
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் புதுப்பிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மாஸ்டர் திட்டத்தத 

வெளியிடுகிறது 

 

இந்த திட்டத்தின்படி,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நிதைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் ொனிதை 

மாற்றத்திற்கான உயர் தாக்கம் வகாண்ட 60 வெயல்பாடுகள் முக்கிய அம்ெங்களாக 

இருக்கின்றன. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 25, 2021) –  மார்ச் 24 ஆம் தததியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெதபயானது, 

ப்ராம்ப்ட்டன் க்தரா க்ாீன் சுற்றுச்சூழலுக்கான மாஸ்டர் திட்டத்தின் [Brampton Grow Green 

Environmental Master Plan (EMP)], புதுப்பித்தலுக்கு ஒருமுகமாக ஒப்புதல் ெழங்கியது; இது இந்த நகதர 

பசுதம நகரமாக ஆக்குெதற்கான கடப்பாட்டின் மீது கட்டதமக்கப்படுகிறது.   

 

இந்த மிகமுக்கியமான ஆெணத்தத  புதுப்பிப்பது என்பது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய 

வெற்றிகதள தனித்து எடுத்துக் காட்டுகிறது, என்பதுடன் EMP (சுற்றுச்சூழலுக்கான மாஸ்டர் திட்டம்)  

முதன்முதலில் 2014 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டதில் இருந்து சுற்றுச்சூழலுக்கான முன்னுாிதம 

வகாண்ட ெிஷயங்கள் எவ்ொறு உருொகின என்பதத எடுத்தியம்புகிறது;  இந்த இைக்குகதள 

முன்வனடுப்பதற்கு ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட வெயல் திட்டத்ததயும் இது ெழங்குகிறது. இந்த வெயல் 

திட்டமானது, அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு பசுதமயான நகரத்தத உருொக்குெதற்கான பாதததய 

அதமத்துக்வகாடுக்கின்ற 60 உயர்-தாக்கம் உருொக்குகின்ற  நடெடிக்தககதளக் வகாண்டுள்ளது; இந்த 

வெயைானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகதர இன்னமும் ஒரு ஆதராக்கியமான, வநகிழ்ொன, மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

ாீதியாக நிதையான ெமூகமாக ஆக்க முடுக்கி ெிடும். 

 

இந்த நடெடிக்தககள் ெமுதாய ததாட்டம் அதமக்கும் திட்டங்கதள ெிாிவுபடுத்துகின்றன, ஒரு நகர்ப்புற 

ததனீ ெளர்ப்புக்கும் ெழி ெகுக்கிறது; இந்த நகரத்திற்கான ஒரு காைநிதை மாற்றத்திதனத் 

தழுெிக்வகாள்ளும் திட்டத்தத நிறுவுதலும் மற்றும் நகர ெெதிகளுக்கான நீர் திறன் உத்திகதள 

உருொக்குதல் ஆகியதெயும் இதில்  அடங்கும். 

 

ஏற்கனதெ நடந்துவகாண்டிருக்கின்ற அடிப்பதட தெதைகளின் மீது கட்டதமப்பு வெய்யும் ெதகயில் , 

நகரமும் மற்றும் அதன் பணிகளில் பங்தகற்கின்றெர்களும், காைநிதை மாற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

நிதைத்தன்தம மீதான நடெடிக்தக எடுக்கும் ெதகயில், குடியிருப்பாளர்கள், வதாழில்கள் மற்றும் ெமூக 

அதமப்புகளுக்கு கல்ெி தபாதித்து அதிகாரமளிப்பும் ெழங்குொர்கள். 

 

http://www.brampton.ca/emp
http://www.brampton.ca/emp
http://www.brampton.ca/emp
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.


 

 

 

பின்புைம் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் க்தரா கிாீன் (Brampton Grow Green) EMP ஆனது,  நகருக்குள்ளாகவும், 

ெமூகத்திற்குள்ளாகவும்  சுற்றுச்சூழலின் நிதைத்து நிற்கெல்ை தன்தமதய தமம்படுத்துெதற்வகன 

வெய்யப்பட்ட ஒரு மாதிாி ெதரபடமாகும்.   முதன் முதைாக 2014 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட EMP 

யானது ஒரு வதாதைதநாக்குப் பார்தெ, ெழிகாட்டுதல் தகாட்பாடுகள், இைக்குகள் மற்றும் வெயல்கதள 

தகாடிட்டுக் காட்டுகிறது;  இது  இன்னும் நிதைத்திருக்கெல்ை எதிர்காைத்திற்காகவும், முன்தனற்றத்தத 

மதிப்பாய்வு வெய்ெதற்கான  வெயல்திறன் அளவீடுகள் மற்றும்  இைக்குகள் ஆகியெற்தறயும் தகாடிட்டுக் 

காட்டுகின்றன. 

 

ப்ராப்ட்டன் நகாின்  சுற்றுச்சூழல் வெயல்திறன், ொழ்க்தகத் தரம் ஆகியெற்தற தமம்படுத்துெதற்கான 

பை நகரங்களின் திட்டங்கள், வகாள்தககள், திட்டங்கள் மற்றும் நதடமுதறகளுக்கு EMP கிாியா 

ஊக்கியாக இருக்கிறது; தமலும் கிதரட்டர் தடாதரான்ட்தடா மற்றும் ஹாமில்டன் பகுதியில், சுற்றுச்சூழல் 

வபாருத்தெதரயில் ஒரு ததைதமயகமாக மாறியுள்ளது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்டன் நகர ெதபயானது  புதிய ப்ராம்ப்ட்டன்  க்தரா க்ாீன் (Brampton Grow Green ) எனும் 

சுற்றுச்சூழல் மாஸ்டர் திட்டத்திற்கு ஒருமனதாக ஒப்புதல் ெழங்கியது. ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுதம நகரம் 

ஆகும், மற்றும் நாங்கள் வெய்யும் அதனத்து காாியங்களிலும்  நகரெதபயின் முன்னுாிதம வகாண்ட 

ெிஷயங்கள் அதனத்திலும் இது பிரதிபலிப்பதத உறுதி வெய்கிறது. புதுப்பிக்கப்பட்ட திட்டமானது, 

அடுத்த பத்தாண்டுகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நிதைத்து நிற்கும் தன்தமதய யுக்திாீதியாக 

முன்வனடுத்துச் வெல்ை தெக்கின்ற  ஒரு முக்கிய ஆெணம் ஆகும். " 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“புதிய ப்ராம்ப்ட்டன்  கதரா க்ாீன் (Brampton Grow Green )  எனும் சுற்றுச்சூழல் மாஸ்டர் திட்டத்தத 

வெளியிடுெதில் நாங்கள் வபருதமப்படுகிதறாம். இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு நிதைத்து நிற்கெல்ை ஒரு 

எதிர்காைத்தத உறுதி வெய்கின்ற, வெயல்பாடு ொர்ந்த திட்டமாகும்;  இதில்  ஒரு வபருநிறுெனம் (நகரம்) 

மற்றும் ெமூகத்தின் மீது கெனம் வெலுத்தும் ெதகயிைான,  அதன் 60 உயர் தாக்க நடெடிக்தககதள 

உள்ளடங்குகிறது. புதிய திட்டத்தில் என்னவெல்ைாம் இருக்கின்றன என்று ஆராய அதனெருக்கும் நான் 

அதழப்பு ெிடுக்கிதறன். " 

- பால் ெிவெண்ட், ததைெர், வபாதுப்பணிகள் மற்றும் வபாறியியல் துதற, பிராந்திய கவுன்ெிைர், 

ொர்டுகள்1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“பராம்ப்ட்டனில் உருொகின்ற கிாீன்ஹவுஸ் எாிொயு உமிழ்வுகதள 2050 ஆம் ஆண்டு ொக்கில் 80 

ெதவீத அளெிற்கு குதறப்பதற்கான ஒரு பயணத்தில் நாம் இருக்கிதறாம்; இந்த  தமம்படுத்தப்பட்ட 



 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் க்தரா க்ாீன் கிாீன் (Brampton Grow Green) எனும் சுற்றுச்சூழல் ொர்ந்த மாஸ்டர் 

திட்டமானது இந்தப் பணிக்கு ஆதரவு தரும். ெமூகத்தில் உண்தமயான மாற்றம் வெய்ய, நல்ைவதாரு 

எதிர்காைத்தத உருொக்குெதற்கான தாக்கத்தத ஏற்படுத்தும் திட்டங்கதள  எங்கள் ெெம்  நாங்கள் 

வகாண்டிருக்கிதறாம். " 

- டக் ெில்ைான்ஸ், நகர கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 2 & 6; உறுப்பினர், சுற்றுச்சூழல் ஆதைாெதனக் 

குழு, CEERP ெமுதாயப் பணிப்பதட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“இந்த  தமம்படுத்தப்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் க்தரா க்ாீன் (Brampton Grow Green) எனும் சுற்றுச்சூழல் ொர்ந்த 

மாஸ்டர் திட்டம் மூைமாக, நிதைத்து நிற்கெல்ை மாற்றத்தத உருொக்குெதற்கு நகாின்  ஊழியர்கள்  

தங்கதள அர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்ளனர்.  இந்த முக்கியமான வெயல்திட்டத்தத வெயல்படுத்த எங்கள் 

பங்காளிகளுடனும் நகர ெளர்ச்ெியில் பங்வகடுப்பெர்களுடனும் வதாடர்ந்து பணியாற்றுதொம். " 

- தடெிட் தபர்ாிக், ததைதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்தத 

வெய்கின்தறாம். பைதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தெர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிதைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 
ஊடகத் வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய 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
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