வணAக-க1 உ12V வாNெக=<ெபா%ைற< 

பQறிய தகவBகைள அiசB Fல8 ெபறலா8.  நகரசைப உ-கள/ 

சJதாயKதிB நிகழN_Dய ஒI மாQறKைத< பQறிய கIK/NகைளK 

திர3=வதQகாக வாNெக=<MNகைள நடK/கிற/. நU-க1 வாNெக=<பA% 

இ:தி நாள%: 18 வய/ அBல/ அதQ7 ேமQப3டவராக இI<ப/ட%, 

வாNெக=<M< பAரேதசKதிo1ள ெசாKதி% உWைமயாளராக, 



 
 

7DயAI<பாளராக அBல/ வாடைகதாரராக இIPதாB ஒI 

வாNெக=<பAB கலP/ ெகா1ளலா8. 

வாNெக=<MK தைல<MNகளாக இINகN_DயனவQ:1 

உ1ளட-7வன: 

• நிழQசாைலN கேபெயா%ைறK திறKதB 

• 7றி<பA3ட வAலாசெமா%:N7 JQறK தW<பAட அ^மதியள]KதB 

• தW<பAட மாQற-கைள அ^மதிKதB 

• ேவகK தைடக1 ேபா%ற ேபாN7வரK/ அைமதி<ப=KதB 

நடவDNைககைள நி:jதB 

• ஒI வணAக J%ேனQற< ப7திைய (BIA) அைமKதB 

வாNகள]<MK தகவBகh8 ெப:ேப:கh8 இைணயவழியAQ 

பAரeWNக<ப=கி%றன: toronto.ca/polling 

 

உ$&V8 ேதVதHகளNH வா/களNc"க$ 

மாநகரK ேதVதBக1 ஒHெவாI நா%காO=கhN7 ஒIJைறg8 

ஒQேறாபV நா%கா8 தி-க3 கிழைம நைடெப:கி%றன. அ=Kத ஊரா3சி 

ெபா/K ேதVதB ஒQெறாபV 24, 2022 இB நைடெப:8. த7திெப:8 

வாNகாளVக1 நகரபAதா, சைபg:<பAனV, பாடசாைல[ சைப 

ந8பANைகயாளV எ%ேபாINகாக வாNகள]Nகலா8.  

ெடாராOேடாவAB உ1ள நா%7 ப1ள] வாWய-க1 சாVபாக 

ேதVதைல நடKத நகர8 ெபா:<ேபQகிற/. ப1ள]N ெகா1ைககைள 



 
 

அைமK/ கOகாணAKதB, ப3ெஜ3=கhN7 அ^மதி அள]KதாB, 

மQ:8 7DயAI<ேபாW% கBவA ஆVவ-கைள அறிP/ 

ெசயBப=KதB ஆகியைவ ப1ள] வாWய Dர\DயA% ெபா:<பா78. 

நா%7 ப1ள] வாWய-க1 பA%வIமா:: 

• ெடாராQேடா மாவ)ட ப$ளN வாYய- (ெபா1) 

• ெடாராQேடா க8ேதாலி/க மாவ)ட ப$ளN வாYய- 

(க8ேதாலி/க-) 

• Conseil scolaire Viamonde (ப6ெர^e ெபா1) 

• Conseil scolaire catholique MonAvenir (ப6ெர^e க8ேதாலி/க-) 

ஒI நகர சைப அBல/ பாடசாைல[ சைப ஆசன8 ெவQறிட8 ஆ78 

ேபா/ ெபா/K ேதVதBகhNகிைடயAB ஒI இைடKேதVதB 

நைடெபறலா8. 

ந]"க$ ப6AவDமாE இD`தாH ெராறAேராவ6A மாநகர8 

ேதVதலிH வா/களN/கலா-: 

• ஒI கேனDய< பAரைசயாக இIKதB; அK/ட% 

• 7ைறPத ப3ச8 18 வய/1ளவராக இIKதB; அK/ட% 

• ெராற%ேரா நகW% ஒI 7DயAI<பாளராக இIKதB; அBல/ 

• ெராற%ேரா நகW% 7DயAI<பளராக இBலாதிI<பA^8 நU-கேளா 

உ-கள/ வாRNைகK /ைணேயா நகWB ெசாK/N7 

உWKதாயAIKதB அBல/ வாடைக ெகாODIKதB; அK/ட% 

• ஏேத^8 ச3டKதி% கீR வாNகள]NகK த=Nக<படாதிIKதB. 



 
 

 

 

வா/காளV இடா;d 

வாNகாளV இடா<M எ%ப/ ெராற%ேரா நகWo1ள த7தி ெப:8 

வாNகாளVகள]% ப3Dயலா78.  

ஒ%ராறிேயாவAo1ள ஒHெவாI ஊரா3சி மQ:8 ப1ள] 

வாWயKதிQ7மான வாNகாளVகள]% JதQப3Dயைல தயாW<ப/  

ஊரா3சி ெசாK/ மதி<ப�3= கழகKதி% (MPAC) ெபா:<பா78. 

MPACயA% ஊரா3சி ெசாK/ மதி<ப�3= தரjதளKதிo1ள ெசாK/ 

உWைமயாளVக1 மQ:8 வாடைகN7 7DயAI<ேபாW% தகவBகைள 

பய%ப=Kதி ேதVதB தினK/Nகான இ:தி வாNகாளV ப3DயB 

தயாWNக<ப=கிற/. 

ேமo8 அறிP/ ெகா1ள, toronto.ca/elections/voters இQ7[ ெசBo-க1. 

ஒD வா/களN/Cமிட8திH ேவைல ெசUதH 

ஒHெவாI ேதVதoN7மாக, நகெர-கிoJ1ள வாNகள]N7மிட-கள]B 

ேவைல ெசnயவதQெகன ெராற%ேரா நகரசைப ஆ3கைள 

ேவைலNகமVK/கிற/. இ/ சனநாயக[ ெசய%JைறயAQ 

ப-7பQ:வதQகான ஒI சிறPத வழியா78. நU-க1 ஒI ேதVதலிB 

ேவைல ெசnவதQகாக ஒI கேனDய< பAரைசயாக இINக 

ேவODயதிBைல. பல பணAக1 கிைடNக< ெப:கி%ற அேத ேவைள, 

யாவI8 வAOண<பAN7மா: �Oட<ப=கி%றனV. 



 
 

ேமo8 வAவர-கhN7, toronto.ca/elections ஐ பாVNகj8 

அRக/Oiய ேதVதHக$  

உடQ7ைறபா=கhட% உ1ள நபVக1 ேதVதைல Jqைமயாக 

மQ:8 மQறவVகைள ேபா%ற அேத நிைலயAB ேதVதைல 

அtகj8, தன]<ப3ட JைறயAB மQ:8 eதPதிரமாக வாNகள]Nகj8 

JDg8 வைகயAo8 இI<பைத உ:தி<ப=K/வ/ நகர 

எq/வAைனஞW% ெபா:<பா78. வாNகாளVகhNகான தா-78 

வசதிக1 பQறிய ேமலதிக வAவர-கhN7, visit 

toronto.ca/VoterAccommodations.  

எதிVவD- ேதVதHகைள; ப=றிய தகவHக_/C:  

• வைல8தள-: toronto.ca/elections 

• மிAன^சH: elections@toronto.ca 

• ெதாைலேபசி: 416-338-1111 

• Twitter: @torontovotes 

• Facebook: facebook.com/electionservices 

உ"கள1 நகர81/CM ேசைவயா=E"க$  

உ-கள/ நகரK/N7[ ேசைவயாQ:வ/ உ-கள/ சJதாயKதிB 

தUVமான-கள]% மl/ ேநரDயாக[ ெசBவாN7[ ெசoKத உதjகிற/. 

ஒD நகர மAற8தி= ேசைவயா=ற வ6Qண;ப6c"க$ 

நகரசைப தன/ ேசைவகள]Q சிலவQைற Jகவரக-க1, 

_3=Kதாபன-க1 எ%பவQறி�டாக ஆQ:கிற/.  ஒHெவாI 



 
 

JகவரகJ8 ெபா/மNகைள உ1ளடN78 அதQேகgWKதான 

பணA<பாளV சைபையN ெகாO=1ள/.   நU-க1 பணA<பாளV 

சைபெயா%றி% ஒI உ:<பAனராக வAOண<பANகj8,  ஏராளமான 

நி:வன, சJதாய[ சைபகhN7 உ-கள/ திறைமகைள 

ெவள]<ப=Kதj8 JDg8. 

300 இQ7 ேமQப3ட ெபா/மNக1 உ:<பAனVகைளN ெகாOட 50 இQ7 

ேமQப3ட Jகவரக, _3=Kதாபன[ சைபக1 காண<ப=கி%றன. 

நகர ம%றெமா%றிQ பணAயாQ:வதQகாக நU-க1 இHவாறிIPதாக 

ேவO=8: 

• ெராற%ேரா நகW% ஒI 7DயAI<பாளராக இIKதB; அK/ட% 

• 7ைறPத ப3ச8 18 வய/1ளவராக இIKதB; அK/ட% 

• நகர சைப உ:<பAனெராIவW% ஓV உறவAனராக இBலாதிIKதB; 

அK/ட% 

• நகரசைபயA% அBல/ ம%ற ஊழியெராIவராக இBலாதிIKதB. 

நU-க1 எPேநரKதிo8 toronto.ca/ServeYourCity இB இைணயவழியAB 

வAOண<பAN_Dய அேத ேவைள, உ-கள/ வAOண<ப8 இரO= 

ஆO=கhN7 ேகா<பAலிIN78. அK/ட% நU-க1 Jகவரக-கள]ன/8, 

_3=Kதாபன-கள]ன/8 Jqைமயான ப3Dயைலg8 

வAபர-கைளg8 பாVNகலா8. 

dதிய வாU;d/கைள; ப=றி/ கQP ெகா$_"க$: 

• வைல8தள-: toronto.ca/ServeYourCity 



 
 

• மிAன^சH: appoint@toronto.ca 

• ெதாைலேபசி: 416-397-0088 

 

ஒD ேவ)பாளராC"க$ 

நU-க1 ஒI ேவ3பாளராகி, அ=Kத நகரபAதாவாக, சைபg:<பAனராக 

அBல/ பாடசாைல[ சைப ந8பANைகயாளராக< ேபா3DயAடலா8. 

அரசா-கKதி% உ12V ம3டKதிB அரசியQ க3சிக1 இBைல.  ஒI 

ேவ3பாளராவதQகாக, ேவ3M ம^N கால<ப7தியAB, நU-க1 ஒI ேவ3M 

ம^K தாைளN ேகா<பAடj8, அைடயாள அ3ைடைய வழ-கj8, 

ேகா<பAடB க3டணெமா%ைற[ ெசoKதj8 ேவO=8. 

நகரப6தாவாக அHல1 சைபcE;ப6னராக; ேபா)iய6Pவத=C, 

ந]"க$ இjவாறிD`தாக ேவQP-: 

• ஒI கேனDய< பAரைசயாக இIKதB; அK/ட% 

• 7ைறPத ப3ச8 18 வய/1ளவராக இIKதB; அK/ட% 

• ெராற%ேரா நகW% ஒI 7DயAI<பாளராக இIKதB; அBல/ 

• ெராற%ேரா நகWB நில உWைமயாளராக அBல/ வாடைகதாரராக, 

அBல/ உWைமயாளW% அBல/ வாடைகதாரW% வாRNைகK 

/ைணயாக இIKதB; அK/ட% 

• வாNகள]<பதிலிIP/ ச3ட<பD த=Nக<ப3DராதிIKதB; அK/ட% 

• மாநகர< பதவAையN ெகாODI<பைத வA3=8 ஏேத^8 

ச3டவாNகKதினாB த7தி நUNக8 ெசnய<ப3DராதிIKதB. 



 
 

நாAC ப$ளN வாYய"க_$ எ1 ஒAறிலாவ1 iரkiயாக 

இD/க ந]"க$ெசUயேவQiய1: 

• ஒI கேனDய< பAரைசயாக இIKதB; அK/ட% 

• 7ைறPத ப3ச8 18 வய/1ளவராக இIKதB; அK/ட% 

• வாWயKதி% அைமவAடKதிQ7 உ3ப3ட ப7தியA% 

7DயAI<பாளராக இIKதB; அK/ட%  

• ஏேத^8 ச3டKதி% கீR வாNகள]NகK த=Nக<படாதிIKதB; 

அK/ட% 

• ஏேத^8 ச3டKதி% கீR, ஊரா3சி அoவலக< பணAைய 

ஏQகN_டா/ எ%: த=Nக<படாதிIKதB. 

ஒI ேவ3பாளராகவைத< பQறிய ேமலதிகK தகவBகhNகாக, 

toronto.ca/elections/candidates இQ7[ ெசBo-க1 

 

இைணயவழி வள"க$ 

உ"கள1 உ$&ரா)சி அரசா"க- 

• ெராறAேரா நகரசைப Lக;d; ப/க-: toronto.ca 

• ெராறAேராவ6H வாnதH: toronto.ca/residents 

• ெராறAேராவ6H வண6க- dYதH: toronto.ca/business 

• ெராறAேராX/C வDைக தDதH: toronto.ca/visitors 

• நகர மQடப8ைத அRCதH: toronto.ca/city_hall 



 
 

• 311 ெராறAேரா: toronto.ca/311 

அறிXE8த;பP"க$ 

• நகர சைப ேநரoசிக$, நிகnMசி நிரHக$, நடவi/ைக/ 

Cறி;d/க$, வ ]iேயா/க$ எAபன: toronto.ca/council 

• நகர YouTube அைலவYைச: youtube.com/thecityoftoronto 

• திற`த தரXக$: toronto.ca/open 

• மிAன^சH இ=ைற;பP8தHக_/CM ச`தாதாரராதH: 

toronto.ca/e-updates 
• ெராறAேரா ஆவண/ கா;பக-: toronto.ca/archives 

உ"கள1 கD8ைத/ OE"க$ 

• உ"கள1 சைபcE;ப6னைர8 ெதாடVd ெகா$ளH: 

toronto.ca/councillors 
• ேதVத= பண6க$: toronto.ca/elections 

• ெராறAேராவ6H ஈPபாP ெகா$ளH: toronto.ca/involved 

• ெபா1ம/க$ ஆேலாசைனக$: toronto.ca/consultations 

• வா/ெகP;d: toronto.ca/polling 

உ"கள1 நகர81/CM ேசைவயா=E"க$ 

• ஒI ேவ3பாளராதB: toronto.ca/elections/candidates 

• நகர ம%றெமா%றி% ஒI உ:<பAனராதB: toronto.ca/ServeYourCity 

 

 



 
 

 

ஒ;dைக: 

இKதகவBக1 ெராற%ேரா நகரசைபயA% நகர எq/வAைனஞW% 

அoவலக ஊழியVகளாB தயாWNக<ப3டன. ெபா/மNக1 

ஆேலாசைனக1 தவAர, இ[சிQேற3Do1ள தகவBக1 ெபா/வாக நகர 

எq/வAைனஞW% அoவலகKதாB வழ-க<ப=8 ேசைவகைளN 

7றிNகி%றன. 

 

2019 இB பAரeWNக<ப3ட/. 

 


