
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 

                   

சமுதாய சக்தி வெளிப்பாடு மற்றும் புகக உமிழ்தல் குகைப்புத் திட்டத்திற்கு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சகப ஏகமனதாக ஆமமாதிப்பு ெழங்கியது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வசப்டம்பர் 23, 2020) – இன்கைய நகரசகப கூட்டத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சகப 

உறுப்பினர்கள், 2050 ஆம் ஆண்டுொக்கில் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள பசுகம இல்ல ொயு 

(ஜிவெச்ஜி(GHG)) உமிழ்கெ 80 சதவீதமாகக் குகைப்பதற்கான நகரத்தின் இலக்கக 

நிகைமெற்றுெதற்கான ஒரு குைிப்பிடத்தக்க நடெடிக்கககய மமற்வகாண்டனர்; இது நகரத்தின் 

முதலாெதான, சமுதாய சக்தி வெளிப்பாடு மற்றும் புகக உமிழ்தகலக் குகைக்கும் திட்டத்திற்கு (CEERP) 

ஆமமாதிப்பு ெழங்கியதன்மூலம் வசய்யப்பட்டது. 

வொிடன் கல்லூாியுடன் இகைந்து உருொக்கப்பட்ட இந்த CEERP ஆனது, நகரத்திற்கு, 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு மற்றும் ெைிகங்களுக்கு உதெ ஒரு ெழிகாட்டியாக வசயல்படும்; இதன்மூலம் 

ஆற்ைல் வசயல்திைகன மமம்படுத்துெதற்கும், GHG ககளக் குகைப்பதற்கும், சக்தி பாதுகாப்கப உறுதி 

வசய்ெதற்கும், வபாருளாதார பலன்ககள உருொக்குெதற்கும், காலநிகல மாற்ைம் ஏற்படுெதில் 

பின்னகடகெ அதிகாிப்பதற்கும் புதிய சிைந்த பழக்கமுகைககள உருொக்கி பின்பற்ைப்படும். CEERP 

க்கு என குைிப்பாக மூன்று குைிக்மகாள்கள் உள்ளன: 

• எாிசக்திக்கான சமூக அளெிலான  இறுதிநிகல பயன்பாட்கட 2016 ஆம் ஆண்டின் 

அளெிலிருந்து 2041 க்குள் குகைந்தது 50 சதவீதம் குகைத்தல்  

• சமூக அளெிலான புகக உமிழ்வுககள  2016 ஆம் ஆண்டின் அளெிலிருந்து 2041 க்குள் 

குகைந்தது 50 சதவீதம் குகைத்தல் மற்றும் 2050 ஆம் ஆண்டு ொக்கில்,  இதற்கான கூட்டாட்சி 

மற்றும் மாகாை இலக்குககள பூர்த்தி வசய்யமொ அல்லது அகதயும் தாண்டும் ெககயிமலா 

குகைந்தபட்சம் 80 சதெிகிதம் உமிழ்கெக் குகைப்பதற்கான ெழிமுகைகய உண்டாக்குதல் . 

• சமூகத்திற்குள்  ஒட்டுவமாத்த ஆற்ைல் வசலெினங்ககள 2041 ஆம் ஆண்டிற்குள் குகைந்தது 26 

பில்லியன் அளவுக்கு தக்க கெத்துக்வகாள்ளுதல். 

நகர நிர்ொகமானது, இந்த மூன்று இலக்குககளயும் ஏழு மூமலாபாய ெழிமுகைகள் மூலம் நிகைமெற்றும். 

ஒவ்வொரு மூமலாபாய ெழிமுகையிலும் ொிகசக்கிரமமான குைிக்மகாள்கள் மற்றும் 2041 ஆம் 

ஆண்டிற்கான இலக்குகள் உள்ளன; அகெ நகர நிர்ொகத்தின் மற்றும் சமூகத்தின்  நடெடிக்ககககள 

ெழிநடத்தும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ஆற்ைலுக்கான மாற்ைத்கத துாிதப்படுத்த, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 

முடிக்கப்பட மெண்டிய ஆறு முன்னுாிகம வகாண்ட திட்டங்ககள CEERP அகடயாளம் காட்டுகிைது. 



 

 

முன்னுாிகம வகாண்ட திட்டப்பைிகளுக்கு அப்பால், அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள் 

மற்றும் இலக்குககள பூர்த்தி வசய்ெதற்கான பல நடெடிக்ககககள CEERP மகாடிட்டுக் காட்டுகிைது. 

இந்த நடெடிக்கககள், நடந்துவகாண்டிருப்பகெ, குறுகிகாலத்திற்கானகெ, ஓரளவுக்கான காலம் 

நீடிப்பகெ அல்லது நீண்ட காலம் வசய்யப்படமெண்டியகெ என மூன்று பிாிவுகளாக அகடயாளம் 

காைப்படுகின்ைன, மற்றும்  அகெ அவ்ெப்மபாது புதுப்பிக்கப்படும். 

CEERP பற்ைிய மமலும் தகெல்களுக்கு ெருகக புாியவும்: www.brampton.ca/ceerp  

 

ெிகரொன கூற்றுக்கள் 

• 2019 ஆம் ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சகபயானது, 2050 ஆம் ஆண்டு ொக்கில் நகரத்தில் 

உருொக்கப்படும் ஜிவெச்ஜி(GHG) க்ககள 80 சதவீதமாகக் குகைப்பகத மநாக்கமாகக் வகாண்டு 

காலநிகலமாற்ைம் மீதான ஒரு  அெசரநிகலகய அைிெிக்க ஒருமனதாக ொக்களித்தது. 

• இந்த திட்டத்கத உருொக்க CEERP சமூக பைிப்பகட, வதாழில் மற்றும் சமூகத் தகலெர்கள் 

வகாண்ட குழு ஆகியகெ ஒத்துகழத்தன. 

• பிப்ரொி மாதத்தில், ஒரு மில்லியன் மரங்கள் ெளர்க்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஒவ்வொரு 

ஆண்டும் நகரம் முழுெதும் 50,000 புதிய மரங்ககள நடவு வசய்ய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சகப 

ஒப்புதல் அளித்தது. இது, காலநிகல மாற்ை அச்சுறுத்தகலக் ககயாள்ெதற்கான மற்வைாரு வபாிய 

படியாகும். 

• காலநிகல மற்றும் எாிசக்திக்கான மமயர்களின் உலகளாெிய உடன்படிக்ககக்கான அகமப்பில்  

மமயர் மபட்ாிக் பிரவுன் உறுப்பினராக உள்ளார், இந்த அகமப்பானது, காலநிகல மாற்ைத்திற்கு 

எதிரான மபாராட்டத்கத ெழிநடத்துகின்ை 9,200 க்கும் மமற்பட்ட நகரங்களின் உலகளாெிய 

கூட்டைியாகும். 

• பீல் பிராந்திய காலநிகல மாற்ை கூட்டாண்கம அகமப்பின்  உறுப்பினராக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

உள்ளது, இந்த அகமப்பானது பீல் பிராந்தியத்திற்கும் உள்ளூர் நகராட்சிகளுக்கும் இகடயிலான 

ஒத்துகழப்புக்கு என ஏற்பட்டதாகும்;  இெர்கள் திட்டங்களில் ஒன்ைிகைந்து வசயல்படுகின்ைனர் 

மற்றும் ஒவ்வொரு உறுப்பினர் அகமப்பும் பசுகம இல்ல (கிாீன் ெவுஸ்) ொயு உமிழ்கெக் 

குகைக்கவும், காலநிகல மாற்ைத்திற்கு வபாருத்திக்வகாள்ளவும் உதவும். 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

“சமுதாய சக்தி வெளிப்பாடு மற்றும் புகக உமிழ்தகலக் குகைக்கும் திட்டமானது, நமது நகரம் ஒரு 

நிகலயான, பசுகம நகரமாக மாறுெதற்கான நமது  பயைத்தின் மற்வைாரு குைிப்பிடத்தக்க படியாகும். 

2050 ஆம் ஆண்டு ொக்கில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள பசுகம இல்ல ொயு உமிழ்கெ 80 சதெிகிதம் 

குகைப்பதற்கான நமது இலக்கக அகடய இது உதவும் என்பது மட்டுமல்லாமல், காலநிகல அெசர 

நிகலக்கு எதிரான நமது மபாராட்டத்தில்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி முன்னைியாக இருக்கிைது 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hinI71bz3mLnEJCru5CxcM1oB0t5TkTC861Fv4g3azz91f0_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOr5ruwf2oZAVg-2Bj-2B3rKjVXEscFloONARCazMq-2F-2FrGyEP4V6-2FUchuurJam2UIEm8m2Tp94F7P7HYm-2BcEVRLZ9Tq2RkkLEW-2Br8dBEJnthCPISQ3GuVXvWY12Jx7YzjN4oulVhxkS6rDw84798tWh1ssTAP-2F5FuIEIlh0wmBmVFHV-2BkLleYve6FiUyLlwFTuVNIShN2m5wEZFkrRYP3WcUH5PH6aTBr2ek44-2F5btAqojAnfTNhvZ0K33JctFebmf8P4A8-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C60727b929d974dabae3308d85ff8c32c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637364869333979882&sdata=4ofBrLQgcSfEFmAu%2FH93QUlRxmQceXeLm54xpsPLjNo%3D&reserved=0


 

 

என்பகதயும் இது காட்டுகிைது. காலநிகல மாற்ைமகடந்துெிடக்கூடிய அச்சுறுத்தகல சமாளிக்க நாம் 

அகனெரும் வதாடர்ந்து பைியாற்ை மெண்டும். ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“கனடாெில் உள்ள பசுகம இல்ல ொயு உமிழ்வுகளில் கிட்டத்தட்ட பாதி அளவுக்கு நகராட்சிகமள 

வபாறுப்பாகின்ைன. சமுதாய சக்தி வெளிப்பாடு மற்றும் புகக உமிழ்தகலக் குகைக்கும் திட்டம் என்பது,   

ஒரு பசுகம நகரமாக ப்ராம்ப்ட்டன் இருக்கமெண்டும் என்பதற்கான  உறுதிப்பாட்டின் வதளிொன 

எடுத்துக்காட்டு ஆகும்; மமலும் சக்திக்கான வசயல்திைகன மமம்படுத்துதல், ஜிவெச்ஜி (GHG) க்ககளக் 

குகைத்தல் மற்றும் காலநிகல மாற்ைத்திற்கு  அதிக  பின்னகடகெ நாம் ஏற்படுத்துதல் ஆகியெற்றுக்காக 

நாங்கள் வகாண்ட அர்ப்பைிப்பில் இது எங்களுக்கு உதவும் என்று நான் நம்புகிமைன். ” 

- பால் ெிவசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, தகலகமப் வபாறுப்பு, வபாதுப்பைிகள் 

மற்றும் வபாைியியல் துகை, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நாம் ெிட்டுச்வசல்லும் சுெடுககளக் குகைக்க, இந்த பிரகடனம் வசய்யப்பட்ட  காலநிகல 

அெசரநிகலயின் மபாது நாம் வதாடர்ந்து இகைந்து வசயல்பட மெண்டும். CEERP சமூக 

பைிப்பகடயின் ஒரு பகுதியாக ஒத்துகழத்த அகனெருக்கும், மற்றும் சமுதாய சக்தி வெளிப்பாடு மற்றும் 

புகக உமிழ்தகலக் குகைக்கும் திட்டம் பற்ைி மமலும் அைிந்து ஈடுபாடு வகாள்ளச்வசய்ெதற்கான அமர்வு 

கூட்டங்களில் கலந்து வகாண்ட குடியிருப்புொசிகளுக்கும் எங்கள் நன்ைி. நாம் ஒரு பசுகம நகரத்கத 

கட்டிவயழுப்பும்மபாது, அதன் நிகலத்து இருக்க மெண்டிய தன்கமக்கான நமது பயைத்தில் இது ஒரு 

முக்கியமான ெழி காட்டும் ெகரபடமாக வசயல்படும். ” 

- டக் ெில்லன்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 2 & 6, உறுப்பினர், CEERP சமுதாய பைிப்பகட, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“பசுகம நகரமாக இருப்பதற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் முன்னுாிகம வகாண்ட ெிெயத்கத மநாக்கி நாம் 

வதாடர்ந்து பைியாற்ைி ெருகிமைாம்; 2050 ஆம் ஆண்டுொக்கில் நமது சமூகத்தில் பசுகம இல்ல ொயு 

உமிழ்கெ 80 சதவீதமாகக் குகைக்கும் கவுன்சிலின் இலக்கக அகடெதற்கான முயற்சியில், 

வொிடனுடன் இகைந்து உருொக்கப்பட்ட சமுதாய சக்தி வெளிப்பாடு மற்றும் புகக உமிழ்தகலக் 

குகைக்கும் திட்டமானது, ஊழியர்களுக்கு ெழிகாட்டும். 

- மடெிட் மபர்ாிக், தலகம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெைிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்ககள மனத்தில் கெத்மத 



 

 

வசய்கின்மைாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்ைனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிமைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுகமப் பகடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமைாம். பாதுகாப்பான, நிகலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாகதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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

  

ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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