
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

காலநிலல மற்றும் சக்திலை பேணிக்காத்தலல எடுத்துக் காட்டுகின்ற நகரங்களின் முன்பனாடி 

திட்டப்ேணிக்கான, பமைர்களின் உலகளாெிை உடன்ேடிக்லக-க்கு ேின்னர், உள்ளூர் காலநிலல 

நடெடிக்லக வோருத்து, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முன்னணி நகரமாக அங்கீகாரம் 

வசய்ைப்ேட்டிருக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ேிப்ரொி 3, 2021) – கனடா நாட்டில் காலநிலல மற்றும் சக்திலை (GCoM) 

பேணிக்காத்தலல எடுத்துக் காட்டுகின்ற நகரங்களுக்கான முன்பனாடி திட்டப்ேணிக்கான 

பமைர்களின் உலகளாெிை உடன்ேடிக்லகலை நிலறபெற்றிை 25 நகராட்சிகளில்  ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரமும் ஒன்று; இந்த திட்டப்ேணிைானது உள்ளூர் காலநிலல ேற்றிை நடெடிக்லக மீது கெனம் 

வசலுத்துகிற, ஒரு ெருடகால, அதிதீெிரமான நிகழ்ச்சித் திட்டமாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது 

காலநிலல பேணுதல் ேற்றிை தனது முைற்சிகளின் ெிலளொக ”குலறப்புக்கான சின்னம்” 

(மிட்டிபகஷன் பேட்ஜ்(Mitigation Badge)) வேற்றுள்ளது. 

 

எந்வதந்த நகரங்கள் தங்கள் சமுதாைத்தில் ேசுலம ொயு ேைன்ோட்டுக்கான ஆதாரெள 

லகைிருப்ேிலன நிலறபெற்றுகின்றனபொ, மாசு உமிழ்தல் இலக்குகலள அலமக்கின்றனபொ, 

மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சமுதாை சக்தி மற்றும் உமிழ்வுகள் குலறக்கும் திட்டம் (சமுதாை 

சக்தி மற்றும் உமிழ்வுகள் குலறப்புக்கான திட்டம்Community Energy and Emissions Reduction Plan 

(CEERP)) போன்ற குலறப்புக்கான அங்கீகாரம் வேற்ற திட்டம் லெத்திருக்கின்றனபொ,  அந்த 

நகரங்களுக்கு இந்த மிட்டிபகஷன் பேட்ஜ் (Mitigation Badge) என்ேது ெிருதாக ெழங்கப்ேடுகிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ஆகஸ்ட் 2019 இல் GCoM கனடாெினால் முன்னணி ெகிக்கப்ேட்ட 

முதலாெது எடுத்துக்காட்டு  நகரங்கள் அடங்கிை குழுமத்தில் பசர பதர்ந்வதடுக்கப்ேட்டது; 

இதற்காக, உள்ளூர் மட்டத்தில் காலநிலலக்கான நடெடிக்லகலை சுதந்திரமாக 

உைர்த்துெதற்கான ஆதரெிலன இந்நகரம் வேற்றது; இதில் வதாழில்நுணுக்க ஆதரவு, ேைிற்சி, 

தனித்துெமான ெலலப்ேின்னல் சந்தர்ப்ேங்கள், கருெிகள் மற்றும் ஆதாரெளங்களுக்கான 

அணுகல் ஆகிை இலெ அலனத்தும் காலநிலல ேற்றிை குறிக்பகாள்கலள அலடயும் ெண்ணம் 

பசர்க்கப்ேட்டன.  

 

GCoM க்கான ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அர்ப்ேணிப்ோனது  ப்ராம்ப்ட்டன் நகலர நகர காலலநிலல 

முன்னணிைாளர் நிலலக்கு அர்ப்ேணிப்பு வகாண்ட மிகப்வோிை உலகலாெிை கூட்டணியுடன் 

இலணக்கிறது;  இந்தக் கூட்டணிைானது 800 மில்லிைன் மக்களுக்கு ேிரதிநிதித்துெம் வசய்கின்ற 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.


 

 

6 கண்டங்களில் இருக்கின்ற 10,000 க்கும் பமலான நகரங்கள் மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்கங்கள் 

பமற்வகாண்ட உறுதிவமாழிைின் மீது கட்டலமகிறது. 

 

GCoM கனடா என்ேது கனடா நாட்டு நகராட்சிகளின் கூட்டலமப்பு(FCM), நிலலத்த தன்லமக்கான 

உள்ளூர் அரசுகள்-ICLEI, பமைர்கள் வசைலகத்தின் உலகளாெிை உடன்ேடிக்லக மற்றும் ஐபராப்ேிை 

யூனிைனால் நிதிைாதாரம் அளிக்கப்ேடுகின்ற சர்ெபதச நகர்ப்புற கூட்டுறவு திட்டப்ேணி ஆகிை 

அலனத்தின் கூட்டு முைற்சிைாகும். 

 

லின்குகள் 

 

• காலநிலல சார்ந்த முன்வனடுப்புக்காக முன்னணி ெகிக்கின்ற ெலகைிலான  அதிதீெிரமான 

முன்னணி திட்டப்ேணிக்காக பதர்ந்வதடுக்கப்ேட்ட 25 நகராட்சிகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் 

ஒன்று (Brampton among 25 Canadian municipalities selected for an intensive pilot with a 

leading global climate initiative) 

• சமுதாைம் சார்ந்த சக்தி மற்றும் உமிழ்வுகள் குலறக்கும் திட்டம் ( Community Energy and 

Emissions Reduction Plan (CEERP)) 

• உலகளாெிை பமைர்களின் உடன்ேடிக்லக (Global Covenant of Mayors) 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”இந்த முதல் திட்டப்ேணிைில் ேங்பகற்ேதன் மூலம் பதசிை மற்றும் சர்ெபதச அளெில் உள்ளூர் காலநிலல 

நடெடிக்லககளில் ஒரு முன்னணிைாளராக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அங்கீகாிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

எடுத்துக்காட்டு நகரங்களின் முன்னணி திட்டப்ேணிகலள  நிலறவு வசய்த 25 நகராட்சிகளில் ஒன்றாக 

இருப்ேதில் வேருமிதம் வகாள்கிபறாம்; பமலும் கனடாெின் காலநிலல இலக்குகலள பூர்த்தி 

வசய்ெதற்கும், ேசுலம இல்ல ொயு உமிழ்வுகலளக் குலறப்ேதற்கும், ஒருெழிைாக உலகளாெிை 

காலநிலல மாற்றம் குறித்து நடெடிக்லக எடுப்ேதற்கும் நிலலத்து நிற்கும் தன்லம மற்றும் குலறந்த 

கார்ேன் ேதிவு என்ேதற்கான தீர்வுகள் காணவும் நாங்கள் கடலமப்ேட்டுள்பளாம்.” 

- பேர்டிக் ப்ரவுன், பமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் காலநிலலலைப் பேணி காப்ேதற்கான முைற்சிகளில் நாங்கள் முன்னிலல ெகிக்கிபறாம், 

பமலும் எங்கள் கார்ேன் ேதிவு தடம் மீது உண்லமைான தாக்கத்லத ஏற்ேடுத்துகிபறாம். CEERP மூலம் 

நாங்கள் ஒரு ேசுலம பேருந்து போக்குெரத்து வநட்வொர்க்லகயும், மற்றும்  நடந்து வசல்ெதற்கான 

சுற்றுப்புறங்கலளயும் உருொக்குகிபறாம், கட்டிடங்களிலும் இதற்கான வோருத்தங்கலளச் 

வசைல்ேடுத்துகிபறாம், இதுெல்லாமல் பமலும் ேலவும் உள்ளன. இது எங்கள் நகரத்தில் ஒரு முக்கிைமான 

மற்றும் உற்சாகமான பநரம். அங்கீகாரம் வேற்ற GCoM க்கும் இதுெலர இந்த மாற்றத்தில் ஒரு அங்கமாக 

இருந்த அலனெருக்கும் எங்கள்  நன்றி. ” 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalcovenantofmayors.org%2F&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C47a172375cb8468686da08d8c87bb68a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637479780951764682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=711GxcXMHO5fw3pB6YmK4sTgBPsMddY8FTuv6xtP9yE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalcovenantofmayors.org%2F&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C47a172375cb8468686da08d8c87bb68a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637479780951764682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=711GxcXMHO5fw3pB6YmK4sTgBPsMddY8FTuv6xtP9yE%3D&reserved=0


 

 

- ோல் ெிவசண்ட், ேிராந்திை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தலலலமப் வோறுப்பு, வோதுப்ேணி 

மற்றும் வோறிைிைல் துலற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ேசுலம நகரமாகும்; இது 2050 ஆம் ஆண்டளெில் ப்ராம்ப்ட்டனில் கிாீன்ஹவுஸ் ொயு 

உமிழ்லெ 80 சதெிகிதம் அளவுக்கு குலறப்ேதற்கான இலக்லகக் வகாண்டுள்ளது. எங்கள் 

லட்சிைபநாக்கிலான மற்றும் உருமாற்றும் தன்லமைிலான CEERP ஆனது, சக்தி திரட்டும் திறலம 

வகாண்ட வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் அலமப்ேது, தூய்லமைான ஆற்றலல உற்ேத்தி வசய்ெது, 

ெளர்ந்து ெரும் ப்ராம்ப்ட்டனின் போக்குெரத்து வநட்வொர்க், நலடோலத தடங்கள் மற்றும் இருசக்கர 

ொகனங்கள் வசல்ெதற்கான உள்கட்டலமப்பு  போன்ற, இன்னமும் அதிகமான இலக்குகலள 

உள்ளடக்கிைது. எடுத்துக்காட்டு நகரங்களின் முன்னணி திட்டப்ேணிலை முடிப்ேபத இந்த காலநிலல 

நடெடிக்லகைின் ஒரு லமல்கல் ஆகும். ” 

- டக் ெில்லன்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 2 & 6; காலநிலல மற்றும் சக்திலை எடுத்துக் காட்டும் 

நகரங்களின் முன்பனாடி திட்டப்ேணிக்கான பமைர்களின் உலகளாெிை உடன்ேடிக்லக-ைில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ேிரதிநிதி; உறுப்ேினர், CEERP சமுதாை ேணிப்ேலட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ நிலலத்து நிற்கும் தன்லமக்காகவும், குலறந்த கார்ேன் ேடிமானத்திற்கான தீர்வுகள், மற்றும் காலநிலல 

நடெடிக்லக வோருத்தெலரைில், நகராட்சிகளில் முன்னணிைாளராக இருந்து ஒரு  தாக்கத்லத ஏற்ேடுத்த 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில்  கார்ேன் ேதியும் தடம் குலறப்ேதிலும் நகர ஊழிைர்கள் உறுதிைாக உள்ளனர். 

நாங்கள் ஒத்துலழப்பு, முன்பனாக்கு சிந்தலன மற்றும் ேசுலம நகரமாக ஆக்குெதற்கான ப்ராம்ப்ட்டன்  

நகாின் ேைணத்திற்கு நம்லம அர்ப்ேணித்துள்பளாம். 

- படெிட் பேர்ாிக், தலலலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“பேருந்து போக்குெரத்து ொகனங்களில் இதற்கான கட்டலமப்புக்கலள உருொக்குெது முதல், 

கட்டிடங்களிலும் இதலன ஏற்ேடுத்துெது ெலர, குலறந்த கார்ேன் ேடிமான தீர்வுகளுக்கு நகராட்சிகள் 

ெழிெகுக்கின்றன. கனடாெின் GHG உமிழ்வுகளில் ோதிலை நகராட்சிகள் மூலம் குலறக்கும் ெலகைில், 

உள்ளூர் தீர்வுகலள அதிகாிப்ேபத, கனடாெின் காலநிலல இலக்குகலள அலடெதற்கு முக்கிை 

ேணிைாகும். காலநிலல மாற்றத்தின் தாக்கங்கலளச் சமாளிப்ேதற்கும் தங்கள் ெலகைில் ேசுலம இல்ல 

ொயு வெளிபைற்றத்லதக் குலறப்ேதற்கும் பநரடி நடெடிக்லக எடுத்ததற்காக நாங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகத்லதப் ோராட்டுகிபறாம். ” 

- கார்த் ஃப்ாிஸ்வெல், FCM தலலெர் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வோதுமக்கலள மனத்தில் லெத்பத 

வசய்கின்பறாம். ேலதரப்ேட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 



 

 

வதாழில்நுட்ோீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுலமப் ேலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நிலலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கிைமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோலதைில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்ோளர், ஊடகம் & சமுதாை  ஈடுோடு 

யுக்திாீதிைான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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