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Does this seem familiar? Is your
neighbourhood as chaotic?

இ� உங்க�க்� பழக்கப்பட்ட இடம் ேபால் ெதரிக�றதா?
உங்கள� ப�த�ய�ம் இப்ப�த்தான் �ழப்பம் ந�ைறந்�

காணப்ப�க�றதா?



Does walking through the streets of Chennai feel like a chore?
Do the poor roads, terrible traffic, congestion, and pollution
put you off? Would you rather just drive your car or bike? 

This is what we all choose to do; which explains the
congestion, pollution and the accidents on our roads. We live
in cities that prioritise motorised traffic by widening roads,
building flyovers, etc. Pedestrians and cyclists have no space
on the roads. Eventually, they choose motorised modes to get
around also. And then we have more congestion, more
pollution and more accidents. 

It doesn't have to be like this! 



ெசன்ைனயின் சாைலகளில் நடப்பேத ஒ� ெபரிய
சாதைனயாக ெதரிக�றதா? அதன் ேமாசமான சாைலகள்,
ேமாசமான ேபாக்�வரத்� ெநரிசல் மற்�ம் மா�
பிரச்சைனகள் உங்கள� மனநலத்ைத பாத�க்க�றதா? நீங்கள்
உங்கள் கார் அல்ல� ைபக்க�ல் ெசல்வைதத் தவிர ேவ�
எைதய�ம் ச�ந்த�ப்பத�ல்ைலயா? 

நம்ம�ல் ெப�ம்பாலானவர்கள் இைதத்தான் ெசய்க�ேறாம்;
சாைலகளில் உள்ள இவ்வளவ� ெநரிசல், மா� மற்�ம்
விபத்�க்கள் அைனத்�க்�ம் இந்த மனந�ைலேய ஒ�
காரணமாக அைமந்� வி�க�ற�. ேமாட்டார் வாகனப்
ேபாக்�வரத்�க்காக சாைலகைள விரிவ�ப�த்�தல்,
ேமம்பாலங்கள் அைமத்தல் ேபான்ற பணிக�க்� அத�க
�க்க�யத்�வம் அளிக்�ம் நகரங்களில் நாம் வாழ்க�ேறாம்.
பாதசாரிக�க்�ம் ைசக்க�ளில் ெசல்பவர்க�க்�ம் இந்த
சாைலகளில் இடேம இ�ப்பத�ல்ைல. கைடச�யாக
அவர்க�ம் தங்கள் பயணத்த�ற்� ேமாட்டார்
வாகனங்கைளத்தான் ேதர்வ� ெசய்க�ன்றனர். அதன்
விைளவாக நம� சாைலகளில் ெநரிசல் இன்�ம்
அத�கமாக�ற�, மா� அத�கமாக�ற� அத்�டன்
விபத்�க்க�ம் அத�கரிக்க�ன்றன.

ஆனால் இந்த �ழ்ந�ைல இப்ப� இ�க்க
ேவண்�ய அவச�யம் இல்ைல!



Clean air is easy! 

Chennai's particulate matter is three to five times more
than WHO limits. This has, in 2020, led to 11,000
premature deaths. 

Chennai’s air is unsafe to breathe! 
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Source: urbanemissions.info (2012)

Private vehicles contributes 89% of emissions from the
transport sector in Chennai.

Source: Greenpeace International 2022

�த்தமான காற்ைறப் ெப�வ�
�லபம்தான்! 

ெசன்ைனயில் ேபாக்�வரத்�த் �ைறயினால்
ெவளியிடப்ப�ம் ப�ைகயில் 89% தனியார் வாகனங்களில்
இ�ந்� வ�பைவ ஆ�ம்.
ஆதாரம்: urbanemissions.info (2012)

ெசன்ைனயின் காற்ற�ல் கலந்�ள்ள �கள்களின் மா� உலக
�காதார ந��வனம் (WHO) பரிந்�ைரக்�ம் வரம்ைபக்
காட்��ம் �ன்� �தல் ஐந்� மடங்�கள் அத�கமாக
உள்ள�. இ�ேவ 2020இல் ஏறக்�ைறய 11,000 அகால
மரணங்க�க்� காரணமாக அைமந்�ள்ள�.
ஆதாரம்: க�ரீன்பீஸ் இன்டர்ேநஷனல் 2022

ெசன்ைனயின் காற்� �வாச�ப்பதற்�
பா�காப்பற்றதாக உள்ள�!
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Wider, safer pavements for all
Frequent pedestrian crossings
Dedicated cycle lanes
Interlinked, seamless travel between bus, train
Easy travel to and from bus stops/stations 
Better frequency, service quality, coverage of 

Governments must prioritise cycling, walking, public transport
by creating:

       city by bus/train

 This can clear the congestion on our roads. 
And we can breathe clean air again! 

அகலமான, பா�காப்பான சாைலேயார நைடபாைதகள்
பாதசாரிகள் சாைலகைளக் கடப்பதற்கான அத�க
பாைதகைள உ�வாக்�தல்
பிரத்ேயகமான ைசக்க�ள் வழ�த்தடங்கைள உ�வாக்�தல்

அரசாங்கங்கள் பின்வ�ம் ெசயல்களின்  �லமாக ைசக்க�ள்
பயன்ப�த்�தல் மற்�ம் நடந்� ெசல்வதற்� �க்க�யத்�வம்
அளிக்க ேவண்�ம்: 

ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� (ேப�ந்�கள் மற்�ம் இரயில்கள்)
ேசைவக�ம் அ�க்க� இ�க்�ம்ப�யாகவ�ம், சரியான ேநரத்த�ல்
வ�ம் வைகயி�ம், அத்�டன் நகரின் அைனத்�ப் ப�த�க�க்�ம்
ேசைவ வழங்�ம் விதத்த��ம் அவற்ற�ன் ேசைவகள்
ேமம்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். இ� நம� சாைலகளில் ஏற்படக்��ய
ெநரிசைலக் �ைறக்�ம். அப்ேபா� நா�ம் �த்தமான காற்ைற
�வாச�க்க ��ய�ம்!
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Green spaces are
essential!

They play a major role in absorbing carbon dioxide
and providing shade. Lack of green cover and
increase in concrete surfaces leads to higher
temperatures. This is called urban heat island
effect. No wonder our summers are feeling hotter!  

We can help Chennai cool down by planning green
spaces and planting more trees around us. Trees
are great for mental health! They create calm
spaces for physical activity.

Isn’t the canopy of a tree
nice to cool off under? 

Trees are the lungs of the city



ப�ைமப் ப�த�கள் ம�கவ�ம்
அவச�யமானைவ! 

அைவ கார்பன்-ைட-ஆக்ைஸைட க�ரக�த்�க்
ெகாள்வத��ம் ந�ழல் த�வத��ம் �க்க�யப்
பங்காற்�க�ன்றன. ப�ைமயான ப�த�கள் ஏ�ம�ன்ற�
ந�லப்பரப்ப� அைனத்�ம் கட்�டங்களாக மா�ம்ேபா�,
ெவப்பந�ைல அத�கரிக்க�ற�. இதற்� நகர்ப�ற ெவப்பத்
தீவ� பாத�ப்ப� என்� ெபயர். ேகாைடக் காலங்களில் அத�க
ெவப்பம் தக�ப்பதற்� இப்ேபா� காரணம்
ப�ரிந்த��க்�ேம!

நாம் ப�ைமப் ப�த�கைளத் த�ட்டம��வதன் �லமாகவ�ம்
நம்ைமச் �ற்ற� அத�கமான மரங்கைள வளர்ப்பதன்
�லமாகவ�ம் ெசன்ைனயின் ெவப்பத்ைத �ைறக்க
��ய�ம். மரங்கள் மனநல ஆேராக்க�யத்த�ற்� ம�கவ�ம்
ச�றந்தைவயா�ம்! அைவ உடற் ெசயல்பாட்�ற்�
ேதைவயான அைமத�யான இடங்கைள வழங்�க�ன்றன.

ஒ� ந�ழல்த�ம் மரத்த�ன் கீழ் ந�ற்ப�
நமக்� நன்றாக இ�க்க�ற�
அல்லவா?

மரங்கள் தான்  நகரத்த�ன் �ைரயீரல்.



Chennai’s streets are chaotic and unsafe. There are no provisions for social
interaction. Much of our time on roads is spent cocooned inside a car or zipping by
on a bike. Good street design should provide spaces to socialise, meet new people
and make new friends.

We need streets designed for people, not machines. We need:
Benches
Trees
Parks
Drinking water
Toilets  

Social spaces are enjoyable!

Walking, shopping or even waiting for the bus can all be
opportunities to meet new people and make new
friends.



ேமைஜகள்
மரங்கள்
�ங்காக்கள்
�� தண்ணீர்
கழ�ப்பைறகள்

ெசன்ைனயின் சாைலகள் �ழப்பம் ந�ைறந்ததாகவ�ம் பா�காப்பற்றதாகவ�ம் உள்ள�.
இங்� ச�க ெதாடர்ப�க�க்� எந்த வாய்ப்ப�ம் இ�ப்பத�ல்ைல. சாைலயில் நாம்
ெசலவி�ம் ெப�ம்பாலான ேநரங்கள் ஒ� கா�க்�ள் ஒண்�க்ெகாள்க�ேறாம் அல்ல�
ஒ� ைபக்க�ல் பறக்க�ேறாம். நல்ல சாைல வ�வைமப்ப� என்ப� ச�கத்
ெதாடர்ப�க�க்�ம், ப�த�ய மக்கைளச் சந்த�க்கவ�ம் ப�த�ய நண்பர்கைள உ�வாக்கவ�ம்
வாய்ப்பளிப்பதாக இ�க்க ேவண்�ம். நமக்� ேதைவ மக்க�க்காக வ�வைமக்கப்பட்ட
சாைலகள்தான், இயந்த�ரங்க�க்காக வ�வைமக்கப்பட்ட சாைலகள் அல்ல.

நமக்� ேதைவயானைவ: 

ச�கத் ெதாடர்ப�க�க்கான இடம்
மக�ழ்ச்ச�யிைன அளிக்�ம்!

நடப்ப�, ஷாப்பிங் ெசய்வ� அல்ல� ேப�ந்த�ற்காக
காத்த��ப்ப� �ட ப�த�ய நபர்கைளச் சந்த�க்க ஒ�
வாய்ப்பாக அைமயலாேம. 



Streets should be safe!

Increasing number of private transport vehicles, poor driving
skills, lack of respect for other road users together with poor
street/road design are all responsible for these shocking
numbers.

Pedestrians (especially women, children and the elderly) also
battle other dangers on our streets. Do you feel safe letting
your child walk alone? Are your roads well lit? And do you feel
safe walking alone?

Did you know that 17 people are killed on
Indian roads every hour! 
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Source: Road Accidents in India 2019, MoRTH



சாைலகள் பா�காப்பானதாக
இ�க்க ேவண்�ம்!

அத�கரித்� வ�ம் தனியார் வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக,
ேமாசமான வாகன ஓட்�ம் த�றன்கள், சாைலையப் பயன்ப�த்�ம்
மற்றவர்கள் மீ� அக்கைறயின்ைம ேபான்றவற்�டன் ேமாசமான
சாைல வ�வைமப்ப� ஆக�ய இந்த அைனத்�ம்தான் இத்தைகய
அத�ர்ச்ச� த�ம் மரணங்க�க்கான காரணமா�ம். பாதசாரிகள்
(�க்க�யமாக ெபண்கள், �ழந்ைதகள் மற்�ம் வயதானவர்கள்) இ�
மட்�ம�ன்ற� இன்�ம் பல்ேவ� அபாயங்கைள
எத�ர்ெகாள்க�ன்றனர். உங்கள் �ழந்ைத சாைலயில் தனியாக
நடந்� ெசல்வைத நீங்கள் பா�காப்பாக உணர்வீர்களா? நம�
சாைலகளில் நல்ல ெவளிச்சம் த�ம் வைகயில் சாைல
விளக்�கள் ெபா�த்தப்பட்�ள்ளதா? நீங்கள் தனியாக நடந்�
ெசல்வைதப் பா�காப்பாக உணர்வீர்களா?

ஒவ்ெவா� மணிேநர�ம் இந்த�ய சாைலகளில்
17 மக்கள் ெகால்லப்ப�க�ன்றனர் என்�
உங்க�க்�த் ெதரிய�மா!
ஆதாரம்: இந்த�யாவில் சாைல விபத்�க்கள் 2019, சாைலப்
ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெந�ஞ்சாைல அைமச்சகம் (MoRTH)
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We need fewer private vehicles on our roads, more public
transport opportunities and better enforcement.

As citizens, we need to know and obey traffic rules at all
times, and respect other road users - even those ones that we
view as slow (pedestrians and cyclists).

A well-lit street busy with pedestrians, vendors and cyclists is
safer than a road with only cars driving by. 

Wouldn’t it be nice to have zero deaths on
our roads?

Wouldn’t it be nice to walk without fear,
day or night?



சாைலயில் ஒ� மரணம் �ட ந�கழவில்ைல
என்றால் நன்றாக இ�க்�ம் அல்லவா?

பகேலா இரேவா எப்ேபா�ம் சாைலயில்
பயம�ன்ற� நடக்க ��ந்தால் நன்றாக இ�க்�ம்
அல்லவா?

நம� சாைலகளில் தனியார் வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
�ைறவாக இ�க்க ேவண்�ம், அத�க ெபா�ப்
ேபாக்�வரத்�க்கான வாய்ப்ப�கள் இ�க்க ேவண்�ம் அத்�டன்
அ� சம்மந்தமான த�ட்டங்கள் ச�றந்த �ைறயில் ெசயல்ப�த்தப்பட
ேவண்�ம்.

��மக்கள் என்ற �ைறயில், நாம் அைனவ�ம் சாைலப்
ேபாக்�வரத்� வித�கைள நன்� அற�ந்த��ப்ப�டன் அவற்ைற
மத�த்� நடக்க ேவண்�ம், மற்ற சாைலப் பயன்பாட்டாளர்கைள
மத�த்� நடக்க ேவண்�ம் – ம�கவ�ம் ெம�வாக ெசல்க�றார்கள்
(பாதசாரிகள் மற்�ம் ைசக்க�ளில் ெசல்ேவார்) என்� நாம்
க��பவர்கைளக் �ட மத�த்� நடக்க ேவண்�ம். 

பாதசாரிகள், விற்பைனயாளர்கள் மற்�ம் ைசக்க�ள் ஓட்�பவர்கள்
ந�ைறந்த நல்ல ெவளிச்ச�ள்ள சாைல, கார்கள் மட்�ேம ெசல்�ம்
சாைலைய விட பா�காப்பான�.



Streets for all!
Street design should accommodate the needs of the disabled,
the elderly and children. Our streets are impossible to use,
given the chaotic traffic, uneven pavements,  encroachments
by vehicles and shops. When even the young and fit struggle
under these circumstances, imagine the plight of the disabled
or the elderly!

சாைலகள்
அைனவ�க்�மானைவ! 
சாைலைய வ�வைமக்�ம்ேபா� மாற்�த் த�றனாளிகள்,
வயதானவர்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் என அைனவரின்
ேதைவக�ம் க�த்த�ல் ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம். தற்ேபா�ள்ள
�ழப்பமான ேபாக்�வரத்� ெநரிசல், சீரற்ற நைட பாைதகள்,
வாகனங்கள் மற்�ம் கைடகள் இடத்ைத ஆக்க�ரம�த்�க்
ெகாள்�தல் ேபான்ற காரணங்களால் நம� சாைலகள்
பயன்ப�த்த த�த�யற்றைவயாக உள்ளன. இைளஞர்க�ம் உடல்
ஆேராக்க�ய ந�ைலயில் உள்ளவர்கள் �ட இந்த சாைலகளில்
கஷ்டப்ப�ம் �ழ்ந�ைலயில், மாற்�த் த�றனாளிகள் அல்ல�
வயதானவர்களின் ந�ைலையக் ேகட்கேவ ேவண்டாம்!



Imagine needing a friend’s help to
even just cross the road!

Independently navigating a road is
everyone’s right.

Wide, even pavements with ramps for
wheelchair users.
Disabled friendly infrastructure like tactile tiles.
Safe pedestrian crossing with median refuge
Accurate, dependable signage on roads/streets 

These can make our streets universally accessible: 

சாைலையக் கடப்பதற்�க் �ட நண்பரின் உதவி
ேதைவ என்� கற்பைன ெசய்� பா�ங்கள்!

�தந்த�ரமாக சாைலயில் ெசல்வ� அைனவரின்
உரிைம.

சக்கர நாற்கால�ையப் பயன்ப�த்�பவர்க�க்கான
சரிவ�க�டன்��ய அகலமான, சீரான
நைடபாைதகள்.
மாற்�த் த�றனாளிக�ம் அற�ந்�ெகாள்ளக்��ய
வைகயில் ச�றப்ப� அைமப்ப�கைளக் ெகாண்ட
ைடல்கள் (டாக்ைடல் ைடல்கள்) ெபா�த்தப்பட்ட
நைடபாைதகள்
சாைலத் த�ப்பின்ற� அைமக்கப்பட்ட
பா�காப்பான பாதசாரிகள் சாைலையக் கடக்�ம்
அைமப்ப�
சாைலகளில் �ல்ல�யமான, நம்பகமான    
 அைடயாளக் �ற�ய�ீகள்

பின்வ�வன நம� சாைலகைள அைனவ�ம்
பயன்ப�த்தக் ��யதாக மாற்�ம்:



Good public transport can make all our
lives better.

Increasing fleet size and frequency of services
Making it affordable and accessible for all
Making it easy to use public transport - good information,
connectivity between buses and trains, improved safety 
Using green energy sources.

Everyone has a right to safe, affordable transport whether
they are studying, working, or socialising. If we want our
streets to be safe, clean, accident-free, less congested, we
need to start using public transport.

Sadly, public transport (buses, trains, share autos, etc) has
been neglected; this has forced many of us to prefer private
transport.

We can improve our public transport by:
1.
2.
3.

4.

We need to redesign our streets in such a way that it
prioritises public transport, pedestrians and cyclists over
private vehicles.

Public transport can make things
better for EVERYONE!



வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக  மற்�ம்  அைவ வழங்�ம்
பயணச் ேசைவகளின் எண்ணிக்ைகைய அத�கரித்தல்
விைல �ைறவாக வழங்�தல்
ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� ேசைவையப் பயன்ப�த்�வைத
எளிதாக்�தல் – ச�றந்த தகவல், ேப�ந்�கள் மற்�ம்
இரயில்க�க்� இைடேயயானஇைணப்ப�, பா�காப்ைப
ேமம்ப�த்�தல்
ப�ைம ம�ன்சார ஆதாரங்கைளப் பயன்ப�த்�தல்.

ப�க்க�றவர்கள், ேவைல ெசய்பவர்கள் அல்ல� சாதாரணமாக
ெவளிேய ெசல்பவர்களாக இ�ந்தா�ம் அவர்கள் அைனவ�க்�ம்
ந�யாயமான விைலயில் பா�காப்பான ேபாக்�வரத்�
ேசைவகைளப் ெபற உரிைம உள்ள�. நம� சாைலகள்
பா�காப்பானதாக, �த்தமானதாக, விபத்த�ல்லாததாக, ெநரிசல்
அற்றதாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� நாம் வி�ம்பினால், ெபா�ப்
ேபாக்�வரத்� ேசைவகைளப் பயன்ப�த்த ஆரம்பிக்க ேவண்�ம்.

ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� (ேப�ந்�கள், இரயில்கள், ேஷர்
ஆட்ேடாக்கள் ேபான்றைவ) ேசைவகள் ப�றக்கணிக்கப்பட்�ள்ளன
என்ப� வ�த்தமான யதார்த்த ந�ைலயா�ம்; இ� நம்ம�ல் பலைர
தனியார் ேபாக்�வரத்ைத வி�ம்ப�ம் ந�ைலக்� தள்ளிய�ள்ள�.
நாம் இவற்ற�ன் �லமாக நம� ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� ேசைவைய
ேமம்ப�த்தலாம்:

1.

2.
3.

4.
ெபா�ப் ேபாக்�வரத்�, பாதசாரிகள் மற்�ம் ைசக்க�ளில்
ெசல்ேவாரின் பயன்பாட்�ற்� ஏற்ற வைகயில் நம� சாைலகைள
ம�வ�வைமப்ப� ெசய்ய ேவண்�ம்.

நல்ல ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� நம் அைனவரின்
வாழ்க்ைகையய�ம் ச�றப்பாக மாற்�ம்.

ெபா�ப் ேபாக்�வரத்�ப் பயன்பா�
அைனவ�க்�ம் �ழ்ந�ைலைய ேமம்ப�த்�ம்



 We started off wanting to re-imagine our city. 

Sustainable mobility is one way to do it. 

It’s a way of commuting that is safe, equitable, cohesive, while
also keeping our impact on earth low. Walking, cycling and
public transport are the more sustainable modes of transport
available.

நாம் நம� நகரத்த�ைன ம�-கற்பைன ெசய்யத்
�வங்க�ய�ள்ேளாம்.

ந�ைலயான ேபாக்�வரத்� இயக்கம் என்ப� அைதச்
ெசய்வதற்கான ஒ� வழ�யா�ம்.

இ� பா�காப்பானதாக, சமமானதாக, ஒ�ங்க�ைணக்கப்
பட்டதாக இ�க்�ம், அேதேவைள �ம�யின் மீ� நம�
தாக்கத்ைதய�ம் �ைறவாக ைவத்த��க்�ம். நடத்தல்,
ைசக்க�ளில் ெசல்�தல் மற்�ம் ெபா�ப் ேபாக்�வரத்ைதப்
பயன்ப�த்�தல் ஆக�யைவ நமக்� இ�க்கக்��ய ந�ைலயான
ேபாக்�வரத்� �ைறகளா�ம்.



Sustainable mobility is recognised globally as
an important contribution to reducing our
carbon footprint. The United Nations, in its
Sustainable Development Goals (SDGs)
recognises liveable, sustainable cities as
crucial and that sustainable mobility is an
essential part of achieving this.
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There is now a global shift to sustainable mobility; and
Chennai can lead the way!

ந�ைலயான ேபாக்�வரத்� இயக்கத்த�ைன ேநாக்க� உலகம்
ேவகமாக மாற� வ�க�ற�; ெசன்ைன அதற்கான �ன்ேனா�
நகரமாக த�கழலாம்!

ந�ைலயான ேபாக்�வரத்� �ைற என்ப� நம� கார்பன்
ெவளியட்ீ� பாத�ப்ப�கைளக் �ைறப்பதற்கான ஒ�
�க்க�ய பங்களிப்பாக இ�க்�ம் என்� உலக அளவில்
அங்கீகரிக்கப்பட்�ள்ள�. ஐக்க�ய நா�கள் சைப அதன்
நீ�த்த வளர்ச்ச� இலக்�களில் (SDGs) வாழ்வதற்�
த�த�யான, ந�ைலத்த தன்ைம ெகாண்ட நகரங்கள்
ம�கவ�ம் �க்க�யமானைவ என்பைதய�ம், இைத
அைடவதற்� ந�ைலயான ேபாக்�வரத்� �ைற என்ப�
�க்க�யெமன்பைதய�ம் அங்கீகரித்�ள்ள�.



Provide a complete NMT friendly streets with cycle tracks,
wide footpaths
Promote sustainable modes of transport 
Disincentivize private transport

Have you heard about the ‘car-free Sunday’ in Chennai?

It is one of the initiatives taken by Greater Chennai Corporation
(GCC) to promote a healthier lifestyle and equitable street design.

 Plan of Action - Government
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ைசக்க�ள் வழ�த்தடங்கள் மற்�ம் அகலமான நைடபாைதகள் என �ற்ற��ம்
ேமாட்டார் வாகனம் ெசல்லாத சாைலகைள வழங்�தல்
ந�ைலயான ேபாக்�வரத்� �ைறகைள ஊக்�வித்தல்
தனியார் ேபாக்�வரத்� �ைறக�க்� அளிக்கப்ப�ம் ஊக்கத்ைதக் விலக்�தல்

ெசன்ைனயில் ‘கார் இல்லாத ஞாயிற்�க் க�ழைம’ என்பைதக் ேகள்விப்பட்�
இ�க்க�றீர்களா? 

ஆேராக்க�யமான வாழ்க்ைக �ைறைய ஊக்�விப்பதற்காகவ�ம் சரிசமமான சாைலப்
பயன்பாட்� வ�வைமப்ைப ஏற்ப�த்�வதற்காகவ�ம் ெப�நகர ெசன்ைன மாநகராட்ச�
(GCC) ேமற்ெகாண்�ள்ள பல்ேவ� �யற்ச�களில் இ�வ�ம் ஒன்றா�ம்.

ெசயல்த�ட்டம் - அரசாங்கம்



Follow rules and regulations laid down 
Maintain public infrastructure

Citizen Responsibility:

Choose sustainable modes of transportation.
Try to walk or cycle for short trips. As much as
possible, opt for public transport instead of
private vehicles. 

 Plan of Action - Citizens

Are you ready to
drive this change

forward? 

Community-led efforts are powerful
drivers of change. 

Let us work together to create a sustainable
Chennai. 

அைனத்� வித��ைறகள் மற்�ம் ந�பந்தைனகைளய�ம் பின்பற்ற� நடத்தல்
ெபா� அ�ப்பைட வசத�கைளபராமரித்தல் 
ந�ைலயான ேபாக்�வரத்� �ைறகைளத் ேதர்வ� ெசய்தல். ச�ற�ய ��ரப்
பயணங்க�க்� நடந்� ெசல்�தல் அல்ல� ைசக்க�ைளப் பயன்ப�த்�தல்.
��ந்தவைர தனியார் வாகனங்க�க்� பத�லாக ெபா�ப் ேபாக்�வரத்�
ேசைவையப் பயன்ப�த்�தல்.

��மக்களின் ெபா�ப்ப�:

ந�ைலயான ெசன்ைனைய உ�வாக்க ஒன்ற�ைணேவாம் 

ெசயல்த�ட்டம் – ��மக்கள்

மக்கள் �ன்னின்� ெசயல்ப�த்�ம் �யற்ச�கள் யாவ�ம்
மாற்றத்த�ன் சக்த�வாய்ந்த இயக்க�கள்.



Where would you rather live?



இப்ப� வாழ வி�ம்ப�க�ன்ேறாம்
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