உடனடி வெளியீட்டுக்காக

உங்கள் குரலை உயர்த்துங்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகலர பசுலை நகரைாக்க
உதவுங்கள்

நகர்ப்புற ென மைைாண்லைத் திட்டம் ைற்றும் பார்க்மைண்ட் அர்ப்பணிப்பு யுக்தி
பற்றிய கருத்தாய்வுகள் இப்மபாது ஆன்லைனில் கிலடக்கின்றன
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ைார்ச் 14, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகைானது, நகர்ப்புற ென
மைைாண்லைத் திட்டம் ைற்றும் பார்க்மைண்ட் அர்ப்பணிப்பு யுக்திக்கான ஒரு கருத்தாய்ெிலன
துெக்கியுள்ளது; ைரங்கள் ைற்றும் பூங்காக்கலள மைம்படுத்துெதற்வகன இது
துெக்கப்பட்டுள்ளது.
நகர்ப்புற ென மைைாண்லைக் கருத்தாய்வு
நகாின் முதன்முதைான நகர்ப்புற ென மைைாண்லைத் திட்டம் (UFMP) பற்றிய ெலரவு சுருக்கம்
இப்மபாது சமுதயத்தினாின் உள்ளீடுகலளப் வபறத் தயாராக உள்ளது.
ப்ராம்ப்ட்டனின் நகர்ப்புற ெனைானது, நகரத்தின் எல்லைகளுக்குள் உள்ள வபாது ைற்றும்
தனியார் நிைங்களில் இருக்கின்ற அலனத்து ைரங்கள் ைற்றும் அெற்றின் ெளரும் சூழல்கலளயும்
உள்ளடக்கியது. தற்மபாது ஏற்வகனமெ உள்ள ைரங்கலளப் பாதுகாப்பதன் மூைமும்
ைரங்களடர்ந்த ெிதானத்லத ெிாிவுபடுத்துெதன் மூைமும் ப்ராம்ப்ட்டனின் நகர்ப்புற காடுகலள
நிலைத்து நிற்கச் வசய்யவும் அெற்லற மைம்படுத்துெதற்கும் யுக்திாீதியான உபாயத்லத UFMP
ெழங்கும்.
இந்த ெலரவுச் சுருக்கத்தில், இன்றுெலர வசய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி, பகுப்பாய்வு ைற்றும்
ஈடுபாட்டின் அடிப்பலடயில் 36 நடெடிக்லககலள நகர நிர்வாகம் இனம் கண்டுள்ளது.
UFMP என்பது ப்ராம்ப்ட்டனின் பசுலைச் சுற்றுச்சூழலை ெளர்ப்பதற்கான ைாஸ்டர் திட்டத்தின்
ஒரு பகுதியாகும். UFMP ஆனது ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 வதாலைமநாக்குப்பார்லெ ைற்றும் சமூக
ஆற்றல் ைற்றும் உைிழ்வுகலள குலறப்பதற்கான திட்டம் (CEERP) மூைைாக, 2040 ஆம்

ஆண்டிற்குள் ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு ைில்லியன் ைரங்கலள நட்டு முடித்துெிட மெண்டும் என்ற
இைக்கிற்கு தீர்வு வசால்கிறது.
குடியிருப்பாளர்களும் ெளர்ச்சியில் பங்குவபறுகிறெர்களும் ெலரவுச் சுருக்கம் குறித்த தங்கள்
எண்ணங்கலள ஆன்லைனில் பகிர்ந்து வகாள்ள, ைார்ச் 11, 2022 முதல் ஏப்ரல் 1, 2022 ெலர
அலழக்கப்படுகிறார்கள். கருத்தாய்ெில் பங்மகற்க www.brampton.ca/trees க்கு ெருலக தரவும்.
பார்க்மைண்ட் அர்ப்பணிப்பு யுக்திக்கான கருத்தாய்வு
தனது பை பூங்காக்கள் ைற்றும் இயற்லக பாரம்பாிய நிைங்கலள ஆதாிக்க நகர நிர்ொகம்
உறுதிபூண்டுள்ளது. நகரத்தின் புதிய பார்க்மைண்ட் அர்ப்பணிப்புக்கான யுக்தியானது
ப்ராம்ப்ட்டனின் ெளர்ந்து ெரும் சமூகத்தில் பசுலையான இடங்களுக்கான மைைதிக மதலெலய
நிலறமெற்றுெலத மநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்த யுக்தியானது புதிய பார்க்மைண்ட்
அர்ப்பணிப்புக்கான உப சட்டம் பற்றி அறிெிப்பு வசய்து, பூங்காக்கள் ைற்றும்
வபாழுதுமபாக்கிற்கான ைாஸ்டர் திட்டம், 2017 இன் பாிந்துலரகலள மைற்வகாண்டு
வசயல்படுத்த உதவும்.
யுக்திக்கான ஆரம்ப ஆய்ொனது, சமூகத்தினர் ெழங்க இருக்கும் உள்ளீட்டிலனப் வபறத்
தயாராக உள்ளது. குடியிருப்பாளர்களும் பங்குதாரர்களும் ஆய்வு பற்றிய தங்களுலடய
எண்ணங்கலளப் பகிர்ந்து வகாள்ள ைார்ச் 11, 2022 முதல் ஏப்ரல் 1, 2022 ெலர
அலழக்கப்படுகிறார்கள். கருத்தாய்வு பற்றி மைலும் அறியவும் பங்கு வபறவும் இங்கு க்ளிக்
வசய்க.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுலை நகரம்; அலனெரும் ரசித்து ைகிழ்ெதற்காக பை பூங்காக்கள் ைற்றும்
இயற்லக பாரம்பாிய நிைங்கலள இந்நகரம் தன்னகத்மத வகாண்டுள்ளது. பார்க்மைண்ட்
அர்ப்பணிப்பு யுக்தி ைற்றும் நகர்ப்புற ென மைைாண்லைத் திட்டத்லத நாங்கள் உருொக்கும்
அமத சையத்தில், வபாதுைக்களும் ைற்றும் ெளர்ச்சியில் பங்மகற்பெர்களும் இதில்
ஈடுபட்டிருப்பலத நகர நிர்ொகம் வதாடர்ந்து உறுதி வசய்யும். இந்த ஆய்வுகலள
மைற்வகாள்ெதன் மூைம், நைது பூங்காக்கள் ைற்றும் ைரங்கள் வசழித்து ெளர்ெதற்கு உதவும்
ெலகயில் அலனெலரயும் நான் ஊக்குெிக்கிமறன்.
-

மபட்ாிக் ப்ரவுன், மையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

"நீங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வெளிப்புறங்கலள அனுபெிக்கிறீர்கள் என்றால், பார்க்மைண்ட்
அர்ப்பணிப்பு யுக்தி ைற்றும் நகர்ப்புற ென மைைாண்லை திட்டம் உங்களுக்கு ஆதரெளிக்கும்.
ப்ராம்ப்ட்டன் ெளர்ந்து ெரும் நகரம் ஆகும்; ைற்றும் பூங்காக்கள் ைற்றும் ைரங்கலள
பராைாிப்பதற்கான எங்கள் யுக்திகலள ெிாிவுபடுத்தும் மபாது உங்கள் உள்ளீடுகள் எங்களுக்கு
அவசியமாகும். இந்த சுருக்கைான ஆய்வுகலள இன்மற முடிக்க மெண்டி ககட்டுக்ககாள்கிமறாம்!"
-

வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தலைெர், சமுதாய
மசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“பூங்காக்கள், இயற்லக பாரம்பாிய நிைங்கள் ைற்றும் ைரங்கள் நைது சமூகத்தின் முக்கிய
அங்கங்களாகும். ப்ராம்ப்ட்டனின் பூங்காக்கள் ைற்றும் ைரங்களுக்கான இந்த முக்கியைான
முலனப்புக்களில் நாங்கள் முன்வனடுத்துச் வசல்லும் இச்சையத்தில், பார்க்மைண்ட் அர்ப்பணிப்பு
யுக்தி ைற்றும் நகர்ப்புற ென மைைாண்லைத் திட்டம் குறித்த உங்கள் கருத்லதக் கூறுங்கள்.”
-

சார்மைய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8; துலணத்தலைெர், சமுதாய
மசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

-30கனடா நாட்டில் ைிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கலளயும் 75,000
ெணிக அலைப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கலள ைனத்தில் லெத்மத
வசய்கின்மறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம்,
வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலைப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான ஆமராக்கியைிக்க ஒரு நகலரக்
கட்டலைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம். Twitter, Facebook, ைற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இலணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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