
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சுற்றுச்சூழல் ாீதியான மாற்றம் உண்டாக்குபவர்கள் 

அனனவனரயும் அனழக்கிறறாம்! 

சமுதாய சக்தி உருமாற்றத்திற்கான னமயத்தில் ஒரு மன்ற உறுப்பினராக 

றசருங்கள்; க்றரா கிாீன் விருதுகளுக்காக ஒரு தனிநபர் அல்லது வணிகத்னத 

நியமனம் கூறுங்கள்  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரவாி 2, 2022) –தனிநபர்கள், வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவன அனமப்புக்களுக்காக 

இரண்டு புதிய வாய்ப்புக்கனை ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தன் வசம் னவத்திருக்கிறது. 

சமுதாய சக்தி உருமாற்றத்திற்கான னமயம் (CCET) 

புதிய CCET பட்ஜெட்டுக்காக $300,000 ஜதானகயில் சுற்றுச்சூழல் மாஸ்டர் பிைான் மூலதன 

பட்ஜெட்டில் இருக்கும் மூலதன நிதிகனை மறு ஒதுக்கீடு ஜசய்வது உட்பட, CCET ஆறலாசனன 

பணிப்பனடயின் பாிந்துனரகனை ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கவுன்சில் ஒருமனதாக அங்கீகாித்துள்ைது. இந்த 

நிதியானது CCET ஐ நிறுவுவதற்கும், அதன் முதலாவது ஆண்டுக்கான இயக்க ஜசயல்பாடுகளுக்கு 

ஆதரவைிப்பதற்கும், நகரத்னத மாற்றியனமக்கும் காலநினல நடவடிக்னககனை எடுப்பதற்கும் உதவும். 

முழு அறிக்னகனயயும் படிக்க வருனக தரவும்: www.brampton.ca/CCET.  

ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட நிதியுதவினயக் ஜகாண்டு, இலாப றநாக்கற்ற ஒரு நிறுவனமாக CCET ஐ 

முனறயாக நிறுவுவதில் உதவுவதற்காக, இனடமட்டக் குழுவில் (Transitional Board) தன்னார்வத் 

ஜதாண்டு ஜசய்ய ஆர்வமுள்ை நபர்கனை CCET றதடுகிறது. 

திறன்கைின் அடிப்பனடயிலான இந்த நிர்வாகக் குழுவானது தன்னார்வ அடிப்பனடயில் ஒன்பது 

உறுப்பினர்கனையும், ஐந்து நகர ஊழியர்கனையும் ஜகாண்டிருக்கும். CCET இன் அன்றாட றமலாண்னம 

மற்றும் ஜசயல்பாடுகளுக்கு தன்னார்வ குழு ஜபாறுப்பாக இருக்கும். 

விண்ணப்பிக்க றவண்டிய கனடசி நாள் பிப்ரவாி 25, 2022 ஆகும். முழுவிபரங்கனைக் காண்பதற்கும் 

மன்ற உறுப்பினருக்கான விண்ணப்பம் ஜபறவும் வருனக தாருங்கள்: www.brampton.ca/CCET.  

http://www.brampton.ca/CCET
http://www.brampton.ca/CCET


 

 

க்றரா க்ாீன் (Grow Green) விருதுகள் Awards 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் புதிய க்ரரா க்ாீன் ெிருதுகளுக்காக தனி நபர், ெணிகம், நிறுென அமைப்பு அல்லது 

கல்ெி நிறுெனத்திற்கு நியைனம் கூறுங்கள்! சுற்றுச்சுழமல தங்கள் குறிக்ரகாளாக முன்வனடுத்தெர்களும் 

ஆரராக்கியைான, நிமலத்துநிற்கெல்ல, ைற்றும் தமழந்து வகாடுக்கெல்ல ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர 

உருொக்குெதற்காக,  இயற்மகயானதும்  கட்டுைானம் வெய்த  சுற்றுச்சூழமலயும் ரபணிக்காத்தல், 

ரைம்படுத்தல் ைற்றும் ெைநிமலப்படுத்தல் ஆகியெற்றுக்கான வதாமலரநாக்குப்பார்மெக்கு 

குறிப்பிடத்தக்க ெமகயில் பங்களித்தெர்களும்  ப்ராம்ப்ட்டனில் இருக்கின்றெர்களுைான இந்த 

தனித்ரதாங்கி நிற்கும் தனி நபர்கள், ெணிகர்கள் ைற்றும் நிறுென அமைப்புக்கமள இந்த ெிருதுகள் 

அங்கீகாரம் வெய்கிறது. 

ெிருதின் நான்கு ெமகப்பாடுகளில் அடங்குென: 

• காலநிமல ைாற்ற ெிருது –காலநினல மாற்ற ரெகத்னதத் குனறத்தல் மற்றும்/அல்லது காலநினல 

மாற்றத்திற்ரகற்ப தழுவுதல் பற்றிய  விழிப்புணர்வு/அறிவு மற்றும் அதற்கான ஜசயனல 

றமம்படுத்துவதில், குறிப்பிடத்தக்க பங்கைிப்னப வழங்கிய தனிநபர் மற்றும் வணிகம்/நிறுவனத்திற்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

• முன்வனடுத்துச் வெல்லும் தன்மைக்கான ெிருது – மரங்கள், இயற்னக பாரம்பாிய கட்டனமப்பு, 

நீர்ஆகியெற்மறப் ரபணிக்காத்தல், மற்றும்/அல்லது கழிவுகனைக் குனறத்தல் ஆகியமெ ஜதாடர்பான 

சுற்றுச்சூழமல நினலத்து நிற்கமெக்கும் தன்னமக்கான முயற்சிகைில், முன்றனற்றத்திற்கு 

ெழிெகுக்கின்ற குறிப்பிடத்தக்க பங்கைிப்னப வழங்கிய தனிநபர் மற்றும் வணிகம்/நிறுவனத்திற்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

• சுற்றுச்சூழலுக்கான இமளஞர் ெிருது –சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, காலநினல மாற்ற நடவடிக்னககள் 

மற்றும்/அல்லது ப்ராம்ப்ட்டனில் நினலத்து நிற்கமெக்கும் தன்னமக்கான முன்றனற்றத்தில் 

தனித்துெைான சாதனனகனை ஜவைிப்படுத்திய இளம்நபர் ஒருெர் அல்லது இனைஞர் குழுவிற்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

• சுற்றுச்சூழல் ெம்ொெளி ெிருது – ஆறராக்கியமான, ஜநகிழ்தன்னம ஜகாண்ட மற்றும் நினலத்து 

நிற்கவல்ல நகரத்னத உருவாக்க நமது இயற்னகயான மற்றும் கட்டனமக்கப்பட்ட சூழல்கனைப் 

றபணிக்காத்தல், றமம்படுத்துதல் மற்றும் சமநினலப்படுத்துதல் க்றரா க்ாீன் எனும் 

ஜதானலறநாக்குப்பார்னவனய றமம்படுத்த, தனித்துவமான றசனவ மற்றும் ஜதாடர்ச்சியான 

பங்கைிப்புகனை வழங்கிய ஒரு நபருக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

நியமனம் கூறுவதற்கான கனடசி றததி பிப்ரவாி 28, 2022 ஆகும். வஸந்த காலத்தில் ஜபாது சுகாதார 

வழிகாட்டுதல்கனைப் பின்பற்றி றநரடியாகறவா, அல்லது ஜமய்நிகர் முனறயிறலா இந்த விருதுகளுக்கான 

விழா நடத்தப்படும். விருதுகள் பற்றிய றமலும் விபரங்களுக்கும் நியமனம் கூறும் படிவத்னதப் பூர்த்தி 

ஜசய்வதற்கும், இங்கு க்ைிக் ஜசய்யவும். 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுனம நகரம், மற்றும் நினலத்து நிற்கும் தன்னமயில் முன்னணியாைர்; இதற்காக 

நமது சமூகத்தில் உள்ை சுற்றுச்சூழல் ஆதரவாைர்களுக்கு நன்றி. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நினலத்து நிற்கும் 

தன்னமக்கான அவர்கைின் பங்கைிப்புகளுக்காக, அங்கீகாரம் ஜபறத் தகுதியான ஒருவனர நீங்கள் 

அறிவீர்கறையானால், அவர்கைின் ஜபயனர க்றரா கிாீன் விருதுகளுக்குப் பாிந்துனரக்கவும். நிர்வாகக் 

குழு உறுப்பினர் என்ற முனறயில் உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்தால், CCET இயக்குநர்கள் குழுவில் 

உறுப்பினராக விண்ணப்பியுங்கள்.” 

- றபட்ாிக் ப்ரவுன், றமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“க்றரா கிாீன் விருதுகளுக்கான பாிந்துனரகள், மற்றும் CCET இயக்குநர்கள் குழுவிற்கான 

விண்ணப்பங்கைின் உயர்தன்னமனய நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறறாம். 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உருவாகும் பசுனம இல்ல வாயு உமிழ்னவ 80 விழுக்காடு குனறப்பதற்கான எங்கள் 

பயணத்தில் எங்கள் நகரத்தின் கார்பன் தடயத்னதக் குனறப்பதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனப 

அர்ப்பணிப்பு ஜகாண்டுள்ைது. எங்களுடன் இனணயுங்கள், றபாதும்! இந்த மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக 

ஆகிவிடுவீர்கள்!” 

- பால் விஜசண்ட், தனலவர், ஜபாதுப்பணிகள் மற்றும் ஜபாறியியல் துனற, பிராந்திய கவுன்சிலர், 

வார்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“CEERP மற்றும் கவுன்சில் கால முன்னுாினமகைில் றகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ைபடி பசுனமயான 

நகரத்திற்கான எங்கள் பணிக்கு க்றரா கிாீன் விருதுகள் மற்றும் CCET இயக்குநர்கள் மன்றம்  ஆகியனவ, 

ஆதரவு தருகின்றன. இந்த வாய்ப்புகள் மூலம் உலகைாவிய காலநினல மாற்றத்திற்கான ப்ராம்ப்ட்டனின் 

பங்கைிப்னபக் குனறக்க உதவுவதற்கு அனனத்து காலநினல மாற்ற தனலவர்கனையும் நாங்கள் 

அனழக்கிறறாம் மற்றும் மற்றவர்கனையும் அவ்வாறு ஜசய்ய உத்றவகம் ஜகாடுக்கிறறாம்.” 

- டக் வில்லான்ஸ், நகர கவுன்சிலர், வார்டுகள் 2 & 6; உறுப்பினர், சுற்றுச்சுழல் ஆறலாசனனக் குழு; 

உறுப்பினர், CEERP சமுதாயப் பணிப்பனட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நமது காலநினல மாற்றம் ஜதாடர்பான இலக்குகனை நினறறவற்றுவதற்கும், நமது 

சமூகத்தில் நினலத்து நிற்கும் தன்னமனய றமம்படுத்துவதற்கும் நமது சுற்றுச்சூழல் தரத்னத றமலும் 

றமம்படுத்துவதற்கும் முயற்சிப்பவர்கனை அங்கீகாிப்பதற்காக அர்ப்பணிப்பு ஜகாண்டுள்ைது. 

Brampton.ca யில் றமலும் அறியவும் மற்றும் க்றரா கிாீன் விருதுகளுக்கு யானரயாவது பாிந்துனரக்கவும் 

அல்லது CCET இயக்குநர்கள் குழுவில் உறுப்பினர் ஆவதற்கான விண்ணப்பத்னதச் சமர்ப்பிக்கவும்.” 

- றடவிட் றபர்ாிக், தனலனம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக வினரவாக வைர்ந்து வரும் நகரங்கைில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கனையும் 75,000 

வணிக அனமப்புக்கனையும் ஜகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் ஜசய்யும் ஒவ்ஜவாரு காாியத்திலும் ஜபாதுமக்கனை மனத்தில் னவத்றத 

ஜசய்கின்றறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு றசர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிறறாம், 

ஜதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

ஜசன்றுஜகாண்டிருக்கிறறாம். பாதுகாப்பான, நினலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் ஜவற்றிகரமான  ஆறராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்கான வைர்ச்சிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிறறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இனணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் ஜதாிந்துஜகாள்ளுங்கள். 
ஊடக ஜதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பல கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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