
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றக் குழுொனது, இயற்ககச் சூழல் வகாண்ட பிரதேசமாக 

ஆக்குெேற்கான யுக்ேிகய ஆதமாேிக்கிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 29, 2020) – இன்கறய ேினம், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர மன்றமானது, ஒரு 

பசுகம நகரத்கே கட்டகமப்பேற்கும், இயற்ககச் சூழல் பூங்கா தபான்ற அகமப்புக்கான யுக்ேிகய 

ஆதமாேித்து நகடமுகறப்படுத்துெேற்கும், ஒரு குறிப்பிடத்ேக்க நடெடிக்கககய எடுத்ேது. 

ஒரு இயற்ககச்சூழல் பூங்கா என்பது நிகைத்து நிற்கெல்ை  நகர்ப்புறம் மற்றும் 

இயற்ககயான/பசுகமயான இடங்ககள ஒன்தறாவடான்று இகைக்கின்ற ெகையகமப்பாகும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்காெிற்கான ெியூகமானது ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்காகெ  

உருெத்ேிற்கு வகாண்டுெருகிறது மற்றும் அேகன நகடமுகறப்படுத்துெேற்கான 

வோகைதநாக்குப்பார்கெ, இைக்குகள் மற்றும் அெற்றுக்கான வசயல்ேிட்டங்ககள அகமக்கிறது. இந்ே 

யுக்ேியானது, ேனித்துெமான சமூக ொய்ப்புககள ெழங்குெதோடு ப்ராம்ப்ட்டனின் இயற்ககச்சூழல் 

பூங்காகெப் பாதுகாக்கவும், ஆோிக்கவும், ெளர்ப்பேற்குமான  சமூக கூட்டாண்கம மற்றும் அேகனச் 

வசயல்படுத்துெேற்கான ெழிநடத்தும் ேன்கமகய உருொக்குெகேயும் இந்ே யுக்ேி தநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. இது ப்ராம்ப்ட்டனின் இயற்கக நிை எழிகைப் தபாற்றிக்காத்ேல், மீண்டும் இயற்ககயின் 

இயல்புக்தக ெிடுேல் மற்றும் அெற்கற தமம்படுத்துேல் ஆகியெற்றிலும் கெனம் வசலுத்துகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாில் இருக்கின்றஇயற்ககயான பாரம்பாிய அகமப்பிற்கு [Natural Heritage System 

(NHS)] வசாந்ேமான 2,500 வெக்தடர் நிைப்பரப்பின் வபரும்பான்கமயான நிைமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் 

இயற்ககச்சூழல் பூங்காெின் முதுவகலும்பாக அகமகிறது. இந்ே அஸ்ேிொர நிகையிலிருந்து, 

ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்காெின் ெிாிொக்கம் மற்றும் பாிைாம ெளர்ச்சியானது, மக்கள் 

சங்கமிக்கும் இடங்ககள அகடயாளம் கண்டு அெற்றின் மீது கெனம் வசலுத்தும்; அந்ேந்ே உாிய 

இயற்ககயான இடங்களில் பூங்காக்கள், என்.எச்.எஸ்(NHS), எழில் நிகறந்ே வீேிகள் மற்றும் 

பயன்பாட்டு ோழ்ொரங்கள் ஆகிய இடங்ககள நிறுவுெேன் மூைம் இயற்ககச்சூழல் நிகறந்ே 

பகுேிகளாக மாற்றியகமக்கப்படும். காைப்தபாக்கில், இந்ே முயற்சிகள், இந்ே மாநகரம் முழுெதுமாக 

பசுகம பூங்காக்கள் நிகறந்ே ெகையகமப்பு மற்றும் இயற்ககயாக இருக்கும் ெிஷயங்ககள ேக்க 

கெத்ேல் ஆகியெற்றுக்கு உேவும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்கா அகமத்ேல் பற்றிய யுக்ேி என்னவெனத் வோிந்துவகாள்ள, ெருகக 

புாியவும்: www.brampton.ca 

http://www.brampton.ca/


 

 

ெிகரந்து அறிந்துவகாள்ள 

 இந்ே மாநகரமானது, ேற்தபாது சுமார் 2,500 வெக்தடர் இயற்ககயான பாரம்பாிய நிைப்பரப்கப 

பராமாித்து ெருகிறது, அெற்றில் வபரும்பாைானகெ ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்காெின் 

ஆரம்ப கட்ட அஸ்ேிொரமாக அகமகின்றன. மாநகாில் ஏற்வகனதெ இருக்கும் பூங்காக்கள் 

இன்வனாரு 1,100 வெக்தடர் பரப்பளெில் உள்ளன; அெற்றில் வகாஞ்சம், ப்ராம்ப்ட்டன் 

இயற்ககச்சூழல் பூங்காவுடன் ஒருங்கிகைக்கப்படைாம். 

 ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாில் ஏற்வகனதெ உள்ள, மற்றும் எேிர்காைத்ேில் ெரெிருக்கும் பூங்காக்களில், 

இயற்ககச் சூழலுக்கான இடங்களாக யுக்ேி ாீேியாக ெிாிவுபடுத்துெேற்கான ேிட்டத்கே 

அகடயாளம் காை தெண்டியுள்ளது; மாநகரத்ேில் இருக்கும் பூங்காக்களின் அகமப்கப இன்னும் 

சாியாக மேிப்பீடு வசய்ெேில்,  ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்காெிற்கான யுக்ேியானது, 

ஊழியர்களுக்கு  ெழிகாட்டுகிறது. 

 ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்கா அகமப்பானது,  நீர் சுத்ேிகாிப்பு, வெப்பநிகை 

சமனப்படுத்ேல் மற்றும் மகழநீர் வெள்ளம் பாய்ேகைக் குகறத்ேல் தபான்ற முக்கிய தசகெககள 

சமூகத்ேிற்கு ெழங்கும் ேிறகன வகாண்டுள்ளது. இது வபாருளாோர ாீேியான தசமிப்பிகன 

ெழங்குெதோடு மட்டுமல்ைாமல், மாறிெரும் காைநிகைக்கு ஏற்றபடி நகர்ப்புறங்களுக்கு 

வநகிழ்ந்து வகாடுக்கும் ேன்கமகயயும் அேிகாிக்கும்.  

 ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்காெிற்கான யுக்ேியானது மாநகாின் வகாள்கககள், யுக்ேிகள் 

மற்றும் நிகழ்ச்சித்ேிட்டங்களுக்கான ேற்தபாகேய கட்டகமப்பில் இருந்தே எழுகிறது; இெற்றில்   

ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 (Brampton 2040) ேிட்டம், ப்ராம்ப்ட்டன் தகா கிாீன் என்ெிரான்வமண்டல்  

மாஸ்டர் ேிட்டம் (Brampton Grow Green Environmental Master Plan), பூங்காக்கள் மற்றும் 

வபாழுதுதபாக்கு மாஸ்டர் ேிட்டம் (Parks and Recreation Master Plan), இயற்ககப் பாரம்பாிய 

சுற்றுச்சூழல் தமைாண்கம உத்ேி (Natural Heritage Environmental Management Strategy), 

நகர்ப்புற ென தமைாண்கம ேிட்டம் (Urban Forest Management Plan ) ப்ராம்ப்ட்டன் மில்லியன் 

ட்ாீஸ் (Brampton Million Trees Program) நிகழ்ச்சித்ேிட்டம் ஆகியகெ இந்ேக் கட்டகமப்பில் 

இருந்தே எழெிருக்கின்றன. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ஒரு பசுகமயான மாநககர உருொக்குெேற்வகனதெ மாமன்றம் ேன்கனத் வோடர்ந்து 

அர்ப்பைித்துக்வகாண்டிருக்கிறது; தமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்காெிற்கான யுக்ேியானது,  

எங்கள் சீரான பயைத்ேில் மற்வறாரு கமல்கல்கை குறிக்கிறது. ெிாிொக்கப்பட்ட, ஒன்தறாவடான்று 

இகைக்கப்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்காொனது, எங்கள் மாநகரத்ேிற்கு ெழங்கெிருக்கும் 

பை சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ாீேியான  நன்கமககள நான் எேிர்பார்த்து காத்ேிருக்கிதறன். 

-        தமயர் தபட்ாிக் பிரவுன், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 



 

 

“கடந்ே ஆண்டில், காைநிகை வோடர்பான ஒரு அெசரநிகைகய அறிெிப்பேற்காக,  ப்ராம்ப்ட்டன் 

மாநகரமானது 35 வெவ்தெறு சமூகங்களுடன் இகைந்ேது.  2050 ஆம் ஆண்டு ொக்கில் ப்ராம்ப்ட்டன்  

மாநகாில் கிாீன்ெவுஸ் ொயு வெளிதயற்றத்கே 80% அளவுக்கு குகறப்பதே எங்கள் குறிக்தகாள் ஆகும், 

மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் இயற்ககச்சூழல் பூங்காெிற்கான யுக்ேிகய ஆதமாேிப்பது என்பது, அந்ே இைக்கக 

தநாக்கிய மற்வறாரு வசயல்படியாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின்  பசுகமயான இடங்ககளப் தபாற்றிப் 

பாதுகாக்க, ஆோிக்க மற்றும் ெளர்ப்பேற்கான  சமூக கூட்டாண்கம மற்றும் ேகைகமதயற்று ெழிநடத்ேிச் 

வசல்ெேற்கான மிகச்சிறந்ே முயற்சி இதுதெயாகும்.” 

-        பால் ெின்வசண்ட், ாீஜனல் கவுன்சில்ைர் மற்றும் ேகைெர், வபாதுப்பைி மற்றும் வபாறியியல் 

துகற, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

“ஒப்புேல் ெழங்கப்பட்ட இயற்ககச்சூழல் பூங்காெிற்கான யுக்ேியானது, பசுகம நகரமாக ஆக்குெேற்கான 

மாமன்றத்ேின் முன்னுாிகம வகாண்ட பைிகய முன்தனாக்கி எடுத்துச்வசல்ை மாநகர ஊழியர்களுக்கு 

உேவும்; இது, இம்மாநகாின் இயற்கக நிை எழிகைப் தபாற்றிக்காத்ேல், மீண்டும் இயற்ககயின் 

இயல்புக்தக ெிடுேல் மற்றும் அெற்கற தமம்படுத்துேல் ஆகியெற்கறச் வசய்யும் ெண்ைம் பிராம்ப்டனின் 

நகர்ப்புற மற்றும் இயற்கக இடங்ககள ெிாிவுபடுத்ேி, ஒன்தறாவடான்று இகைக்கப்பட்ட பூங்காக்கள் 

ெகையகமப்கப உருொக்குகிறது.” 

-        தடெிட் தபர்ாிக், ேகைகம நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

  

கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெைிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வபாதுமக்ககள மனத்ேில் கெத்தே 

வசய்கின்தறாம். பைேரப்பட்ட சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வோழில்நுட்பாீேியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிைான புதுகமப் பகடத்ேலில் முன்னைி ெகிப்பேற்கான பயைத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிகைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்பேற்கான ெளர்ச்சிப்பாகேயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இகையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
 

ஊடக வோடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகைப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய  

ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகெல் வோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

