
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

பத்து லட்சம் மரங்கள் ெளர்ப்பதற்கான திட்டம் : 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

முழுக்கவுமாக  50,000 புதிய மரங்களள ெளர்த்தல் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 19, 2020) – ஒவ்வொரு ெருடத்திலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

முழுக்கவுமாக 50,000 புதிய மரங்களள நட்டு ெளர்ப்பது  என்ற முன்வமாழிளெ மாநகர மன்றம் 

இன்ளறக்கு நிளறவெற்றியது. காலநிளல மாற்றத்தினால் ஏற்படும் தாக்கத்ளத 

எதிர்வகாள்ளுமுகமாக, இது இன்வனாரு முயற்சியாகும். 

 

2019 ஆம் ஆண்டில், கால நிளல மாற்றம் பற்றிய ஒரு அெசரப் பிரகடனத்திற்கு ஆதரொக 

மாமன்றம் ொக்களித்தது;  அவத சமயத்தில், இந்த நகரத்தில் வெளியிடப்படும் கிாீன் ஹவுஸ் 

புளக உமிழ்வுகளள  2050 ஆம் ஆண்டு ொக்கில் 80 சதவீத அளவுக்கு குளறக்கவும் இலக்கு 

ளெக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், இந்த நகரமும் அதனுடன் இளைந்து பைியாற்றுபெர்களாகிய 

துப்புரவுத் வதாழிலாளர்கள், ாீஜன் ஆஃப் பீல், பள்ளி ொாியங்கள் மற்றும்    ெளர்ந்து ெரும் 

வதாழில் அளமப்புக்கள் ஒன்று வசர்ந்து சராசாியாக ெருடத்திற்கு 43,000 மரங்களள நட்டு 

ெளர்த்துள்ளனர்.  குளறந்தது 7,000 மரங்களள கூடுதலாக  ெருடம்வதாறும் நட்டு ெளர்ப்பதன் 

மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 வதாளலவநாக்குப்பார்ளெ (Brampton 2040 Vision) க்கு மிக 

அருகாளமயில் வசன்று ெிடலாம்; அவ்ொறாகவெ 2040 ஆம் ஆண்டிற்குள் 1, 000,000 மரங்கள் 

எனும் இலக்ளகயும் அளடந்துெிடலாம்.                                                            

 

கால நிளல மாற்றத்தின் பாதிப்ளப தைிப்பதிலும் அதற்வகற்ப மாற்றிக்வகாள்ெதிலும் நகர்ப்புற 

காடுகள் ெளர்ப்பதிலும், இருக்குமிடங்களள இன்னும் அழகுபடுத்துெதிலும்,  வபாதுமக்கள் 

ஆவராக்கியத்திற்கு துைி நிற்பதிலும் மரங்கள் முக்கியமான பங்காற்றுகின்றன. பத்து லட்சம் 

மரங்கள் ெளர்ப்பதற்கான திட்டமானது, பசுளம வசாளலளய வமம்படுத்தி சுற்றுச்சூழல் 

அளமப்பிற்கான வசளெகளளக் வகாண்டு வசர்க்கும் ெிதமாக  இன்னும் அதிக மரங்களள நட்டு 

ெளர்க்கெிருக்கிறது; குறிப்பாக இது சாளலவயாரங்களில், வபாதுமக்களுக்கான பூங்காக்களில், 

மற்றும் இதர ெசிப்பிடங்கள் மற்றும் ெைிக/வதாழில் அளமப்பு ெளாகங்கள்வதாறும் இருக்கின்ற 

நகரளமப்புக்குச் வசாந்தமான காலியிடங்களில் வசய்யப்படெிருக்கின்றது.  



 

 

இளத இப்படிவய நீடித்திருக்க ளெக்கும் தன்ளமக்காக இந்த மாநகரம் கடப்பாடு 

வகாண்டிருக்கிறது; இந்த முயற்சிகள் பசுளம நகரம் ஒன்ளற நிர்மாைிக்க  அதன் பங்கிளனச் 

வசய்யும். இதுவெ மாநகர மன்றத்தின் முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயமாகும்.  

 

ெிளரொன கூற்றுக்கள்: 

 தற்வபாது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சுமாராக 3.6 மில்லியன் மரங்கள் உள்ளன; இது நகாின் 

வமாத்த நிலப்பரப்பில் 18 சதவீதம் ஆகும். 

 பத்து லட்சம் மரங்களுக்கான திட்டமானது, புதிய மரங்களள நடுெதில் கெனம் 

வசலுத்துகிறது. 2040 ஆம் ஆண்டின்வபாது பத்து லட்சம் மரங்கள் எனும் இலக்ளக 

அளடய, இதனுடன் ஆண்டுவதாறும் நடப்பட்ட மரங்களளயும் வசர்த்து இன்னும் 7000 

மரங்கள் ஆண்டுவதாறும் வசர்க்கப்பட வெண்டும். 

 இதற்கான வபாருள் வகாண்டு ெருதல், பராமாித்தல் மற்றும் நகர்புற காடுகளளக் 

கண்காைித்தல் ஆகியளெ வதாடர்பான வசயல் குறிப்புக்கள்  தற்வபாது 

உருொக்கப்பட்டுெரும் நகாின்  நகர்ப்புற காடுகளின் வமலாண்ளம திட்டத்தினால்  

வசயல்படுத்தப்படும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகளர பசுளமயான ஒரு நகரமாக ஆக்கும் முயற்சியின் இன்வனாரு 

பரெசமளடயச் வசய்யும் முயற்சி இதுவெயாகும்; நகர நிர்ொகம் அதன் ெளகயில் காலநிளல 

மாறுதளல எதிர்வகாள்ள அதன் பங்கிளன ஆற்றுகிறது.  கால நிளல மாறுதல் மற்றும் 

சக்திக்கான வமயர்களின் உலகளாெிய உடன்படிக்ளக  [Global Covenant of Mayors for Climate 

and Energy], யின் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கும் நான், இப்படியான துைிச்சலான மற்றும் சொல் 

மிக்க யுக்திளய இந்த ஆண்டிவலவய நளடமுளறப்படுத்துெளத எதிர் வநாக்கி காத்திருக்கிவறன்; 

இளதெிடவும் சிறப்பான சுற்றுசூழளல வபாற்றிப்பராமாிக்கின்ற முளனப்புக்களள, ெரெிருக்கும் 

ஆண்டுகளில் எதிர்பார்க்கிவறன்.” 

– வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“2050 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டனில் கிாீன்ஹவுஸ் ொயு உமிழ்ெளத 80 சதெிகிதம் அளெிற்கு 

குளறப்பதற்கான எங்கள் குறிக்வகாள் ஒரு சொலான ெிஷயமாக இருப்பினும்,  எங்கள் சமூக 

கூட்டு முயற்சியினால் ஒரு மில்லியன் மரங்கள் நடும் திட்டத்திற்கான இலக்ளக நாம் அளடய 

முடியும்.” 



 

 

- பால் ெின்வசண்ட், பிராந்திய ொர்டு எண்கள் 1 & 5  மற்றும் தளலெர், வபாதுப்பைி மற்றும் 

வபாறியியல் துளற, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் சில அற்புதமான பசுளமயான இடங்கள் உள்ளன; வமலும் ஒரு மில்லியன் 

மரங்கள் நடும் திட்டம் என்பது ஒரு பரெசமூட்டும் முன்முயற்சியாகும்;  கூட்டாண்ளம மூலம், 

பசுளம நகரமாக இருப்பதற்கான கவுன்சிலின் முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயமாக வதாடர்ந்து 

இருப்பதற்கு, எங்கள் அர்ப்பைிப்பு நிளறந்த ஊழியர்களுக்கு இது உதவுெதுடன், எங்கள் 

ெசிப்பிடொசிகள் மகிழ்ந்து அனுபெிக்க இன்னும் அதிகமான மர நிழல்களளயும் 

உருொக்குகிறது..”  

– வடெிட் வபர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெைிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்வத 

வசய்கின்வறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

வமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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