
 

 

 

 உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் நகர்ப்புற காடுெளர்ப்பு மேலாண்மேத் திட்டத்திற்கு தங்கள் 

கருத்துக்கமள ெழங்க குடியிருப்புொசிகள் அமழக்கப்படுகிறார்கள்   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 3, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகோனது, தனது முதலாெது நகர்ப்புற 

காடுெளர்ப்பு மேலாண்மே திட்டத்திமன (Urban Forest Management Plan (UFMP)) 

உருொக்கெிருக்கிறது; இந்தப் புதிய யுக்திமய உருொக்குெதற்கான தங்கள் கருத்துக்கமள ஆன்மலன் 

கருத்தாய்வு ஒன்றில் ெழங்குோறு குடியிருப்புொசிகள் ெரமெற்கப்படுகிறார்கள். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  நகர்ப்புற காடுெளர்ப்பிற்கான பசுமேச்சூழல் ாீதியான மசமெகள் ேற்றும் 

நன்மேகமள அதிகாிக்க UFMP அமேப்பானது நகரத்திற்கு யுக்திாீதியான ெழிகாட்டுதமல ெழங்கும்; 

இது, நகர்ப்புற காடுகமள நிமலத்து நிற்கும் ெமகயில் அமேத்து அதமன மேலும் ெளர்ப்பதற்கான ஒரு 

வதாமலமநாக்குப் பார்மெ ேற்றும் நடெடிக்மககமள அமடயாளம் காண்பதன் மூலம் ெழங்கப்படும்.. 

இந்த முழுமேயானதும் ெிாிொனதுோன திட்டம், இது மபான்ற ொய்ப்புகமள ஆராயும்: தற்மபாமதய 

வகாள்மக ேற்றும் ஒழுங்குமுமற கட்டமேப்மப ெலுப்படுத்துதல், சமூக ஈடுபாட்டுத் திட்டங்கமள 

ெிாிவுபடுத்துதல், சாதகோன  வசயல்திறன் ேிக்க காடு ெளர்ப்பு மேலாண்மேமய மேற்வகாள்ளுதல், 

கூட்டாக இருந்தபடி ேரங்கமள நடுெதில் கூட்டு மசருபெர்களுடன் இமைந்து வசயல்படுதல் ேற்றும் 

நகர்ப்புற காடு ெளர்ப்புக்கான கண்காைிப்மப வசயல்படுத்துதல். 

2019 ஆண்டு டிசம்பர் ோதத்தில் UFMP  க்கு உருெம் வகாடுக்க அர்பன் ஃபாரஸ்ட் இன்வனாமெஷன்ஸ் 

இன்க். (Urban Forest Innovations Inc) உடன் இமைந்து நகர நிர்ொகம் பைியாற்றத் வதாடங்கியது. 

UFMP  ஐ முழுமேயாக்குெமத 2021 இல் முடிக்க திட்டேிடப்பட்டுள்ளது. 

UFMP  யின் வெற்றியானது  ஒருெமகயில், கூட்டாக பைியாற்றுபெர்கள் ேற்றும் சமூகத்தின் ஆதரமெப் 

வபாறுத்தது; எனமெ நகர ஊழியர்கள், வெளியார் நிறுெனங்கள், உள்ளூர் பூர்வீக குடியினர், 

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகள், நகர சமப, ேற்றும் ஏற்கனமெ உள்ள அல்லது சாத்தியோன 

கூட்டாளர்களிடேிருந்து, உள்ளீட்டுக் கருத்துக்கமள நகரம் எதிர்பார்க்கிறது. 

சமுதாயக் கருத்தாய்ொனது நெம்பர் 2- 30 மததிகளில்   www.brampton.ca/trees எனும் ெமலப்பக்கத்தில் 

கிமடக்கப்வபறும்.  

ேரங்கள் பற்றிய புமகப்படம் எடுக்கும் மபாட்டி :நெம்பர் 2-30 

சுற்றுச்சூழல் ேீதான நட்பிமன வெளிக்காட்டுெதற்கான  பாிசிமன வெல்லும் ொய்ப்புக்காக, ேரங்கமள 

சித்தாிக்கும் கமலப்பமடப்புகமளப் பகிர்ந்து வகாள்ளுோறு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இமளஞர்கமள நாங்கள் 

மகட்டுக்வகாள்கிமறாம்! புமகப்படங்கள், ெமரபடங்கள் ேற்றும் சிற்பங்கள் உட்பட அமனத்து 

ெமகயான கமலகளும் பாிசீலமனக்கு எடுத்துக் வகாள்ளப்படும். சேர்ப்பிப்பதற்கான  வபாருட்களின் 

http://www.brampton.ca/trees


 

 

புமகப்படங்கமள Twitter அல்லது Facebook  இல் BramptonGreenCity@brampton.ca ஐப் பயன்படுத்தி 

இடுமகயிடுெதன் மூலம் அல்லது  @CityBrampton ஐ மடக் வசய்ெதன் மூலமும் வசய்யலாம்; அல்லது ஒரு 

புமகப்படத்மத BramptonGreenCity@brampton.ca க்கு ேின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். பாிசு வெல்லும் 

சேர்ப்பிப்பு UFMP ேற்றும் நகரத்தின் ெமலத்தளத்தின் அட்மடப்படத்தில் இடம்வபறும். மேலும் 

தகெலுக்கு, www.brampton.ca/trees ஐப் பார்மெயிடவும். 

பின்புலம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் நகர்ப்புற காடுெளர்ப்பானது,  நகரத்தின் எல்மலக்குள் உள்ள வபாது ேற்றும் 

தனியார் நிலங்களில் உள்ள அமனத்து ேரங்கமளயும் அெற்றின் ெளர்ச்சிக்கான சூழல்கமளயும் 

உள்ளடக்கியது. நேது சமூகத்திற்கு சுற்றுச்சூழல், வபாருளாதார ேற்றும் சமூக நன்மேகளுடன் கூடிய 

முக்கியோன பசுமேயான உள்கட்டமேப்புக்கு இது அெசியோகும். இருப்பினும், நகர்ப்புற காடுகள் 

ெளர்ப்பில்,  ெளர்ச்சி ேற்றும் தீெிரப்படுத்தல், காலநிமல ோற்றம், மநாய்கள் ேற்றும் பூச்சிகளின் 

தாக்குதல்  உள்ளிட்ட பல வநருக்கடிகமளயும், சொல்கமளயும் எதிர்வகாள்கிறது. சேீபத்திய 

ஆண்டுகளில், எேரால்டு ஆஷ் மபாரர் (Emerald Ash Borer) எனும் பூச்சி தாக்குதல் ேற்றும்  2013 

ஆண்டின் பனிப்புயல் ஆகியமெ, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள பல ேரங்கமள மசதப்படுத்தி ெிட்டன; இதன் 

காரைோக பல்மெறு புதுப்பித்தல் முயற்சிகளில் முதலீடு மதமெயாகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டனின் UFMP ஆனது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர்ப்புற காடுெளர்ப்பிற்கான அமனத்து அம்சங்கமளயும் 

மேலாண்மே வசய்ெதர்கான  யுக்திாீதியான ெழிகாட்டுதமல ெழங்கும்;  இதில் நேது நகர்ப்புற காடுகள் 

பற்றிய ேதிப்பீடு, பராோிப்பு, ெளர்ச்சி ேற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய ெிாிொன அணுகுமுமற ேற்றும் 

குடியிருப்பாளர்கமளயும் கூட்டாக பைி வசய்பெர்கமளயும் ெழிநடத்தி, அதில் ஈடுபடுத்துதல் 

ஆகியமெயும் அடங்கும். 

UFMP என்பது  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பசுமேச்சூழலுக்கான ோஸ்ட்டர் திட்டத்தின் (Brampton’s Grow 

Green Environmental Master Plan) ஒரு பகுதியாகும் ேற்றும், 2040 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக ஒரு ேில்லியன் 

ேரங்கமள ெளர்ப்பதற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 2040க்கான வதாமலமநாக்குப்பார்மெ ேற்றும் 

சமுதாய சக்தி ேற்றும் ோசு உேிழ்தல் குமறப்புத் திட்டத்தின் (Community Energy and Emissions 

Reduction Plan (CEERP))  முக்கிய குறிக்மகாள்களில் ஒன்றாகும்.  மேலும் தகெல்களுக்கு ெருமக 

தரவும்: www.brampton.ca/trees.  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுமே நகரோகும், ேற்றும் நேது ேரங்கள், தாெரங்கள் ேற்றும் பசுமேயான 

இடங்கமள பாதுகாக்க நாம் கடமேப்பட்டுள்மளாம். நேது நகர்ப்புற காடுகள் நேது சமூகத்தின் ஒரு 

அங்கோகும், மேலும் ப்ராம்ப்ட்டனின் முதலாெது நகர்ப்புற காடுெளர்ப்பு மேலாண்மே திட்டத்மத 

நாங்கள் உருொக்க இருப்பதால், நேது ேரங்களுக்கான எதிர்காலம் பற்றிய தங்கள் கருத்துக்கமள 

அமனத்து குடியிருப்பாளர்களும் வதாிெிக்க ஊக்குெிக்கிமறன். ” 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=BramptonGreenCity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/trees


 

 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“பசுமேமய ெளர்ப்பதற்கான  சுற்றுச்சூழல் ோஸ்டர் திட்டத்தின் கீழாக நேது முதலாெது நகர்ப்புற 

காடுெளர்ப்பு மேலாண்மே திட்டத்மத உருொக்கியதில் நாம் வபருேிதம் வகாள்கிமறாம். இந்த புதிய 

யுக்தியானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  நகர்ப்புற காடுகமள நாங்கள் எவ்ொறு நிர்ெகிப்பது என்பதற்கான 

தகெலறிந்த கட்டமேப்மப ெழங்கும்; ப்ராம்ப்ட்டன் ேற்றும் அதற்கு வெளியிலாக  உள்ள முக்கிய 

பங்குதாரர்களின் உள்ளீட்மடக் வகாண்டு, நேது குடியிருப்பாளர்களுக்கு சிறந்த மசமெமய 

ெழங்குெதற்கும் பிற நகரங்களுக்கு ஒரு முன்ோதிாியாக இருப்பதற்கும் இது உதவும். ” 

- வராவீனா சாண்ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தமலமேப் வபாறுப்பு, சமுதாய 

மசமெகள் துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நகர்ப்புற காடுெளர்ப்பு  மேலாண்மே திட்டம் என்பது நேது ேரங்கமள பாதுகாப்பதிலும், நகர்ப்புற 

காடுகமள மேம்படுத்துெதிலும்  முக்கியோன ஒரு படியாகும். சுற்றுச்சூழல் ேீது நட்புறவு வகாண்ட நேது 

நகரத்தில், ேரங்கமள ெளர்ப்பதற்கும் பராோிப்பதற்கும்,  அெற்மறப் மபாற்றி பாதுகாப்பதற்கும் சிறந்த 

பழக்கெழக்கங்கமள ெளர்த்துக்வகாள்ெதால், குடியிருப்பாளர்களின் கருத்மதக்  மகட்பது என்பது 

எங்களுக்கு முன்னுாிமே வகாண்ட ெிஷயயாகும். ” 

- சார்வேய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துமைத் தமலமேப் வபாறுப்பு, 

சமுதாய மசமெகள் துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் நகர்ப்புற காடு ெளர்ப்பு மேலாண்மே திட்டத்தில் நாம் முன்மனறும்மபாது, அதில் 

ஈடுபடுெதற்கான ொய்ப்புகமள ெழங்குெதற்கும், நேது  பங்குதாரர்கமள ஈடுபடுத்துெதற்கும் நகர 

ஊழியர்கள் அர்ப்பைிப்பு வகாண்டுள்ளனர். 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் திட்டத்மத 

முடித்துெிடமெண்டும் என  நாங்கள் பைியாற்றும்மபாது, இதனுடன் மசர்ந்துவகாள்ளும் பங்களிப்பாளர் 

ஈடுபாடுகளும் சமூக கருத்தாய்வு ஆகியமெ  இந்த பசுமே முயற்சியில் குடியிருப்பாளர்களும் தங்கமள 

ஈடுபடுத்திக் வகாள்ெதற்கான சிறந்த ெழியாகும். 

- மடெிட் மபர்ாிக், தமலமே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நேது இயற்மகச் சூழலின் ஆமராக்கியம் ேற்றும் நிமலத்து நிற்கும் தன்மே குறித்த நலன் 

ெிரும்பியாகவும், குடிேக்களால் ெழிநடத்தப்படுபெராகவும் இருக்கும் நான்   முழுமேயான ஆர்ெத்துடன், 

இந்த வசயல்முமறயில் என்மன உட்படுத்திக்வகாள்ெதில் ேகிழ்ச்சியமடகிமறன். சுற்றுச்சூழல் பற்றிய 

முடிவெடுப்பதில் சமூகத்தினாின் குரல்கள் முக்கியோனமெ, எனமெ குறுகிய ேற்றும் நீண்ட காலப் 

மபாக்கில்  நகர்ப்புற காடு ெளர்ப்பு மேலாண்மேத் திட்டம் என்வனன்ன முன்னுாிமே வகாண்ட 

ெிஷயங்கமள அமேத்து,  அெற்மற  நிமறமெற்ற முடியும் என்பமத நான் எதிர்மநாக்குகிமறன். " 

- ப்ாீத்தி அன்பழகன், இமைத்தமலமேப் வபாறுப்பு, சுற்றுச்சூழல் ஆமலாசமனக் குழு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ேக்கமளயும் 70,000 

ெைிக அமேப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்கமள ேனத்தில் மெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமேப் பமடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆமராக்கியேிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமேப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இமையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 
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ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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