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கலந்�ைரயாடல் வ�காட்� 
பற்�  

வ�ம் இைல��ரக்ாலத்�ல் ெடாரன்ேடா நகர சைப�டம் 
வழங்கப்பட��க்�ம் ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்்TO நிகர �ஜ்ய ��கம் பற்�ச ்
ச�க உ�ப்�னரக்ள் தங்கள் ெசாந்த உைரயாடல்க�க்� இடசே்சைவ 
அளிக்க உத�வதற்காக இந்த வ�காட்� உ�வாக்கப்பட்ட�.  

ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைள நிகர �ஜ்யத்�ற்�க் �ைறக்கத ்
தற்ேபா� பரி�லைன�ல் உள்ள காலநிைல நடவ�க்ைககள் ��த்� 
ெடாரன்ேடா வா�களின் க�த்�க்கைள நாங்கள் நா��ேறாம். மக்கள் 
இ�ல் ஈ�பட இன்ெனா� வ�ைய இந்த வ�காட்� அளிக்�ற�. 
காலநிைல மாற்றத்ைதப் பற்� ஓர ்உைரயாடைலத ்ெதாடங்க�ம் தங்கள் 
எண்ணங்கைளப் ப�ரந்்�ெகாள்ள�ம் ��ம்�ம் ச�கக் ��க்கள், 
அைமப்�கள், நட்� மற்�ம் ��ம்பக் ��க்கள், தனிநபரக்ள் 
ஆ�ேயாரால் பயன்ப�த்தப்ப�வதற்� இ� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

இ� எந்த அள�லான ���க்�ம் அல்ல� ேநர வரம்�க்�ம் 
ஏற்கப்படலாம். நீங்கள் எல்லாக் ேகள்�க�க்�ம் ப�லளிக்கேவா 
ஒவ்ெவா� தைலப்ைபப் பற்��ம் ேபசேவா ேதைவ�ல்ைல. இ� ேகா�ட்-
19 கட்�ப்பா�கைளக் க�த்�ல் ெகாண்� உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�. 
கலந்�ைரயாடல்களில் ெப�ம்பாலானைவ (அைனத்�ம் அல்ல 
என்றா�ம்) ெமய்நிகர ்�ைற�ல் நிக�ம் எனக் 
க��க்ெகாள்ளப்ப��ற�.  

இந்தக் கலந்�ைரயாடல் வ�காட்��ல் �ன்� �ரி�கள் அடங்�ம்: 

1. உங்கள் ெசாந்தக் கலந்�ைரயாட�க்� அல்ல� சந்�ப்�க்� 
இடசே்சைவ அளிப்பதற்கான க��க�ம் வளங்க�ம்; 

2. ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்்TO நிகர �ஜ்ய ��கம் மற்�ம் காலநிைல 
நடவ�க்ைககளின் உ�வாக்கம் ��தத் �ன்னணித் 
தகவல்கள்; 

3. கலந்�ைரயாடல் ேகள்�கள்.  
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நீங்கள் இந்த வ�காட்�ையப் பயன்ப�த்� ஒ� நிகழ்�க்� இடசே்சைவ 
அளிக்��ரக்ள் என்றால், ெடாரன்ேடா நகரம் சந்ைதப்ப�த்தல் மற்�ம் 
�ளம்பர ஆதர�, இ�ப்�யக்க ஆதர�, ெமய்நிகர ்நிகழ்�ப் பங்ேகற்�, 
உள்�ர ்காலநிைல நடவ�க்ைக�ல் ெசய�க்கமாக உள்ள 
��க்க�டன் ெதாடர�்கள், ெதாடரப்ான �ன்னணிப் ெபா�ட்கள் 
மற்�ம் தகவல்கள் ேபான்றவற்�ல் ஆதர� வழங்க இயலக்��ம். நீங்கள் 
உங்கள் நிகழ்�க்� ஆதர� ெபற ��ம்�னால் தய�ெசய்� 
transform@toronto.ca என்ற �ன்னஞ்சைலத ்ெதாடர�் ெகாள்�ங்கள். 

உங்கள் வைலப்�ன்ன�க்�ள் உைரயாடல்கள் நடத்த தய�ெசய்� 
இந்தக் கலந்�ைரயாடல் வ�காட்�ையப் பயன்ப�த்�ங்கள், உங்கள் 
ப�ல்கைள ஜூைல 26, 2021-க்�ள் இைணயவ�ப் ப�வத்�ன் �லமாக 
வழங்�ங்கள் அல்ல� �ன்னஞ்சல் �லமாக transform@toronto.ca-க்� 
அ�ப்�ங்கள். 

ேசகரிக்கப்ப�ம் எல்லா க�த்�ப்ப��க�ம் ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்்TO நிகர 
�ஜ்ய ��கத்�ற்�த் தகவல் அளிக்க உத�ம். இவற்ைற 2021 
இைல��ரக்ாலத்�ல் நகர ஊ�யரக்ள் ெடாரன்ேடா நகர சைப�டம் 
வழங்�வாரக்ள்.  

mailto:transform@toronto.ca
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
mailto:transform@toronto.ca
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உங்கள் ெசாந்தக் 
கலந்�ைரயாட�க்� அல்ல� 
சந்�ப்�க்� இடசே்சைவ 
அளிப்பதற்கான க��க�ம் 
வளங்க�ம் 

உங்கள் ச�கத்�ல் ெமய்நிகர ்சந்�ப்�க�க்� இடசே்சைவ அளிக்க 
உதவ இந்த உத�க்��ப்�கைள�ம் எ�த்�க்காட்� நிகழ்ச�் 
நிரல்கைள�ம் பயன்ப�த்�க்ெகாள்�ங்கள். உங்கள் க�த்�ப்ப�ைவ 
இைணயவ� சமரப்்�க்க மறந்��டா�ரக்ள். 

ஒ� இைணயவ� உைரயாட�க்� இடசே்சைவ 
அளிப்பதற்கான உத�க்��ப்�கள் 

 ஒ� ேநரம், இடம், ��க்ேகாள் ஆ�யவற்ைற ��� ெசய்�ங்கள். 

 சந்�ப்�ல் யாெரல்லாம் பங்ேகற்க ேவண்�ம் என நீங்கள் 
��ம்���ரக்ள் என்பைத�ம் எைதப் பற்�ப் ேபச ��ம்���ரக்ள் 
என்பைத�ம் �ரம்ானி�ங்கள். 

 �ன்னணித ்தகவல்கள் மற்�ம் ேகள்�கள் உட்பட இந்தக் 
கலந்�ைரயாடல் வ�காட்�ைய �ள்பாரை்வ��ங்கள். நீங்கள் 
எல்லாக் ேகள்�கைளப் பற்��ம் ேபசலாம், உங்க�க்� ஆரவ்ம் 
இ�க்�ம் ேகள்�கைளப் பற்� மட்�ம் ேபசலாம், அல்ல� உங்கள் 
��ைவச ்�� ��க்களாகப் �ரித்�, அவற்��ைடேய �ரி�கைள 
உ�வாக்கலாம். 

 நீங்கள் என்ன ேமைடையப் பயன்ப�த்��ரக்ள் என்பைதத் 
�ரம்ானி�ங்கள். இைணயவ� ெதாடர�்�த்�க் �ட்டாகச ்
ெசயல்படப் பல வ�கள் உள்ளன. �ல எ�த்�க்காட்�களில் 
�ன்வ�வன�ம் அடங்�ம்: WebEx, Skype, Google Hangouts. தய�ெசய்� 

https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
https://www.webex.com/
https://www.skype.com/en/
https://hangouts.google.com/
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க�த்�ல் ெகாள்க: இந்த ��ப்பத் ேதர�்ப் பட்�யல், நகரத்�ன் 
அங்�காரத்ைதப் ெபற்றதல்ல. 

 பங்ேகற்பாளரக்ள், உங்கள் அைமப்�ன் அல்ல� ச�கத�்ன் 
உ�ப்�னரக்ள் ஆ�ேயாைரத் ெதாடர�் ெகாண்� அவரக்�க்� எந்த 
ேநர�ம் சந்�ப்� வ�வ�ம் �றந்ததாக இ�க்�ம் என்� பா�ங்கள். 

 பணிச ்�ழற்��ைறகள், �ழந்ைதப் ேபணல், அல்ல� �ற 
ெபா�ப்�கைள உள்ளடக்க ஒன்�க்� ேமற்பட்ட அமர�்க்� 
இடசே்சைவ அளிப்ப� பற்�ப் பரி���ங்கள். 

 அைழக்கப்ப�ேவார ்பங்ேகற்�ம் வாய்ப்ைப அ�கரிக்க 
அவரக்�க்�ப் ேபா�மான அவகாசம் அளி�ங்கள். 

 அைழக்கப்பட்ட பங்ேகற்பாளரக்ள் பங்�ெப�வாரக்ளா என்� 
அவரக்ளிடம் ேகட்� உ��ப்ப�த்�க்ெகாள்�ங்கள். உங்க�க்�ச ்
சற்�ப் ெபரிய �� இ�ந்தால், அவற்ைறச ்�� ��க்களாகப் 
�ரிப்ப� பற்� அல்ல� ேகள்�கைளப் பல �ரி�களில் ைகயாளப் பல 
சந்�ப்�க�க்� இடசே்சைவ அளிப்ப� பற்�ப் பரி���ங்கள். 

 பங்ேகற்பாளரக்ளிடம் எந்தப் �ன்னணிப் ெபா�ட்க�ம் இ�ப்பைத 
அல்ல� சந்�ப்�ன்ேபா� நீங்கள் பாரக்்�ம் எந்தப் ெபா�ட்க�க்�ம் 
அ�கல் இ�ப்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 

 ஒ� நிகழ்ச�் நிரைல அைமத்� அைதச ்சந்�ப்�க்� �ன்� 
பங்ேகற்பாளரக்ேளா� ப�ரந்்�ெகாள்�ங்கள். 

ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்�ப் ப��ங்கள்  

 நீங்கள் பயன்ப�தத்த ்�ட்ட��ம் இைணயவ�க் க��ையப் 
பயன்ப�த்�வ�ல் உங்க�க்�ச ்�ரமங்கள் எைவ�ம் 
இல்லா��ப்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 

 நீங்கள் கலந்�ைரயாட�க்� இடசே்சைவ அளிக்�ம்ேபா� 
ெதா�ல்�ட்பத்ைத இயக்க ஒ� தன்னாரவ்லரிடம் ேகட்�க்ெகாள்வ� 
பற்�ப் பரி���ங்கள். 

 எந்தப் �ரச�்ைனகைள�ம் சரிெசய்ய ஓரி� நாட்கள் �ன்னதாக ஒ� 
ப�ற்� அமரை்வ நடத்�ங்கள். 

 ஒ�, காெணாளி ஆ�ய இ� இைணப்�கைள�ம் பரிேசா��ங்கள். 
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இடசே்சைவ  

 சந்�ப்�க்� இடசே்சைவ அளிப்பவர ்�ன்வ�வனவற்�க்�ப் 
ெபா�ப்பாவார:்  

 சந்�ப்ைபத ்ெதாடங்�தல், ��த்தல்; 

 சந்�ப்�க்� வ�வ�த்தல் - சந்�ப்� ெதாடரந்்� 
நடந்�ெகாண்��க்கச ்ெசய்தல், நிகழ்ச�் நிரைலப் 
�ன்பற்�தல், ��மான அள� அ�க பங்ேகற்பாளரக்ள் 
பங்களிக்க ஒ� வாய்ப்பளித்தல் (�ேழ உள்ள வ�வ�த்தல் 
உத�க்��ப்�கைளப் பா�ங்கள்). 

 இடசே்சைவ அளிப்பவர ்கலந்�ைரயாடப்ப�ம் �ஷயத்�ல் நி�ணராக 
இ�க்கத் ேதைவ�ல்ைல, ஆனால் அவரக்ள் உள்ளடக்கம், நிகழ்ச�் 
நிரல், ேகள்�கள் ஆ�யவற்ைற �ன்�ட்�ேய 
பரிசச்யப்ப�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

 இடசே்சைவ அளிப்பவர ்இைணயவ�ப் ப�வத்ைதப் பயன்ப�த்�க் 
���ன் சாரப்ாக ஒ� வழங்கைல அ�ப்பலாம், ஆனால் 
பங்ேகற்பாளரக்ைள அவரக்ள் ��ம்�னால் ��ப்�கள் எ�க்க�ம் 
இைணயவ�ப் ப�வத்ைதப் பயன்ப�த்��ம் TransformTO.ca 
இைணயத்தளத்�ல் �ைடக்�ம் க�த்தாய்�ன் �ல�ம் தங்கள் 
ேயாசைனகைளச ்சமரப்்�க்�ம்ப� ேகட்�க்ெகாள்ள�ம் ெசய்யலாம். 

வ�வ�த்தல் உத�க்��ப்�கள் 

 எல்ேலாைர�ம் தங்கைள அ��கப்ப�த்�க்ெகாள்ள�ம் ேநரம் 
இ�ந்தால் ஏன் பங்ேகற்க ��� ெசய்தாரக்ள் என்ப� பற்�ச ்��� 
ேபச�ம் ேகட்�க்ெகாள்�ங்கள். 

 கலந்�ைரயாட�க்� நீங்கள் ேதர�் ெசய்��க்�ம் நிகழ்ச�் நிரைல 
அல்ல� நிகழ்�ைறைய �வரித்�த ்ெதாடங்�ங்கள், ஏேத�ம் 
ேகள்�கள் ேகட்க ேவண்�மா என்� ேக�ங்கள். 

 ேநரம் இ�ந்தால் எல்ேலாைர�ம் ஒ� �தல் அல்ல� கைட� 
எண்ணத்ைதக் �ற அ�ம�க்�ம் ஒ� �ழற்��ைறப் ப�ர�்ல் 
ெதாடங்�ங்கள் அல்ல� ���ங்கள். 

https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
https://www.toronto.ca/services-payments/water-environment/environmentally-friendly-city-initiatives/transformto/
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 உைரயாடைல அதற்�ரிய தைலப்�ல் ைவத்��ங்கள், மக்கள் தடம் 
மா�னால் கலந்�ைரயாடல் ேகள்�கைளப் பற்� அவரக்�க்� 
நிைன�ட்�ங்கள். 

 அைம�யாக இ�க்�ம் பங்ேகற்பாளரக்ளிடம் அவரக்ள் ஏேத�ம் 
ேயாசைனகைளச ்ேசரக்்க ��ம்��றாரக்ளா என்� ேகட்� 
அவரக்ைள உைரயாட�க்�ள் ெகாண்�வா�ங்கள்; அேத சமயத்�ல் 
அவரக்ள் எ��ம் ெசால்லாமல் இ�க்�ம் ��ப்பத் ேதரை்வ�ம் 
அளி�ங்கள். நிைறய ேப�பவரக்ளிடம், இன்�ம் ேபசாத 
மற்றவரக்ைளப் பங்களிக்க அ�ம�க்�ம்ப� ேகட்�க்ெகாள்�ங்கள். 

 சந்�ப்�ன்ேபா� மக்கைள அரட்ைட வச�கள் அல்ல� �ன்னஞ்சல் 
ேபான்ற மாற்� வ��ைறகளின் �லம் க�த்�ைரகைள அல்ல� 
க�த்�ப்ப�ைவ அளிக்�ம்ப� ேயாசைன ��ங்கள். 

 அவரக்ள் உங்களிடம் ெசால்வைதத ்��ப்�ச ்ெசால்�ங்கள், 
ேதைவப்ப�ம்ேபா� ெதளி�ப�த்�ம்ப� ேகா�ங்கள். 

 எல்லாம் தைட�ன்��ம் ேநரப்ப��ம் நிகழச ்ெசய்�ங்கள் – 
க�காரத்�ன் �� கண் ைவத்��ங்கள்! 

 �ரட்� அல்ல� மரியாைத�ன்�ப் ேபச அ��க்கா�ரக்ள். 
பங்ேகற்பாளரக்ள் மற்றவரக்ளின் க�த்�க்கைள ம�க்க ேவண்�ம், 
ஆனால் ஒ�வர ்மரியாைத�ன்� ஏதாவ� ெசான்னால், 
கலந்�ைரயாடல் நட்பாரந்்ததாக�ம் அரவைணப்பதாக�ம் இ�க்க 
ேவண்�ம் என்� ���ன�க்� நிைன�ட்�ங்கள். 

 ெமய்நிகர ்சந்�ப்�களில், எல்ேலா�ம் ஒ��டக்���ந்தால் அல்ல� 
எல்ேலா�ம் ஒேர சமயத்�ல் ேப�னால், யார ்ேபச ��ம்��றாரக்ள் 
என்� அ�வ� �ல சமயங்களில் க�னமாக இ�க்�ம். நிழற்படக் 
க��கள் ெசயல்பாட்�ல் இ�க்�ம்ேபா�, மக்கைள தாங்கள் ேபசக் 
ேகட்�க்ெகாள்ளக் ைகைய உயரத்்�ம்ப� அல்ல� ஒ� வாசகப் 
பலைகையக் காட்�ம்ப� நீங்கள் ேகட்�க்ெகாள்ளலாம். �ல 
இைணயவ� சந்�ப்� ேமைடகளில் ைகைய உயரத்்�ம் ெசயல்பா� 
உள்ள� அல்ல� பங்ேகற்பாளரக்ள் ஒ� ெந�யாள�டன் தனியாகப் 
ேபச அ�ம�க்�ம் ெசயல்பா� உள்ள�. �� ��க்கள் என்றால் 
எல்ேலா�க்�ம் ஒ��ைற ேபச வாய்ப்� �ைடப்பைத உ��ப்ப�த்த 
ஒவ்ெவா�வைர�ம் ஒ��ைறயாவ� ெபயர ்ெசால்� அைழப்ப� 
��த்� நீங்கள் பரி��க்கலாம். 
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�ற ெபா�ப்�கைளத் ேதர்� ெசய்�ங்கள் 

 இடசே்சைவ அளிப்பதற்�க் ��தலாக நீங்கள் �ன்வ�ேவாைர�ம் 
ேதர�்ெசய்வ� ��த்�ப் பரி��க்கலாம்: 

 ��ப்ெப�ப்பவர:் சந்�ப்�ன்ேபா� ��ப்�கள் எ�த்�, 
அந்தக் ��ப்�கைளப் பங்ேகற்பாளரக்�க்� �ன்னஞ்ச�ல் 
அ�ப்��றார,் கலந்�ைரயாட�ன் �வரச�்�க்கத்ைதச ்
சமரப்்�க்�றார.் நீங்கள் கலந்�ைரயாட�க்காகச ்�� 
��க்களாகப் �ரித்தால், ஒவ்ெவா� ����ம் ஒ� 
��ப்ெப�ப்பவைர இ�க்கச ்ெசய்�ங்கள். 
��ப்ெப�ப்பவரக்ள் �ன்ன� ரீ�யாகேவா அச�்�கைளப் 
பயன்ப�த்�ேயா ��ப்�கள் எ�க்கலாம். �ல ெமய்நிகர ்
சந்�ப்� ெமன்ெபா�ட்களில் ��ப்ெப�க்�ம் வச��ம் 
அடங்��ள்ள� – இந்தக் க�� இ�ந்தால் பயன்ப�த்�ங்கள். 

 ெதா�ல்�ட்ப ஆதர� வழங்�நர்: ெதா�ல்�ட்பப் 
�ரச�்ைனக�க்�த் �ர�்காண உத��றார.் சந்�ப்�ன்ேபா� 
ஏேத�ம் �ரச�்ைனகள் ஏற்ப�ம் பட்சத்�ல் 
பங்ேகற்பாளரக்ளிடம் ெதா�ல்�ட்ப ஆதர�க்கான ெதாடர�்த் 
தகவல்கள் இ�ப்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 

கலந்�ைரயாடைல எப்ப� ஒ�ங்�ெசய்�ரக்ள் என 
��� ெசய்�ங்கள் 

 எத்தைன ேபைர எ�ரப்ாரக்்கலாம் என்� நீங்கள் அ��ம் வைக�ல் 
ம�ெமா� ேகா�ங்கள் (RSVP). பங்ேகற்பாளரக்ள் எண்ணிக்ைக 
��தாக இ�ந்தால் (8 அல்ல� அைத�டக் �ைற�) நீங்கள் 
ேகள்�கைளக் ேகட்� எல்லாக் ேகள்�க�க்�ம் ஒன்றாக 
ப�லளிக்கலாம். சற்�ப் ெபரிய ��வாக இ�ந்தால் (9 ேபர ்அல்ல� 
அைத�ட அ�கமானவரக்ள்) ேகள்�கைளப் �ரி�களில் ேகட்பதற்�ச ்
�� ��க்களாகப் �ரிப்ப� பற்�ப் பரி���ங்கள்; இதனால் 
கலந்�ைரயாடப்பட்ட �ஷயங்கள் ��த்� ஒ�வரிடம் ஒ�வர ்
ெதரி�த்�க்ெகாள்ள ேநரம் �ைடக்�ம். உங்கள் கலந்�ைரயாடைலக் 
கட்டைமக்கப் பயன்ப�த்தச ்�ல மா�ரி நிகழ்ச�் நிரல்கைள நாங்கள் 
ேசரத்்��க்�ேறாம். 
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�ன்னணிப் ெபா�ட்கைள வழங்�ங்கள்  

 உங்கள் பங்ேகற்பாளரக்�க்� இந்தக் கலந்�ைரயாடல் 
வ�காட்��ன் �ன்ன� வ�வம் ஒன்ைற வழங்�ங்கள். 
பங்ேகற்பாளரக்ைளச ்சந்�ப்�க்� �ன்� வ�காட்�ைய 
��ைமயாகப் ப�க்�ம்ப� ேயாசைன ��ங்கள். 

உங்கள் உைரயாட�க்� இடசே்சைவ அளி�ங்கள்  

 ஒவ்ெவா� நபரிட�ம் அவர� ெசாந்தக் க�தை்த மட்�ம் ேகட்காமல் 
ஒ��த்த க�த்ைதப் ெபற �ய�ங்கள். இதனால் கலந்�ைரயாடல் 
இன்�ம் நன்றாக நடக்�ம். மறக்காமல் நன்றாகக் ��ப்ெப�ங்கள்!  

உங்கள் ���ன் ெமய்நிகர் நிழற்படம் 
(�ைரப்ப�மம்) ஒன்� எ�ங்கள்.  

 அைத நீங்கள் உங்கள் ��ப்�க�டன் ேசரத்்� இைணயப் ப�வத்�ன் 
�லம் சமரப்்�க்கலாம். அந்த நிழற்படம் �ன்னர ்நகரத்�டன் 
ப�ரப்ப�ம் என்பைத நிழற்படத்�ல் உள்ள அைனவ�ம் 
அ�ந்��ப்பைத�ம் அதற்� ஒப்�தல் அளிப்பைத�ம் தய�ெசய்� 
உ��ப்ப�த்�ங்கள்.  

பங்ேகற்பாளரக்ைள ஒ� தகவல் ப�வத்ைத 
நிரப்பச ்ெசய்�ங்கள்.  

 உங்கள் உைரயாட�ல் பங்ேகற்றவரக்ைள நாங்கள் இன்�ம் 
நன்றாகப் �ரிந்�ெகாள்ள உதவ, பங்ேகற்பாளரக்ைள இந்தச ்�ட்��ல் 
உள்ள பங்ேகற்பாளர ்தகவல் ப�வதை்த நிரப்பச ்ெசய்�ங்கள். 

க�த்�ப்ப�ைவப் ப�ரத்ல்  

 இந்தச ்�ட்�ையப் பயன்ப�த்� உங்கள் ���ன் 
கலந்�ைரயாடைலச ்��க்கமாக �ளக்� உங்கள் க�த்�ப்ப�ைவ 
இைணயவ� சமரப்்��ங்கள்:  
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission 

https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/ParticipantInfoCard
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/ParticipantInfoCard
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/ParticipantInfoCard
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission


 

 

12 

 பங்ேகற்பாளரக்ள் ��ம்�னால் தங்கள் க�த்�ப்ப�ைவத ்தனிப்பட்ட 
�ைற�ல் TransformTO.ca இைணயத்தளத்�ல் உள்ள இைணயவ�க் 
க�த்தாய்�ன் �லம் சமரப்்�க்�ம்ப��ம் 
ஊக்��க்கப்ப��றாரக்ள். 

 தய�ெசய்� உங்கள் க�த்�ப்ப�ைவ ஜூைல 26, 2021-க்�ள் 
வழங்�ங்கள். 

மா�ரி நிகழ்ச�் நிரல்  

உ�
ப்ப� 

# 
�வரிப்� 

பரிந்�ைரக்
கப்ப�ம் 
ேநரம் 

1 ெமய்நிகர ்கலந்�ைரயாடல் ெதாடங்��ற� 
 பங்ேகற்பாளரக்ைள இைணயவ� ெமய்நிகர ்
ெவளி�ல் ேசர அ�ம��ங்கள். 

5 நி�டங்கள் 

2 வரேவற்� அளி�ங்கள் 3 நி�டங்கள் 

3 நில அ�ந்ேதற்� 2 நி�டங்கள் 

4 நிகழ்ச�் நிரைல �ள்பார்ைவ��ங்கள் 5 நி�டங்கள் 

5 �ன்னணித் தகவல்கள் மற்�ம் காெணாளி�ன் 
�ள்பார்ைவ  
 ெபா�டக்ள் TransformTO.ca இைணயத்தளத்�ல் 
�ைடக்�ம்; ேநரத்ைத �சச்ப்ப�த்தப் ெபா�டக்ள் 
�ன்னதாக�ம் �ள்பாரை்வ�டப்படலாம். 

10 நி�டங்கள் 

6 கலந்�ைரயாடல் – 1-3 வைர�லான ேகள்� 
எண்கள்  
 ஒ� ேகள்� 10-15 நி�டங்கள் எ�த்�க்ெகாள்ள 
அ�ம��ங்கள். 

30-45 
நி�டங்கள் 

7 ���ைர, நன்��ைர மற்�ம் அ�த்த 
நடவ�க்ைககள் 

5 நி�டங்கள் 

- 
ெமாத்த ேநரம்: 

60-75 
நி�டங்கள் 

https://www.toronto.ca/services-payments/water-environment/environmentally-friendly-city-initiatives/transformto/
https://www.toronto.ca/services-payments/water-environment/environmentally-friendly-city-initiatives/transformto/
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மா�ரி �ரிவான நிகழ்ச�் நிரல்  

உ�
ப்ப� 

# 
�வரிப்� 

பரிந்�
ைரக்கப்
ப�ம் 
ேநரம் 

1 ெமய்நிகர ்ஈ�பா� ெதாடங்��ற� 
 பங்ேகற்பாளரக்ைள இைணயவ� ெமய்நிகர ்ெவளி�ல் 

(எ.கா., WebEx, Skype, Google Hangout �த�யைவ) ேசர 
அ�ம��ங்கள். 

 பங்ேகற்பாளரக்ள் நிகழ்� ��வ��ம் ேசரலாம் அல்ல� 
ெவளிேயறலாம். அவரக்ளில் அைனவ�ம் �ைர�ல் 
ெதரியாமல் ேபாகலாம். 

 பங்ேகற்பாளரக்ைள அைடயாளம் கண்� ��� 
ேப�க்ெகாண்��க்க ேநரம் ஒ�க்�ங்கள், ஆனால் 
�க்�யமான தகவல்கள் எவற்ைற�ம் ெசால்லா�ரக்ள். 
ஏெனன்றால் அந்தத் தகவல்களில் �லவற்ைற அல்ல� 
அைனத்ைத�ம் ெப�ம்பாலான பங்ேகற்பாளரக்ள் 
ேகடக்ா��க்கக்��ம். 

 பங்ேகற்�த் தகவல் ப�வத்�ன் �ட�்ைய அரட்ைட�ல் 
ெவளி��ங்கள், நிைற� ெசய்�ம்ப� மக்களிடம் 
ேகட�்க்ெகாள்�ங்கள்: 
https://s.cotsurvey.chkmkt.com/ParticipantInfoCard 

5 
நி�டங்
கள் 

2 ஈ�பாட்�க்� வரேவற்� 
 சந்�ப்� ெதாடங்�வைத �ைறப்ப� ெதரி��ங்கள். 
 எல்லா பங்ேகற்பாளரக்�ம் ��மான வைர மற்றவர ்
ேப�வைதக் ேகடக், அவரக்ள் ேபசாமல் இ�க்�ம்ேபா� 
ஒ��டக்க ேவண்�ம் எனக் ேகட�்க்ெகாள்�ங்கள்.  

 ஒ��டக்�வதற்�ம் சந்�ப்�ன் அ�ப்பைடச ்
ெசயல்��ப்�கைள / ��கைள வழங்�வதற்�ம் 
ப�ற்�ெசய்ய இந்த வாய்ப்ைபப் 
பயன்ப�த்�க்ெகாள்�ங்கள். எ�த்�க்காட்டாக, ெபரிய 
சந்�ப்�களில் ைக உயரத்்�தல் ெசயல்பாட்ைடப் 
பயன்ப�த்�தல், அரட்ைடையப் பயன்ப�த்�தல், 
��ம்�னால் காெணாளிையப் பயன்ப�த்�தல் (�ல 
பயனரக்ள் தங்கள் காெணாளிைய 
அைணத்�ைவத்��ந்தால் நிம்ம�யாக உணரலாம்) 

3 
நி�டங்
கள் 

https://s.cotsurvey.chkmkt.com/ParticipantInfoCard
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உ�
ப்ப� 

# 
�வரிப்� 

பரிந்�
ைரக்கப்
ப�ம் 
ேநரம் 

�த�யைவ ேபான்ற உத�க்��ப்�கைள நீங்கள் 
ப�ரலாம். 

3 நில அ�ந்ேதற்� 
 ஒ� நிகழ்�ன் அல்ல� சந்�ப்�ன் ெதாடக்கத்�ல் ஒ� 
நில அ�ந்ேதற்ைப வழங்�வ� �ந்�த்�ப்பாரக்்கச ்��� 
ேநரம் அளிக்�ற�, �ரவ்�� நிலங்கள், 
உடன்ப�க்ைககள், மக்கள் ஆ�ேயாைர 
அங்�கரிப்பைதக் காட�்�ற�. ேம�ம் அ�ய இங்� 
வ�ைக தா�ங்கள். 

 சந்�ப்� எங்� நடக்�ற� என்பைதப் ெபா�த்� இரண்� 
வ�வங்கள் இ�க்�ன்றன: 
 வ�வம் 1: நீங்கள் கலந்�ைரயாடைல எட்ேடா�க்ேகா, 
வடக்� யாரக்், யாரக்், �ழக்� யாரக்் அல்ல� 
ெடாரன்ேடா�ல் நடத்���ரக்ள் என்றால்:  
நாம் க்ெர�ட்�ன் ��சாகாக்கள், அனிஷ்னாெபக், 
�ப்ேபவா, ேஹாெடேனாஷானி மற்�ம் ெவண்டாட் 
மக்கள் உட்படப் பல நா�களின் மரபாரந்்த எல்ைலக்�ள் 
இ�க்�ன்ற, பல பன்�கமான �தல் நா�கள், இ��ட் 
மற்�ம் ெமட்�ஸ் மக்க�க்� இப்ேபா� தாயகமாக உள்ள 
நிலத்�ல் சந்�க்�ேறாம் என்பைத நாம் 
அ�ந்ேதற்�ேறாம். ெடாரன்ேடா நகரம் க்ெர�ட்�ன் 
��சாகாக்க�டனான உடன்ப�க்ைக 13-இன் 
ஆ�ைகக்�ள் வ��ற� என்பைத�ம் நாம் 
அ�ந்ேதற்�ேறாம். 

 வ�வம் 2: நீங்கள் ஸ்காரப்ேரா�ல் கலந்�ைரயாட�க்� 
இடசே்சைவ அளித்தால்: 
நான் இன்� நிற்�ம் நிலமான� க்ெர�ட்�ன் 
��சாகாக்கள், அனிஷ்னாெபக், �ப்ேபவா, 
ேஹாெடேனாஷானி மற்�ம் ெவண்டாட் மக்கள் 
உட்படப் பல நா�களின் மரபாரந்்த எல்ைலக்�ள் 
இ�க்�ன்ற, பல பன்�கமான �தல் நா�கள், இ��ட் 
மற்�ம் ெமட்�ஸ் மக்க�க்� இப்ேபா� தாயகமாக 
உள்ள இடமா�ம். க்ெர�ட்�ன் ��சாகாக்க�டன் 

2 
நி�டங்
கள் 

https://www.toronto.ca/city-government/accessibility-human-rights/indigenous-affairs-office/land-acknowledgement/#:%7E:text=Share,Nations%2C%20Inuit%20and%20M%C3%A9tis%20peoples.
https://www.toronto.ca/city-government/accessibility-human-rights/indigenous-affairs-office/land-acknowledgement/#:%7E:text=Share,Nations%2C%20Inuit%20and%20M%C3%A9tis%20peoples.
https://www.toronto.ca/city-government/accessibility-human-rights/indigenous-affairs-office/land-acknowledgement/#:%7E:text=Share,Nations%2C%20Inuit%20and%20M%C3%A9tis%20peoples.
https://www.toronto.ca/city-government/accessibility-human-rights/indigenous-affairs-office/land-acknowledgement/
https://www.toronto.ca/city-government/accessibility-human-rights/indigenous-affairs-office/land-acknowledgement/
https://www.toronto.ca/city-government/accessibility-human-rights/indigenous-affairs-office/land-acknowledgement/


 

 

15 

உ�
ப்ப� 

# 
�வரிப்� 

பரிந்�
ைரக்கப்
ப�ம் 
ேநரம் 

ைகெயாப்ப�ட்ட உடன்ப�க்ைக 13, பல ��காகா 
மற்�ம் �ப்ேபவா ��க்க�டன் ைகெயாப்ப�ட்ட 
�ல்�யம்ஸ் உடன்ப�க்ைககள் ஆ�யவற்�க்� 
ெடாரன்ேடா உட்பட்�ள்ள� என்பைத�ம் நான் 
அ�ந்ேதற்�ேறன். 

4 நிகழ்ச�் நிரைல �ள்பார்ைவ��ங்கள்  5 
நி�டங்
கள் 

5 �ன்னணித் தகவல்கள் மற்�ம் காெணாளி 
�ளக்கக்காட்��ன் �ள்பார்ைவ  
 TransformTO.ca இைணயத்தளத்�ல் இ�க்�ம் 
கலந்�ைரயாடல் வ�காட்�ையத் 
�றக்�ம்ப�/தர�றக்�ம்ப� எல்ேலாரிட�ம் 
ேகட�்க்ெகாள்�ங்கள். 

 கலந்�ைரயாடல் வ�காட்��ன் (�ன்னணித் தகவல்கள் 
மற்�ம் காலநிைல நடவ�க்ைககள்) �வரச�்�க்கம் 
ஒன்ைற வழங்�ங்கள்; ேநரத்ைத �சச்ப்ப�த்தப் 
ெபா�டக்ள் �ன்னதாக�ம் �ள்பாரை்வ�டப்படலாம். 

10 
நி�டங்
கள் 

6 கலந்�ைரயாடல் – 1-3 வைர�லான ேகள்� எண்கள்  
 வ�காட்��ல் உள்ள எந்த அல்ல� எல்லாக் 
ேகள்�கைள�ம் ேதர�் ெசய்�ங்கள். 

 ேகள்�கள், க�த்�ைரகள், ப�ல்கள் அல்ல� ெபா�வான 
க�த்�ப் ப�ர�்கைளச ்சமரப்்�க்க�ம் பயனரக்ைள 
அ�ம�க்க “அரட்ைட” ெசயல்பாட்ைடப் பயன்ப�த்�வ� 
��த்�ப் பரி���ங்கள் (இத்தைகயெதா� ெசயல்பாட்ைட 
இைணயவ� ஈ�பாட்� ேமைட அளித்தால்). 

 எல்லா பங்ேகற்பாளரக்�ம் ஒப்�க்ெகாண்டால் த�ர 
அமரை்வப் ப�� ெசய்யா�ரக்ள். 

 ஒ� ேகள்� 10-15 நி�டங்கள் எ�த்�க்ெகாள்ள 
அ�ம��ங்கள்; நிைன��க்கட�்ம்: சந்�ப்�கைள ஒ� 
நியாயமான ேநர வரம்�க்�ள் ைவத்��க்கப் பல 
அமர�்கள் நடத்தப்படலாம். 

30-45 
நி�டங்
கள் 
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உ�
ப்ப� 

# 
�வரிப்� 

பரிந்�
ைரக்கப்
ப�ம் 
ேநரம் 

7 ���ைர, நன்��ைர மற்�ம் அ�த்த நடவ�க்ைககள் 
 எல்லா பங்ேகற்பாளரக்�க்�ம் கலந்�ைரயாட�க்� 
அவரக்�ைடய பங்களிப்�க்காக நன்� ��ங்கள். 

 பங்ேகற்பாளரக்ள் கலந்�ைரயாடல் வ�காட்�க் 
ேகள்�க�க்� அவரக்ள� ப�ல்கைள அளிப்பதற்� 
உள்ள ��ப்பத் ேதர�்கைள நிைன�ட�்ங்கள், அல்ல� 
நீங்கள் ��வாகச ்சமரப்்�ப்�ரக்ள் என்� 
நிைன�ட�்ங்கள்: 
 இைணயவ�: 

https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission 
 �ன்னஞ்சல் �லம்: Transform@toronto.ca  

 நகரம் ஜூைல 26, 2021 வைர எல்லா க�த்�ப் 
ப�ர�்கைள�ம் ேசகரிக்�ம். 

 எல்லா க�த்�ப் ப�ர�்க�ம் ��க்கப்பட�் 
ெடாரன்ேடா�ன் �றந்த தர� வைலவாச�ல் 
ெவளி�டப்ப�ம் – www.toronto.ca/Open. இந்த 
ஏற்பா�கைளப் பற்�ய மற்�ம் நகர சைபக்கான 
ெதரி�ப்�கள் உடப்ட ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்்TO ��த்த 
ேமல�கத் தகவல்கள் TransformTO.ca இைணயத்தளத்�ல் 
�ைடக்�ன்றன. 

5 
நி�டங்
கள் 

- 
ெமாத்த ேநரம்: 

60-75 
நி�டங்
கள் 

https://s.cotsurvey.chkmkt.com/DiscussionGuideSubmission
mailto:Transform@toronto.ca
http://www.toronto.ca/Open
https://www.toronto.ca/services-payments/water-environment/environmentally-friendly-city-initiatives/transformto/
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ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்TO நிகர �ஜ்ய 
��கம் மற்�ம் காலநிைல 
நடவ�க்ைககள் ��த்த 
�ன்னணித் தகவல்கள் 

ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்TO நிகர �ஜ்ய ��கம் என்ப� 
என்ன? 

ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்்TO என்ப� ெடாரன்ேடா�ன் காலநிைல நடவ�க்க 
��கமா�ம். நம் நகரத்�ன் ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைளக் 
�ைறத்� அேத சமயத்�ல் நம் உடல்நலத்ைத ேமம்ப�த்�தல், ச�கச ்
சமத்�வத்�ற்� �ன்ேனற்றம் அளித்தல், நம� ெபா�ளாதாரத்ைத 
வளரத்்தல், காலநிைலக்�த ்தாக்�ப்��க்�ம் �றைன அ�கரித்தல் 
ஆ�யவற்ைறச ்ெசய்வேத அதன் இலக்�. 
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நிகர �ஜ்யத்ைத எட்�தல், யாைர�ம் �லக்காமல் 

ச�பத்�ய ஆண்�களில், ெவப்பைமடந்�வ�ம் காலநிைல�ன் 
தாக்கங்கைள நாம் உணரந்்��க்�ேறாம். காரப்ன் மா�பாட்�னால் 
காலநிைல அபாயங்கள் அ�கரிக்ைக�ல் ெடாரன்ேடா�ன் ெவப்பநிைல 
இன்�ம் �டாக, ஈரமாக, கட்�ப்பா�ன்� மா�ம் என 
எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற� – அேதா� உலெகங்�ம் �கக் க�ைமயான 
வானிைல நிகழ்�கள் இன்�ம் அ�க சமயங்களி�ம் இன்�ம் 
��ரமாக�ம் நிக�ம் என்� கணிக்கப்ப��ற�; �ன்ேப ெடாரன்ேடா 
வா�க�ம் ெதா�ல் நி�வனங்க�ம் ெவள்ளம் மற்�ம் �ற க�ைமயான 
வானிைல நிகழ்�கைள அ�ப�த்�வ��றாரக்ள். நாம் �ைரவாக�ம் 
அவசரமாக�ம் ெசயல்பட ேவண்�ம். 

எவ்வள� �ைரேவா அவ்வள� நல்ல�. 

அக்ேடாபர ்2019-இல், ெடாரன்ேடா�ல் ஒ� காலநிைல அவசரநிைலையப் 
�ரகடனம் ெசய்வதற்�ம் காலநிைல மாற்றத்ைத மட்�ப்ப�த்த�ம் 
அதற்ேகற்ப மா�க்ெகாள்ள�ம் ெதாடரந்்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்�வ�ம் 
�யற்�கைள �ைரவாக்�வதற்�ம் நகர சைப ஒ�மனதாக வாக்களித்த�. 

 

இதற்�ப் ப�ல்�ைனயாக, நாங்கள் 2050-ஆம் ஆண்�க்�ள் அல்ல� 
இன்�ம் �ன்னதாக நிகர �ஜ்யம் என்ற �ைரவாக்�ய உ�ழ்�க் 
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�ைறப்� இலக்ைக ேநாக்�ச ்ெசல்�ம் வைக�ல் ெதாடக்க 
ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்் TO �ட்டத்ைத ம� ஒத்�ைச� ெசய்�ேறாம்; இன்�ம் 
வாழத்தக்க மற்�ம் ெச�ப்பான ெடாரன்ேடாைவ உ�வாக்��ேறாம். 
நம� ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைள 2030-ஆம் ஆண்�க்�ள் 1990-ஆம் 
ஆண்� அள�களி��ந்� 65 சத�தமாகக் �ைறப்ப� என்ற ���யகால 
இலக்�க�ம் இந்தத ்�ணிசச்லான நிகர �ஜ்ய ��கத்�ல் அடங்�ம். 

�ணிசச்லான நகர்�களால் இயங்�ம் நிகர �ஜ்யம் 

�ணிசச்லான நகர�்களால்தான் நிகர �ஜ்யம் இயங்��ற� என்பைத 
நாம் அ�ேவாம். நிகர �ஜ்யத்ைத எட்�வதற்� நம� 2030 உ�ழ்�க் 
�ைறப்� இலக்�கைள அைடய உடன� காலநிைல நடவ�க்ைக 
ேதைவப்ப��ற�. இந்த ஆேலாசைனக் காலத்�ன்ேபா� நீங்கள் 
ெசய்�ம் க�த்�ப் ப�ர�், வ�ம் இைல��ரக்ாலத்�ல் ெடாரன்ேடா நகர 
சைப�டம் சமரப்்�க்கப்பட��க்�ம் நிகர �ஜ்ய ��கத்�ற்கான 
தகவல்கைள அளிக்�ம். 

நாம் நிகர �ஜ்யத்ைத எட்�வ� எப்ப�? 
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நாம் அவசரமாகச ்ெசயல்பட்டால் 2050-ஆம் ஆண்�க்�ள் அல்ல� அதற்� 
�ன்னதாக ெடாரன்ேடாைவ நிகர �ஜ்யத்ைத அைடயச ்ெசய்யலாம். 
நாம் நம� நகரத்�ல் உள்ள ெபரிய ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்� 
ஆதாரங்கைளக் ��ைவக்�ம் காலநிைல நடவ�க்ைககைள 
நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ம். நம� 2030 ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�க் 
�ைறப்� இலக்ைக எட்�வ� நம்ைம நிகர �ஜ்யத்�ற்கான சரியான 
பாைத�ல் ெச�த்�ம். 

 

நம� 2030 இலக்�கைள அைடய உத�ெசய்� நம்ைம நிகர 
�ஜ்யத்�ற்கான சரியான பாைத�ல் ெச�த்த உத�ம் காலநிைல 
நடவ�க்ைகக�ம் நம� ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்்TO நிகர �ஜ்ய ��கத்�ல் 
அடங்�ம். ெடாரன்ேடா வா�களின் �ந்ைதய ப��கைளக் ெகாண்� 
நாங்கள் ெடாரன்ேடா�ல் இ�க்�ம் �கப்ெபரிய ப�ைம இல்ல வா� 
ஆதாரங்களில் ஒவ்ெவான்��ம் உ�ழ்�கைளக் �ைறப்பதற்கான 
�க்�ய காலநிைல நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கண்�ள்ேளாம். 
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ேமற்கண்ட �ளக்கப்படம், ெடாரன்ேடா�ல் உள்ள �க்�யத் �ைறகளின் 
ஒப்�ட்டள�லான உ�ழ்�க் �ைறப்�த் �றைனக் காட்��ற�. 
நகரத்�ன் உ�ழ்�களில் ெப�மளைவக் கட்�டங்க�ம் ேபாக்�வரத்�ம் 
ஏற்ப�த்��ன்றன என்பைதக் க�த்�ல் ெகாண்டால், இந்தத ்
�ைறகளில்தான் �ைறப்�க்கான �க அ�கத் �றன் உள்ள�; 
இ�ந்தா�ம், ஆற்றல், �கர�்/க�� ஆ�யவற்��ம், அேதா� 
நியாயமான ஈ�பா� மற்�ம் ��ெவ�த்த��ம் காலநிைல 
நடவ�க்ைககள் இன்�யைமயாதைவ. எல்லா நடவ�க்ைகக�ம் 
நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�ம்ேபா�, நம் நகரத்�ல் ப�ைம இல்ல வா� 
உ�ழ்�கள் நிகர �ஜ்யத்ைத அைட�ம். நிகர �ஜ்யத்ைத 
��ைமயாகச ்சா�ப்பதற்�, �ைறந்த காரப்ன் உள்ள ஆற்றல் 
வைலயைமப்� மற்�ம் �ைறக்கப்பட்ட இயற்ைக வா�ச ்சாரை்ப 
உ��ப்ப�த்த அர�ன் எல்லா மட்டங்க�ம் நடவ�க்ைக எ�க்க 
ேவண்���க்�ம்.  
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நிகர �ஜ்யத்ைத எட்�வ�ல் உள்ள பலன்கள் 
யாைவ? 

நம� ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைளக் �ைறத்� நிகர �ஜ்யத்ைத 
எட்�வ� நம� காலநிைலையப் பா�காப்பதற்கான உலகளா�ய 
நடவ�க்ைகக்�ப் பங்களித்�, காலநிைல பா�ப்�க்� ெடாரன்ேடா 
இன்�ம் நன்றாகத ்தாக்�ப்��க்க வ�வ�க்�ம். அதாவ�, �ைறந்த 
காரப்ைனக் ெகாண்டதாக�ம் ஆற்றல் ேச�ப்பதாக�ம், அேதா� 
எ�ரக்ால ெவப்ப அைலகள், ெவள்ளம், உைறபனிப் �யல்கள் 
ஆ�யவற்�ன் அ�த்தத்ைத�ம் அ�ரச்�்கைள�ம் தாங்� நிற்க 
இன்�ம் நல்ல தயாரந்ிைல��ம் உள்ள ஒ� நகரத்ைத உ�வாக்�ேவாம்.  

உ�ழ்�கைள நிகர �ஜ்யமாகக் �ைறத்தல், இன்�ம் ப�ைமயான, 
�ைறந்த காரப்ன் உள்ள ெடாரன்ேடாைவ உ�வாக்�வதற்� 
அப்பாற்பட்ட பலன்கைள அளிக்�ற�, எ.கா., ச�கச ்சமத்�வத்ைத 
ேமம்ப�த்�தல். சமத்�வம், ெச�ப்�, உடல்நலம் ஆ�ய �ஷயங்கைளத ்
ெதா��ன்ற, ெடாரன்ேடா�ல் உள்ள எந்தக் ��ப்பான ச�கத்�னர ்
��ம் நியாயமற்ற தாக்கதை்த ஏற்ப�த்தாத நடவ�க்ைகக�ம் இ�ல் 
அடங்�ம்.  

ஒ� நிகர �ஜ்யப் பாைத�ல் ெசல்வ� நம� ஒட்�ெமாதத் உடல்நலத்ைத 
ேமம்ப�த்�ம் என்�ம் 2020-2050 ஆண்�க�க்�ைடேய பல ��ய ேவைல 
வாய்ப்�கைள உ�வாக்�ம் என்�ம் நம� காலநிைல நடவ�க்ைக 
மா�ரியாக்கம் காட்��ற�. நாம் ச�கச ்�காதாரம் மற்�ம் ேகா�ட்-19 
ெப�ந்ெதாற்���ந்� ெபா�ளாதார �ட்�ைய அைடய �ய�ம் 
ேவைள�ல் இ� �க்�யமான�.  

ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைளக் �ைறக்�ம் காலநிைல 
நடவ�க்ைககைள நைட�ைறப்ப�த்�வதன் �லம் ��ம்பங்கள் 
ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் ஆற்றல் ெசல�களில் ேதாராயமாக $1,500 
�சச்ப்ப�த்தலாம் என்�ம் நம� மா�ரியாக்கம் நமக்�க் காட்��ற�. 
எனேவ, நாம் இன்�ம் ஆேராக்�யமான, �ைறந்த காரப்ன் ெகாண்ட 
ெடாரன்ேடாைவ உ�வாக்�ம் அேத சமயத்�ல் பணத்ைத�ம் 
�சச்ப்ப�த்��ேறாம்!  
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நிகர �ஜ்யக் காலநிைல நடவ�க்ைககள் 

�கப்ெபரிய உள்�ர ்ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்� ஆதாரங்களில் கவனம் 
��க்�ம் �ணிசச்லான காலநிைல நடவ�க்ைகக�ம் 
ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்்TO நிகர �ஜ்ய ��கத்�ல் அடங்�ம். ப�ைமெவளிகைள 
ேமம்ப�த்�வதற்�ம் நகரத்ைத இன்�ம் வாழத்தக்கதாக, �ைறந்த 
காரப்ன் ெகாண்டதாக ஆக்�வதற்கான �ற �யற்�க�க்�மான 
நடவ�க்ைகக�ம் இ�ல் அடங்�ம். 

கட்�டங்கள் 

நம� �கச ்ச�பத�்ய ப�ைம இல்ல வா� �வரப்பட்�ய�ன்ப� 
(Greenhouse Gas Inventory), உள்�ர ்ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�களில் 55 
சத�தம் நம� கட்�டங்களில் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஆற்ற���ந்� 
வ��ற�; அைவ �ைதப�வ எரிெபா�ட்கைள ஓர ்ஆற்றல் ஆதாரமாகப் 
பயன்ப�த்�ம்ேபா�ம் உற்பத்� மற்�ம் கட்�மானத்�ன்ேபா�ம் 
ப�ைம இல்ல வா�க்கைள உ�ழ்�ன்றன. கட்�டங்க�க்� 
ெவப்ப�ட்�வதற்கான இயற்ைக வா� �கர�்தான் ச�கெமங்�ம் 
�கப்ெபரிய உ�ழ்� ஆதாரமாக உள்ள�; இ�தான் ெடாரன்ேடா�ல் 
ஏற்ப�ம் உ�ழ்�கள் ெமாத்தத்��ம் ேதாராயமாக 50 சத�தம் 
இ�க்�ற�. 

நம� 2030 �ைறப்� இலக்�கைள எட்ட�ம் 2050-க்�ள் அல்ல� அதற்� 
�ன்னதாக நிகர �ஜ்யத்ைத அைடய�ம், ��ய கட்�மானப் பணிகள் 
�ட்டத்தட்ட �ஜ்ய உ�ழ்�கைளக் ெகாண்��ப்பைத�ம் �ைறந்த அள� 
காரப்ைனக் ெகாண்ட ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்�வைத�ம் 
உ��ப்ப�த்�வ�ல் நாம் கவனம் ��க்க ேவண்�ம். ஆற்றல் �கரை்வக் 
�ைறக்க�ம் �ைறந்த காரப்ைனக் ெகாண்ட ஆற்றல் ஆதாரங்க�க்� 
மாற�ம் நாம் �ன்ேப உள்ள கட்�டங்க�க்� இற்ைறப்ெபா�த்தம் 
ெசய்ய�ம் ேவண்�ம். 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/12/9525-2018-GHG-Inventory-Report-Final-Published.pdf
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நம� கட்�டங்களின் ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைளக் �ைறக்க நாம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய நடவ�க்ைககளாவன: 

 
 
 

 

��ய கட்�டங்க�க்�… 
நடவ�க்ைக: ��ய நிைலக�க்கான 
ெடாரன்ேடா ப�ைமத ்தரநிைல (Toronto Green 
Standard) வளங்�ன்றா வ�வைமப்�த ்
ேதைவப்பா�கைள 
நைட�ைறப்ப�த்�வைதத ்ெதாடரத்ல், 
தனியார ்கட்�டங்கள் 2030-க்�ள் அல்ல� 
அதற்� �ன்னதாக நிகர �ஜ்யத்�ற்�த் 
தயாராக இ�க்க ேவண்�ம் என்� ��த்தல். 

நடவ�க்ைக: நகரத்�ற்�ச ்ெசாந்தமான 
கட்�டங்க�க்� நிகர �ஜ்ய உ�ழ்�கள் 
இ�க்க ேவண்�ம் என ��த்தல். 

நடவ�க்ைக: ��ய கட்�மானத்�ற்�க் 
�ைறந்த காரப்ைனக் ெகாண்ட 
ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்தக் கட்�ட 
உரிைமயாளரக்�க்� ஆதரவளித்தல். 

�ன்ேப உள்ள கட�்டங்க�க்�…  

நடவ�க்ைக: ��கள் மற்�ம் 
கட்�டங்களி��ந்� வ�ம் ப�ைம இல்ல 
வா� உ�ழ்�கள் ��த்�த் ெதரி�க்க�ம் 
அவற்ைறக் கட்�ப்ப�த்த�ம் 
ேதைவப்பா�கைள அைமத்தல். 

நடவ�க்ைக: ெசயல்�றன், ெசௗகரியம், 
�ைதப�வ எரிெபா�ள் �லமான 
ெவப்ப�ட்�ம் �ைற���ந்� மா�தல் 
ஆ�யவற்ைற ேமம்ப�த�், �ட்� மற்�ம் 
கட்�ட உரிைமயாளரக்�க்�க் 
கட்�ப�யாக்�ம் 
இற்ைறப்ெபா�த்தங்கைளச ்ெசய்யத் 
ெதாடக்க நடவ�க்ைகக்� ஆதரவளித்தல்.  

நடவ�க்ைக: �ன்ேப உள்ள 
கட்�டங்க�க்�ப் �ஜ்ய உ�ழ்� 
இற்ைறப்ெபா�த்தங்கைள 
அ�கரிப்பதற்காக �ைரவான சந்ைத 
உ�மாற்றத்�ற்� வ�ெசய்ய, கட்�டத் 

�ைற�ல் ேவைலகைள 
உ�வாக்�வதற்� 
ஆதரவளித்தல், 
ெதா�ல்�ைறத் 
�றைன வளரத்்தல். 
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ஆற்றல் 

ஒ� நகரம் என்ற �ைற�ல், நாம் நிைறய ஆற்றைலப் 
பயன்ப�த்��ேறாம் – ��ப்பாக நம� கட்�டங்களில் (ேமற்கண்டவா�). 
ஆனால் நாம் தற்ேபா� ெடாரன்ேடா�ல் நம� ெசாந்த ஆற்ற�ல் �கக் 
�ைறந்த அளைவ உற்பத்� ெசய்�ேறாம். ஏெனன்றால் ெப�மள� 
ஆற்றல், மாகாண �ன்சக்� வைலயைமப்���ந்� வ��ற�.  

நம� 2030 �ைறப்� இலக்�கைள எட்ட�ம் 2050 அதற்� �ன்னதாக நிகர 
�ஜ்யத்ைத அைடய�ம், நாம் உள்�ர ்��ப்�க்கதத்க்க ஆற்றல் 
உற்பத்�ைய �ரி�ப�த்�வ��ம் காலநிைலையக் க�த்�ல் ெகாண்� 
���கள் ேமற்ெகாள்வைத ஊக்��ப்ப��ம் கவனம் ��க்க 
ேவண்�ம். நாம் �ைறந்த காரப்ைனக் ெகாண்ட மாகாண ஆற்றல் 
ெகாள்ைககைளப் பரிந்�ைரக்க�ம் ேவண்�ம்.  

நம� ஆற்றல் ெதாடரப்ான ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைளக் �ைறக்க 
நாம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய நடவ�க்ைககளாவன: 

 

 

நடவ�க்ைக: 
��ப்�க்கத்தக்க 
இயற்ைக வா�ைவக் 
க����ந்� 
தயாரித்தல். 

நடவ�க்ைக: �ைரக்� ேமலான மற்�ம் 
தைர�ல் ெபா�த்�ய �ரிய ஒளிப் 
பலைககைள நி��வைத அ�கரித்தல். 

நடவ�க்ைக: �ைறந்த காரப்ன் ெகாண்ட 
ஆற்றல் �ர�்கைள 
நைட�ைறப்ப�த்�வ�ல் மாவட்ட ஆற்றல் 
அைமப்� உரிைமயாளரக்�க்�ம் 
உ�வாக்�நரக்�க்�ம் ஆதரவளித்தல். 

நடவ�க்ைக: ஆற்றைலச ்
ேச�த்�ைவத்த�ல் �த�ட்ைட 
�ைர�ப�த்�தல். 

நடவ�க்ைக: உள்�ரத்் �ர�்க�க்� 
வ�ெசய்வதற்�, �ைறந்த காரப்ன் 
ெகாண்ட மற்�ம் தாக்�ப்��க்�ம் ஆற்றல் 
ெகாள்ைககைள உ��ப்ப�த்த அர�ன் 
�ற மட்டங்க�டன் பணி�ரிதல். 
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ேபாக்�வரத்� 

ேபாக்�வரத்� வ��ைறகள் உள்�ர ்ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�களில் 
36 சத�தத்�ற்�க் காரணமானைவ; �ைதப�வ எரிெபா�ட்கைள நம� 
காரக்ள், லாரிகள், கப்பல்கள், ர�ல்கள் மற்�ம் �மானங்களில் 
பயன்ப�த்�வ� ப�ைம இல்ல வா�க்கைள உ�வாக்��ற�. 
ேபாக்�வரத்� உ�ழ்�களில் 73 சத�தம் ெசாந்த வாகனங்களி��ந்� 
வ��ன்றன. 

நம� 2030 �ைறப்� இலக்�கைள எட்ட�ம் 2050 அல்ல� அதற்� 
�ன்னதாக நிகர �ஜ்யத்ைத அைடய�ம், நாம் �ைனப்பான 
ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெபா�ப் ேபாக்�வரத்�ப் பயன்பாட்ைட 
ஊக்��க்�ம் அேத சமயத்�ல் �ன் வாகனங்கைள �ைரவாக 
உள்வாங்க வ�வ�ப்ப�ல் கவனம் ��க்க ேவண்�ம். 

நம� ேபாக்�வரத்� ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைளக் �ைறக்க நாம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய நடவ�க்ைககளாவன: 

நடவ�க்ைக: ஊக்கச ்ச�ைககளின் �லம் 
�ன் வாகனங்களின் பயன்பாட்ைட 
அ�கரித்தல். 

நடவ�க்ைக: ெபா� ெவளிகளி�ம் தனியார ்
ெசாத்�க்களி�ம் �ன் வாகன 
�ன்ேனற்றதை்த அ�கரித்தல். 

நடவ�க்ைக: �ைறந்த உ�ழ்�கைளக் 
ெகாண்ட �ைம, சரக்�கைள 
நகரத்்�வதற்கான கைட� ைமல் 
வைர�லான ெட�வரி ��கங்கள் 
ஆ�யவற்�ன் பயன்பாட்ைட�ம் 
அவற்�க்கான ஆதரைவ�ம் 
�ரி�ப�த்�தல். 

நடவ�க்ைக: ��வண்� மற்�ம் பாதசாரி 
உள்கட்டைமப்� மற்�ம் �ன்�ரிைம 
மண்டலங்கைள �ரி�ப�த்�தல். 

நடவ�க்ைக: ெபா�ப் ேபாக்�வரத்ைத 
�ரி�ப�த்� ேப�ந்� �ைர�ப் 

ேபாக்�வரத்�ன் 
நைட�ைறப்ப�த்�த
ைல �ைரவாக்�தல். 

நடவ�க்ைக: TTC 
வாகன வரிைசையத் 
ெதாடரந்்� 
�ன்மயமாக்�தல்.  
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நிைலெப� �கர்�ம் க��ம் 

க��, உள்�ர ்ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�களில் 9 சத�தமா�ம். 
க����ந்� வ�ம் ெப�ம்பாலான ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கள் 
நிலநிரப்�டங்களி��ந்� வ��ன்றன; அ�ல் ஒ� �� ப��, க��நீர ்
�த்�கரிப்� நிகழ்�ைறகளி��ந்� வ��ன்றன. 

நம� 2030 �ைறப்� இலக்�கைள எட்ட�ம் 2050-க்�ள் அல்ல� அதற்� 
�ன்னதாக நிகர �ஜ்யத்ைத அைடய�ம், நாம் க��களற்ற, �ழற்�ப் 
ெபா�ளாதாரத்ைத ேநாக்� �ன்ேன�வ�ல் கவனம் ��க்க ேவண்�ம். 
ஒ� �ழற்�ப் ெபா�ளாதாரம் ஒ� வளத்ைத எ�த்�க்ெகாள்�தல், ஒ� 
தயாரிப்ைப உ�வாக்�தல், �ன்� அத்தயாரிப்ைபத் �க்� எ�தல் 
என்பவற்ேறா� நின்��டாமல் தயாரிப்� ஆ�ள், ��ப்�க்கத்தக்க 
தன்ைம, ம�பயன், ப��நீக்கம் ஆ�யவற்�ல் கவனம் ��க்�ம்.  

நம� க�� ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைளக் �ைறக்க நாம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய நடவ�க்ைககளாவன:  

 
 
 

 

நடவ�க்ைக: நகரம் த��ய, �கர�் 
அ�ப்பைட�லான உ�ழ்�கள் 
இ�ப்�க்கணக்� ஒன்ைற எ�த்�, ஒ� 
�ைறப்� இலக்ைக அைமத்தல். 

நடவ�க்ைக: நகரம் த��ய ெபா�ள் 
�கரை்வக் �ைறத்� �ழற்�த்தன்ைமைய 
(அதாவ�, �றம்பட ம�பயன் ெசய்தல், 
வளங்கைள �ட்டல்) அ�கரித்தல். 

நடவ�க்ைக: உண� மற்�ம் இயற்ைகக் 
க��ல் கவனம் ��த்�, நகரம் த��ய 
க��க் �ைறப்� மற்�ம் மைடமாற்றல் 
��த்த ெசன்றைட� மற்�ம் ஈ�பாட்ைடத ்
ெதாடரத்ல்.  

ப�ைமெவளி 

நிகர �ஜ்யத்ைத எட்�வதற்�, வளிமண்டலத்���ந்� காரப்ைன 
அகற்�வதற்கான வாய்ப்�கைளப் பரி��க்க�ம் ேவண்�ம். மரங்கள், 
�ங்காக்கள், கணவாய்கள் ஆ�யைவ உட்படப் ப�ைமெவளிகள் 



 

 

இயற்ைக வ��ல் காரப்ைன அகற்� ஒ� வாழத்தக்க, ஆேராக்�யமான 
நகரத்ைத அளிக்�ன்றன.  

நம� 2030 �ைறப்� இலக்�கைள எட்ட�ம் 2050-க்�ள் அல்ல� அதற்� 
�ன்னதாக நிகர �ஜ்யத்ைத அைடய�ம், நாம் �ன்வ�ம் இயற்ைக 
அ�ப்பைட�லான �ர�்கைள�ம் நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ம்: 

நடவ�க்ைக: மரங்களின் க�ைகப் 
பரப்�, பல்��ரவ்ாழ்� ஆ�யவற்ைற 
அ�கரித்�ப் ப�ைமெவளிகைள 
ேமம்ப�த்�தல். 

நடவ�க்ைக: மரங்களின் க�ைகப் 
பரப்� எங்� ேதைவப்ப��றேதா அங்� 
அ�கரித்�, நகரப்்�றக் காட்�ன் 
நியாயமான ப�ரந்்தளிப்ைப அைடதல்.   

��ெவ�த்தல் மற்�ம் நியாயமான ஈ�பா� 

நிகர �ஜ்யத்ைத எட்�வதற்�த் தகவல் அ�ந்� ��ெவ�ப்ப�ம் ச�கம் 
த��ய ஈ�பா�ம் ேதைவ. �கப்ெபரிய ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்� 
ஆதாரங்கைளக் ��ைவத்தல், நம� நகரத்�ல் உள்ள 
ப�ைமெவளிகைள ேமம்ப�த்�தல் ஆ�யவற்�க்�க் ��தலாக, நாம் 
காலநிைலையக் க�த்�ல் ெகாண்ட ���கைள ேமற்ெகாள்�தல், நம� 
உள்�ர ்ச�கத்�டன் – �ரவ்��ச ்ச�கங்கள், ஒப்�ர� நா�ம் ��க்கள், 
இைளஞரக்ள் ஆ�ேயா�டன் உட்பட – இைணந்� ெசயல்ப�தல் 
ஆ�யவற்�ல் கவனம் ��க்க ேவண்�ம்.  

நாம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய நடவ�க்ைககளில் �ன்வ�வன�ம் அடங்�ம்: 

நடவ�க்ைக: நகராட்� ��ெவ�ப்� நிகழ்�ைற�ல் காலநிைல ��த்த 
பரி�லைனகைளச ்ேசரப்்பதற்� எல்லா �த்தம்��ய நகர இயக்�த ்
�ட்டங்கள் மற்�ம் �தன்ைமச ்ெசயல்�ட்டங்க�க்காகக் �ட்டாண்ைம 
நி�வனங்கள் அைனத்�ம் ஒ� காலநிைல ஆ�ையக் ைகக்ெகாள்�தல்.  

நடவ�க்ைக: உள்�ர ்காலநிைல நடவ�க்ைகைய வ�நடத்� 
நைட�ைறப்ப�த்த ஒப்�ர� நா�ம் ��க்கைளச ்ெசன்றைடவ�ல் கவனம் 
��த்தல். 
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நடவ�க்ைக: அ�ைவப் ப�ரப் 
�ரவ்��ச ்ச�கங்க�டன் இைணந்� 
பணி�ரிதல். 

நடவ�க்ைக: இைளஞர ்ஈ�பா� 
மற்�ம் தைலைம�ல் கவனம் 
��த்தல். 

நடவ�க்ைக: ஒ� காலநிைல 
ஆேலாசைனக் ��ைவ நி��தல். 

 

நாம் நிகர �ஜ்யத்ைத எட்ட உத�ங்கள்! 

நாம் நம� 2030 இலக்�கைள அைடவைத உ��ப்ப�த்த எந்தக் 
காலநிைல நடவ�க்ைககைளக் ���யகால அள�ல் 
நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ம் என்� �ன்�ரிைமப்ப�த்த எங்க�க்� 
உங்கள் உத� ேதைவ. நம� ப�ைம இல்ல வா� உ�ழ்�கைளத் 
�றம்படக் �ைறத்� நிகர �ஜ்யத்ைத அைடவ� என்றால் யாைர�ம் 
�லக்காமல் இ�தத்ல்—எனேவ, எந்தக் காலநிைல நடவ�க்ைககைள 
�த�ல் நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ம் என்� நீங்கள் �ந்�க்�ம்ேபா�, 
நாம் ஒன்றாக நிகர �ஜ்யத்�ற்கான பாைத�ல் பயணம் ெசய்ைக�ல் 
இந்த நடவ�க்ைககள் உங்கள் ச�கத்�ல் எப்ப�த் 
ேதாற்றமளிக்கக்��ம் என்ப� ��த்�ம் ��� �ந்�த்�ப்பா�ங்கள். 

TransformTO.ca-இல் க�த்தாய்ைவ நிைற� ெசய்�ங்கள் அல்ல� 
கலந்�ைரயாடல் வ�காட்��ல் வழங்கப்பட்�ள்ள ேகள்�கைள�ம் 
ெபா�ட்கைள�ம் பயன்ப�த்� உங்கள் ெசாந்தக் காலநிைல 
உைரயாட�க்� இடசே்சைவ அளி�ங்கள். 

https://www.toronto.ca/services-payments/water-environment/environmentally-friendly-city-initiatives/transformto/
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�ன்ெமா�யப்ப�ம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்TO நிகர �ஜ்ய 
��க நடவ�க்ைககள் - �வரச�்�க்கம் 
கட்�டங்கள் 
 ��ய நிைலக�க்கான ெடாரன்ேடா ப�ைமத ்தரநிைல (Toronto Green 

Standard) வளங்�ன்றா வ�வைமப்�த ்ேதைவப்பா�கைள 
நைட�ைறப்ப�த்�வைதத ்ெதாடரத்ல், தனியார ்கட்�டங்கள் 2030-
க்�ள் அல்ல� அதற்� �ன்னதாக நிகர �ஜ்யத்�ற்�த் தயாராக 
இ�க்க ேவண்�ம் என்� ��த்தல். 

 நகரத்�ற்�ச ்ெசாந்தமான கட்�டங்க�க்� நிகர �ஜ்ய உ�ழ்�கள் 
இ�க்க ேவண்�ம் என ��த்தல். 

 ��ய கட்�மானத்�ற்�க் �ைறந்த காரப்ைனக் ெகாண்ட 
ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்தக் கட்�ட உரிைமயாளரக்�க்� 
ஆதரவளித்தல். 

 ��கள் மற்�ம் கட்�டங்களி��ந்� வ�ம் ப�ைம இல்ல வா� 
உ�ழ்�கள் ��த்�த் ெதரி�க்க�ம் அவற்ைறக் கட்�ப்ப�த்த�ம் 
ேதைவப்பா�கைள அைமத்தல். 

 ெசயல்�றன், ெசௗகரியம், �ைதப�வ எரிெபா�ள் �லமான 
ெவப்ப�ட்�ம் �ைற���ந்� மா�தல் ஆ�யவற்ைற ேமம்ப�த�், 
�ட்� மற்�ம் கட்�ட உரிைமயாளரக்�க்�க் கட்�ப�யாக்�ம் 
இற்ைறப்ெபா�த்தங்கைளச ்ெசய்யத் ெதாடக்க நடவ�க்ைகக்� 
ஆதரவளித்தல்.  

 �ன்ேப உள்ள கட்�டங்க�க்�ப் �ஜ்ய உ�ழ்� 
இற்ைறப்ெபா�த்தங்கைள அ�கரிப்பதற்காக �ைரவான சந்ைத 
உ�மாற்றத்�ற்� வ�ெசய்ய, கட்�டத் �ைற�ல் ேவைலகைள 
உ�வாக்�வதற்� ஆதரவளித்தல், ெதா�ல்�ைறத் �றைன வளரத்்தல். 

ஆற்றல் 
 ��ப்�க்கத்தக்க இயற்ைக வா�ைவக் க����ந்� தயாரித்தல். 
 �ைரக்� ேமலான மற்�ம் தைர�ல் ெபா�த்�ய �ரிய ஒளிப் 
பலைககைள நி��வைத அ�கரித்தல். 

 �ைறந்த காரப்ன் ெகாண்ட ஆற்றல் �ர�்கைள 
நைட�ைறப்ப�த்�வ�ல் மாவட்ட ஆற்றல் அைமப்� 
உரிைமயாளரக்�க்�ம் உ�வாக்�நரக்�க்�ம் ஆதரவளித்தல். 

 ஆற்றைலச ்ேச�த்�ைவத்த�ல் �த�ட்ைட �ைர�ப�த்�தல். 
 உள்�ரத்் �ர�்க�க்� வ�ெசய்வதற்�, �ைறந்த காரப்ன் ெகாண்ட 
மற்�ம் தாக்�ப்��க்�ம் ஆற்றல் ெகாள்ைககைள உ��ப்ப�த்த 
அர�ன் �ற மட்டங்க�டன் பணி�ரிதல். 

ேபாக்�வரத்� 
 ஊக்கச ்ச�ைககளின் �லம் �ன் வாகனங்களின் பயன்பாட்ைட 
அ�கரித்தல். 
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 ெபா� ெவளிகளி�ம் தனியார ்ெசாத்�க்களி�ம் �ன் வாகன 
�ன்ேனற்றதை்த அ�கரித்தல். 

 �ைறந்த உ�ழ்�கைளக் ெகாண்ட �ைம, சரக்�கைள 
நகரத்்�வதற்கான கைட� ைமல் வைர�லான ெட�வரி ��கங்கள் 
ஆ�யவற்�ன் பயன்பாட்ைட�ம் அவற்�க்கான ஆதரைவ�ம் 
�ரி�ப�த்�தல். 

 ��வண்� மற்�ம் பாதசாரி உள்கட்டைமப்� மற்�ம் �ன்�ரிைம 
மண்டலங்கைள �ரி�ப�த்�தல். 

 ெபா�ப் ேபாக்�வரத்ைத �ரி�ப�த�் ேப�ந்� �ைர�ப் 
ேபாக்�வரத்�ன் நைட�ைறப்ப�த்�தைல �ைரவாக்�தல். 

 TTC வாகன வரிைசையத ்ெதாடரந்்� �ன்மயமாக்�தல்.  

நிைலெப� �கர்�ம் க��ம் 
 நகரம் த��ய, �கர�் அ�ப்பைட�லான உ�ழ்�கள் 
இ�ப்�க்கணக்� ஒன்ைற எ�த்�, ஒ� �ைறப்� இலக்ைக அைமத்தல். 

 நகரம் த��ய ெபா�ள் �கரை்வக் �ைறத்� �ழற்�த்தன்ைமைய 
(அதாவ�, �றம்பட ம�பயன் ெசய்தல், வளங்கைள �ட்டல்) 
அ�கரித்தல். 

 உண� மற்�ம் இயற்ைகக் க��ல் கவனம் ��த்�, நகரம் த��ய 
க��க் �ைறப்� மற்�ம் மைடமாற்றல் ��த்த ெசன்றைட� மற்�ம் 
ஈ�பாட்ைடத் ெதாடரத்ல். 

ப�ைமெவளி 
 மரங்களின் க�ைகப் பரப்�, பல்��ரவ்ாழ்� ஆ�யவற்ைற 
அ�கரித்�ப் ப�ைமெவளிகைள ேமம்ப�த்�தல். 

 மரங்களின் க�ைகப் பரப்� எங்� ேதைவப்ப��றேதா அங்� 
அ�கரித்�, நகரப்்�றக் காட்�ன் நியாயமான ப�ரந்்தளிப்ைப அைடதல். 

��ெவ�த்தல் மற்�ம் நியாயமான ஈ�பா� 
 நகராட்� ��ெவ�ப்� நிகழ்�ைற�ல் காலநிைல ��த்த 
பரி�லைனகைளச ்ேசரப்்பதற்� எல்லா �த்தம்��ய நகர இயக்�த ்
�ட்டங்கள் மற்�ம் �தன்ைமச ்ெசயல்�ட்டங்க�க்காகக் 
�ட்டாண்ைம நி�வனங்கள் அைனத்�ம் ஒ� காலநிைல ஆ�ையக் 
ைகக்ெகாள்�தல். 

 உள்�ர ்காலநிைல நடவ�க்ைகைய வ�நடத்� நைட�ைறப்ப�த்த 
ஒப்�ர� நா�ம் ��க்கைளச ்ெசன்றைடவ�ல் கவனம் ��த்தல். 

 அ�ைவப் ப�ரப் �ரவ்��ச ்ச�கங்க�டன் இைணந்� பணி�ரிதல். 
 இைளஞர ்ஈ�பா� மற்�ம் தைலைம�ல் கவனம் ��த்தல். 
 ஒ� காலநிைல ஆேலாசைனக் ��ைவ நி��தல். 
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கைலசெ்சாற்கள் மற்�ம் வைரயைறகள் 
காலநிைல ஆேலாசைனக் �� – ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்்TO ��கம் ��த்� 

அ��ைர அளித்� நகரத்�ன் நடவ�க்ைககள் நியாயமாக�ம் நகர 
வா�களின் �ன்�ரிைமகைள�ம் அக்கைறகைள�ம் 
�ர�ப�ப்பைவயாக�ம் இ�ப்பைத உ��ப்ப�த்தப் பல 
வைகயான �ன்னணிகைளக் ெகாண்ட தனிநபரக்ள் இந்தக் 
���ல் அடங்�வாரக்ள். 

காலநிைல ஆ� – ஒ� 'காலநிைல ஆ�’, காலநிைலத ்தாக்கங்கள் ��த்த 
பரி�லைனகைள நி� சாரந்்த ���கள் உட்பட எல்லா ெபரிய 
ெடாரன்ேடா நகர ���களி�ம் ேசரக்்�ம். இ� நகர �த��கள், 
ெகாள்ைககள், �ட்டங்கள் ஆ�யைவ நம� காலநிைல மாற்ற 
இலக்�கைள ஆதரிப்பைத உ��ப்ப�த்த உத�ம். 

�கர்� அ�ப்பைட�லான உ�ழ்�களின் �வரப்பட்�யல் – ேவெறா� 
இடத்�ல் தயாரிக்கப்பட்�, அ�ப்பப்பட்�, �ன்� ெடாரன்ேடா 
வா�களால் பயன்ப�த்தப்பட்� அப்�றப்ப�த்தப்ப�ம் சரக்�கள் 
மற்�ம் ேசைவகளின் �கர�்��ந்� வ�ம் ப�ைம இல்ல வா� 
உ�ழ்�கைள நகரம் ஆய்�ெசய்� அவற்�க்� ஒ� வரம்ைப 
அைமக்�ம். 

மாவட்ட ஆற்றல் – �ைறந்த காரப்ைனக் ெகாண்ட ஒ� மாவட்ட ஆற்றல் 
அைமப்பான� உ�ழ்�கைளக் �ைறக்க�ம் ெசயல்�றைன 
அ�கரிக்க�ம் ஒ� ப���ல் உள்ள பல கட்�டங்க�க்� 
ெவப்ப�ட்�வதற்� ெவப்ப �ட்�, ��ப் பரிமாற்றம், �ரிய ஒளி 
ெவப்பம் ேபான்ற ��ப்�க்கத்தக்க ஆதாரங்களி��ந்� 
�ைடக்�ம் ஆற்றைலப் பயன்ப�த்��ற�. 

ஆற்றைலச ்ேச�த்�ைவத்தல் – ��ப்�க்கத்தக்க ஆற்றைலச ்
ேச�த்�ைவத்� அைதத் ேதைவப்ப�ம்ேபா� பயன்ப�த்�ம் 
�றைன அளிக்�ற�. 

�ைறந்த கார்பைனக் ெகாண்ட ெபா�ட்கள் – கட்�மானப் 
ெபா�ட்களில் ெவளியா�ம் உ�ழ்�கள், �ரித்ெத�த்தல் �தல் 
இயக்கத்���ந்� அகற்�தல் வைர ெபரிய கட்�டங்களின் 
ெமாத்த உ�ழ்�களில் 80 சத�தம் வைர இ�க்கக்��ம் என்� 
ஆய்�கள் காட்��ன்றன. �ைறந்த காரப்ைனக் ெகாண்ட 
ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்�வ�ம் கட்�மான நைட�ைறக�ம் 
ெபரிய தாக்கதை்த ஏற்ப�த்தக்��ம். 
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ெடாரன்ேடா ப�ைமத் தரநிைல (Toronto Green Standard, TGS) – ��ய 
தனியார ்மற்�ம் நகரத்�ற்�ச ்ெசாந்தமான 
உ�வாக்கங்க�க்கான ெடாரன்ேடா�ன் வளங்�ன்றா 
வ�வைமப்�த ்ேதைவப்பா�கள். 

�ஜ்ய உ�ழ்� இற்ைறப்ெபா�த்தங்கள் – ப�ைம இல்ல வா� 
உ�ழ்�கைளக் �ைறக்க �ன்ேப உள்ள கட்�டங்களில் 
மாற்றங்கள் ெசய்தல். ஆழ்ந்த உ�ழ்� 
இற்ைறப்ெபா�த்தங்க�க்கான ��ய ேதைவைய நிைறேவற்ற, 
ஒ� வ�வான, ேபா�மான எண்ணிக்ைக��ள்ள பணியாளர ்�� 
ஒன்� தயாராக இ�ப்பைத உ��ப்ப�த்த நாம் பணியாளர ்
உ�வாக்கத்�ற்�ம் ப�ற்�க்�ம் ஆதரவளிப்ேபாம். �ன்ேப உள்ள 
ப�ற்�கைள ேமம்ப�த்த�ம் ��ய ப�ற்�களின் 
உ�வாக்கத்�ற்� ஆதரவளிக்க�ம் ெதா�ற்சங்கங்கள், ப�ற்� 
அைமப்�கள், ெதா�ற்�ைறச ்சங்கங்கள் ஆ�யவற்�டன் �ட்� 
ஏற்ப�த்�க்ெகாள்�ங்கள். 
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கலந்�ைரயாடல் வ�காட்�  

இப்ேபா� உங்க�க்� ட்ரான்ஸ்ஃபாரம்்TO: நிகர �ஜ்யக் காலநிைல 
நடவ�க்ைககள் ��த்த �ன்னணித் தகவல்கைள �ள்பாரை்வ�ட 
வாய்ப்� �ைடத்��ப்பதால், தய�ெசய்� �ன்வ�ம் ேகள்�கைளப் 
பரி��த்� இைவ ��த்�க் கலந்�ைரயா�ங்கள். 

1. ���யகால அள�ல் நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ய �க 
�க்�யமான நிகர �ஜ்யக் காலநிைல நடவ�க்ைககள் 
யாைவ? ஏன்?  

2. எந்த நிகர �ஜ்யக் காலநிைல நடவ�க்ைககள் உங்க�க்�ம் 
உங்கள் ச�கத்�ற்�ம் �கச ்சவாலாக இ�க்�ம் என்� 
நிைனக்��ரக்ள்? ஏன்? 

3. இந்த நிகர �ஜ்யக் காலநிைல நடவ�க்ைககைள உங்கள் 
ச�கத்�னர ்ஏற்பைத ஆதரிக்க�ம் ஊக்��க்க�ம் என்ன 
ேதைவப்ப��ற�? 

ேமல�கத் தகவல்க�க்� தய�ெசய்� பக்கம் 33-இல் உள்ள 
கைலசெ்சாற்கள் மற்�ம் வைரயைறகள் �ரிைவப் பா�ங்கள். 
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