
 

 

  

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ட்டன் நகர நிர்ொகம் இன்னும் அதிக அளெில் நிலையாக ெசிக்கத் தக்க அக்கம்பக்கத்லத 

உருொக்குகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 17, 2021) – இன்லறய தினம், ப்ரமீலியாெின்  K, E மற்றும் F 

பகுதிகளுக்கான  ப்ரமீலியா நிலையாக ெசிக்கத்தக்க அக்கம்பக்கங்களுக்கான வசயல் திட்டம் [Bramalea 

Sustainable Neighbourhood Action Plan (SNAP)] ஒன்றுக்கு அப்புதல் அளித்தது.  

 

ப்ரமீலியா SNAP  என்பது K, E மற்றும் F பகுதிகளுக்கான ொிலசயான வசயல்பாடுகளுக்கு பாிந்துலர 

வசய்கிறது; இது, சுற்றுச்சூழல் அலமெிடங்கள் மற்றும் பசுலம உள்கட்டலமப்பு , பாதுகாப்பும் 

வசயல்பாடும் நிலறந்த பபாக்குெரத்து ெசதி, சமுதாய மற்றும் தனியார் பதாட்டங்களுடனான 

ஆபராக்கியமான உள்ளூர் உணவு உற்பத்தி, வீடுகள் கட்டிடங்களின் திறன்தன்லம,ெணிக மற்றும் கல்ெி 

நிறுெனங்களுக்கான பசுலமயாக்கும் முலனப்புகள் மற்றும் சமூக சகிப்புத்தன்லம ஆகியலெ  வகாண்ட 

ஒருங்கிலணந்த கட்டலமப்பிலன உருொக்குெலத இைக்காக வகாண்டிருக்கிறது.  

 

SNAP திட்டங்கள் நகரத்தின் சமுதாய சக்தி உபபயாகம் மற்றும் மாசு உமிழ்தலைக் குலறக்கும் திட்டத்லத 

[Community Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP)] முன்வனடுக்கிறது. இந்த CEERP ஆனது, 

சக்தி உபபயாகிப்பதின் திறன் தன்லமலய பமம்படுத்தி, பசுலம வீடுகளின் ொயு உமிழ்ெிலனக் 

குலறத்து, வபாருளாதார ஆதாயத்லத உருொக்குகிறது; இதனால்  சக்திலயப் பபாற்றிப் பாதுகாத்து 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் காைநிலை மாற்றத்திற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளின் சகிப்புத்தன்லமலயக் 

கூட்டுகிறது. 

 

முழு வசயல்திட்ட அறிக்லக இங்கு. கிலடக்கிறது  

 

பின்புைம் 

 

நிலைத்து நிற்கெல்ை அக்கம்பக்கத்து நடெடிக்லக என்பது அக்கம் பக்கம் எனும் அளெில் கெனம் 

வசலுத்தும்படியாக, நிலையான நகர்ப்புற புதுப்பித்தலுக்கான கூட்டலமப்பு, மற்றும் காைநிலை 

நடெடிக்லககளுக்கான ஒரு புதுலம பலடக்கெல்ை மாதிாியாகும். பதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட ஒரு 

சுற்றுப்புறத்திற்வகன தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வசயல் திட்டத்தினால் ெழிநடத்தப்படெிருக்கும் இந்த 

திட்டமானது, நகராட்சியின் நிலைத்து நிற்கெல்ை தன்லமக்கான முன்னுாிலமகலள சமூகத் 

பதலெகளுடன் ஒருங்கிலணக்கிறது; ஒருங்கிலணந்த மறுபயன்பாட்டுத் தீர்வுகலள அலடயாளம் 

காட்டுகிறது என்பதுடன், வபாது அலமப்புகள், சமூக நிறுெனங்கள், ெணிகங்கள் மற்றும் 

குடியிருப்பாளர்களிலடபய தாங்கிநிலைக்கெல்ை கூட்டாண்லமகலள ெளர்க்கிறது. இதன் ெிலளொக, 

https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/


 

 

திட்ட நிகழ்ச்சிகளின்  வசயல்திறலன ெழங்கவும், குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஆற்றல் ெழங்கவும், 

புதுலமகலள வெளிப்படுத்தவும் SNAPகள் உதவுகின்றன. 

 

துெக்கத்தில் படாபரான்ட்படா மற்றும் பிராந்திய பபாற்றிக்காக்கும் அதிகார அலமப்பினால்  [Toronto 

and Region Conservation Authority (TRCA)] உருொக்கப்பட்ட SNAP  ஆனது ஒன்ட்படாிபயா 

முழுக்கவுமாக பன்னிரண்டுக்கும் பமைாகவும்,  ப்ராம்ப்ட்டன் –ப்ரமீலியாெில் மூன்று இடங்களிலும் 

கவுண்ட்டி பகார்ட் SNAP,  மற்றும் ஃப்வைட்ச்சர்ஸ் க்ாீக் SNAP எனவும் பரெி இருக்கின்றன.  

 

லின்குகள் 

• நிலைத்து நிற்கெல்ை அக்கம்பக்கத்திற்கான வசயல் திட்டங்கள் [Sustainable Neighbourhood 

Action Plans (SNAPs)] 

• ப்ரமீலியா (Bramalea) SNAP 

• கவுன்ட்டி பகார்ட் (County Court) SNAP 

• ஃப்வளட்ச்சர்ஸ் க்ாீக் (Fletcher’s Creek) SNAP 

• சமுதாய சக்தி உபபயாகம் மற்றும் மாசு உமிழ்வுகள் குலறக்கும் திட்டம் [Community Energy and 

Emissions Reduction Plan (CEERP)] 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுலம நகரமாகும்;  இது காைநிலை மாற்றத்தில் உண்லமயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்துெதற்காக, இன்னும் அதிக நிலையான சுற்றுப்புறங்கலள உருொக்கி,  அதன் 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு பசுலமயான ஒரு ொழ்க்லக முலறலய ஊக்குெிக்கிறது. ப்ரமீலியா SNAP 

மூைமாக ப்ரமீலியாெின் K, E மற்றும் F பகுதிகளில் படாவரான்ட்படா மற்றும் பிராந்திய 

பபாற்றிக்காக்கும் ஆலணயம், பீல் பகுதி அலமப்பு மற்றும் ஆபராக்கியமான சமூகங்களுக்கான 

முன்முயற்சி ஆகியெற்றில் எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் இலணந்து, நிலைத்து நிற்கெல்ை ஒரு மாற்றத்லத 

ஏற்படுத்துகிபறாம். 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“உைகளாெிய காைநிலை மாற்றத்தில் எங்கள் பங்களிப்லபக் குலறப்பதற்கும், சிறந்த எதிர்காைத்லத 

உருொக்குெதற்கும் ப்ரமலியா SNAP திட்டமானது எங்கள் சமூகம் உபபயாகிக்கும் சக்தி மற்றும் மாசு 

உமிழ்லெக் குலறக்கும் திட்டத்லத முன்வனடுத்து வசல்கிறது. 2050 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

உருொகெிருக்கும் கிாீன்ஹவுஸ் ொயு உமிழ்லெ 80 சதவீதம் அளெிற்கு குலறப்பதற்கான பயணத்தில் 

நாங்கள் இருக்கிபறாம். ” 

- பால் ெிவசண்ட், தலைெர், வபாதுப்பணிகள் மற்றும் வபாறியியல் துலற; பிராந்திய கவுன்சிைர், 

ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.


 

 

“பிரமலியா SNAP  என்பது, 7 மற்றும் 8 ஆெது ொர்டுகளுக்கான நிலைத்து இருக்கெல்ை தன்லமக்கான 

ஒரு லமல்கல் ஆகும். சமூகத்தின் பதலெகலள பிரதிபலிக்கும் ெலகயில் இந்த வசயல் திட்டம் எங்கள் 

சமூகம் மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் இலணந்து ெடிெலமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் ஒவ்வொரு 

அடியிலும் சமூக ஈடுபாடு என்பது முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷயமாகும். ”  

- சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“1960 களில் கனடாெின் முதல் திட்டமிடப்பட்ட வசயற்லகக்பகாள் நகரமாக இருக்கும் ப்ரமீலியா  

ஆனது, ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு தனித்துெமான ெரைாற்லறயும் அலடயாளத்லதயும் வகாண்டுள்ளது. இந்த 

பமம்பாடுகள் ப்ரமீலியா குடியிருப்பாளர்களுக்கு பசலெ வசய்ெதற்காக ெடிெலமக்கப்பட்டுள்ளன, 

மற்றும்  K, E மற்றும் F பகுதிகலள ஆபராக்கியமாகவும் அலனெருக்கும் நிலைத்து நிற்கெல்ைதாகவும் 

ஆக்குகின்றன. ” 

- பபட் ஃபபார்ட்டினி, துலணத் தலைெர், வபாதுப்பணிகள் மற்றும் வபாறியியல் துலற; பிராந்திய 

கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“நகர ஊழியர்கள் ப்ரமீலியா SNAP மூைமாக நிலையான மாற்றத்லத உருொக்க தங்கலள 

அர்ப்பணித்துள்ளனர். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மூன்றாெது SNAP ஐ உருொக்குெதில் எங்கள் கூட்டாளிகள், 

சமூக உறுப்பினர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு நன்றி. அதன் நலடமுலறப்படுத்தலை நாங்கள் 

எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிபறாம் 

- படெிட் பபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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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 காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்பத 

வசய்கின்பறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடகத் வதாடர்புகள் 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  

 


