
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

பிப்ரொி 1 ஆம் தேேியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் இரண்டாெது வகால்லைப்புற 

தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டத்லே துெக்குகிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 25, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பிரபைைான வகால்லைப்புறத் 

தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டம் பிப்ரொி 1 ஆம் தேேியன்று ேனது இரண்டாம் ெருடத்ேில் 

ைீண்டும் ெருகிறது.  

 

 சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே இந்ே முலனப்பானது, நைது நகாில் உணவுப் பாதுகாப்பிலன 

ஆோிப்பேில் உேவுகிறது; இேன் மூைைாக இைெச ைண், ெிலேகள் ைற்றும் உேெிகரைான 

வசய்முலறக் குறிப்புகள் ஆகியெற்லற பங்தகற்பாளர்களுக்கு அளித்து அெர்களின் 

வகால்லைப்புற தோட்டம் ெளர்ெேற்கு உேவுகிறது. இந்ே ெருடத்ேிய ேிட்டைானது புேிய 

பங்தகற்பாளர்களுக்கு ைட்டுதையானது; இேில் 2020 ஆம் ஆண்டில் பங்தகற்பேற்கான ொய்ப்பு 

கிட்டாதோரும் அடங்குெர். 

 

இந்ே வகால்லைப்புற வீட்டுத்தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டைானது, ேங்கள் வசாந்ே வீட்டில் 

இருந்ேபடிதய, குடியிருப்புொசிகள் அெரெர் ெசேிப்படி ெிலளவபாருட்கள் ைற்றும் கீலரகலள 

ெளர்த்து உள்ளூர் உணவு ெங்கிகளுக்கும் சமுோய அலைப்புக்களுக்கும் ோனைாக ெழங்க 

உற்சாகைளிக்கிறது.  

 

இந்ே ேிட்டைானது,  தையாின் தகாெிட்-19 காரணைான சமுோய ஆேரவுப் பணிப்பலட (Mayor’s 

COVID-19 Social Support Task Force’s)  க்கும் கூட ஆேரெளிக்கிறது; இேன் மூைம் உணவுப் 

பாதுகாப்பின்ைீது கெனம் வசலுத்ேி,  நகலர நிலைத்து நிற்கெல்ை பசுலை நகரைாக ஆக்குெேில் 

உறுேி வகாள்ள லெத்து, குடியிருப்புொசிகளின் ைனம் ைற்றும் உடல்நைத்லேயும் தபண ைறு 

உறுேி வகாடுக்கிறது.  

 

குடியிருப்பு ொசிகள், இைெச ெிலேகள் ைற்றும் ைண் ஆகியெற்லற வபற்றுக்வகாள்ெேற்காக   

www.brampton.ca/backyardgarden எனும் ெலைப்பக்கத்ேில் பிப்ரொி 1 ேிங்கட்கிழலை காலை 10 

ைணி முேல் ேங்கலளப் பேிவு வசய்துவகாள்ளைாம். இந்ே ெலைப்பக்கத்ேில் இந்ே ஆண்டின் 

வகால்லைப்புற தோட்டங்களின் புலகப்படங்கள், தோட்டம் அலைப்பேற்கான வசய்முலறக் 

குறிப்புகள், பயிற்சி ெகுப்புகள் ைற்றும் ஆோர ெளங்கள் ஆகியலெ கிலடக்கும். ேங்கள் 

வகால்லைப்புற தோட்டங்கள் பற்றி சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ெேற்கு குடியிருப்புொசிகள் 

#GardensofBrampton எனும் தேஷ்தடக்-ஐப் பயன்படுத்துைாறு தகட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள். 

https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
http://www.brampton.ca/backyardgarden


 

 

 

இந்ே ஆண்டில் இந்ே ேிட்டத்ேிற்கு நிேியாேரவு அளிப்பெர்கள் ஸ்காட்ஸ் (Scotts) என்பேில் 

வபருலை வகாள்கிறது. இந்ே நகரைானது இப்படியான ேிட்டத்ேிற்கு ஆேரவு ேந்து 

வகாண்டிருக்கின்ற ைட்டாைி தோம்ஸ் (Mattamy Homes), பாரலடஸ் டிெைப்வைண்ட்ஸ் (Paradise 

Developments), ஃபீல்ட்தகட் டிெைப்வைண்ட்ஸ் (Fieldgate Developments), டி ஏ சி சி 

டிெைப்வைண்ட்ஸ் (TACC Developments), ைற்றும்  கிதரட் கல்ஃப் (Great Gulf) உள்ளிட்ட நிறுென 

அலைப்புக்களுக்கு நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கிறது. 

 

வகால்லைப்புற தோட்டங்களுக்கான கிளப் –வெளியிடும் வசய்ேிக்கடிேம் 

 

இந்ே ஆண்டின் ஒரு புதுலையாக, எங்களின் வகால்லைப்புற தோட்டங்களுக்கான கிளப் எனும் ைாோந்ேிர 

வசய்ேிக்கடிேத்துடன் இலணயுங்கள். வகால்லைப்புறத் தோட்டம் அலைக்கும் ஆெல் வகாண்ட 

அலனெருக்குைான இேில், உறுப்பினர்கள் ைாோந்ேிர வசய்ேிக்கடிேம் ஒன்லறப் வபறுொர்கள்; இேில் 

தோட்டம் அலைப்பது பற்றிய ேகெல்கள், தகள்ெிகள் தகட்பேற்கான ொய்ப்புக்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் 

தோட்டக்கலை சங்கம் (Brampton Horticultural Society) தபான்ற வோழில்முலற ெல்லுனர்கள் ைற்றும் 

சமுோய கூட்டாளிகள் ஆகிதயாாின் ஆேரவு ைற்றும் தோட்டம் அலைப்பேற்கான ஆதைாசலன, 

ேனித்துெைான சலுலககள் இன்னும் பைெற்லறப் வபறைாம். இந்ே கிளப்-இல் பேிவு வசய்துவகாள்ள 

ெருலகேரவும்:www.brampton.ca/backyardgarden. 

 

பின்புைம் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வகால்லைப்புறத் தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டைானது அேன் துெக்க 

ஆண்டாகிய 2020 இல் ைிகப்வபரும் வெற்றியலடந்ேது; இேில், ஏப்ரல் ைாேம் முேல் அக்தடாபர் 

ைாேம் ெலரயில் தேலெ வகாண்ட குடியிருப்புொசிகளுக்வகன  10,000 பவுண்டுகள் 

எலடயிைான ெிலளவபாருட்கள், உள்ளூர் உணவு ெங்கிகளுக்கும் சமுோய அலைப்புக்களுக்கும் 

நன்வகாலடயாக ெழங்கப்பட்டன; இந்ே சமுோய அலைப்புக்களில் லநட்ஸ் தடபிள் (Knights 

Table), ாீவஜவனதரஷன் (Regeneration), கால்ஸா எய்ட் (Khalsa Aid), ைற்றும் யுலனவடட் சிக்ஸ் 

(United Sikhs) ஆகியலெ அடங்கும். இந்ே முலனப்பானது கனடா நாட்டிதைதய முேைாெோகும், 

ைற்றும் தகாெிட்-19 ோக்கத்ேின் தபாில் முன்வனடுக்கப்பட்டது. 

 

சமுோயத் தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டைானது  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெளர்க்கப்பட்ட பசுலைச் 

சூழலுக்கான ைாஸ்டர் ேிட்டத்ேின் (Brampton Grown Green Environmental Master Plan) 

இைக்குகலள  முன்வனடுத்துச் வசல்கிறது; இந்ே ேிட்டைானது நகர்ப்புற ெிெசாயத்லே 

நகருக்கான நல்ைவோரு சந்ேர்ப்பைாக குறிப்பிடுகிறது.  

 

 

http://www.brampton.ca/backyardgarden
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Documents/Environmental%20Master%20Plan/Final%20Documents/Brampton%20IAP_11_10_2014.pdf#page=36
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Documents/Environmental%20Master%20Plan/Final%20Documents/Brampton%20IAP_11_10_2014.pdf#page=36
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Documents/Environmental%20Master%20Plan/Final%20Documents/Brampton%20IAP_11_10_2014.pdf#page=36


 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“வகால்லைப்புற தோட்டத் ேிட்டைானது கடந்ே ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நம்பமுடியாே வெற்றி 

வபற்றது; இந்ே ேிட்டம் பிப்ரொி 1 ஆம் தேேி ைீண்டும் துெங்கும் என்று அறிெிப்பேில் வபருைகிழ்ச்சி 

அலடகிதறன். இந்ே ேிட்டம் நைது சமூகத்லே ஒன்றிலணக்கிறது, பங்தகற்பாளர்கலள சுறுசுறுப்பாக 

லெத்ேிருக்கிறது, தைலும், தேலெ வகாண்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு உணவு ஆேரலெ ெழங்குகிறது. 

கவுன்சிைர் ெில்ைான்ஸ் அெர்களின் ேலைலையின் கீழ் இரண்டாெது ஆண்டாக இந்ே முயற்சிலய 

முன்வனடுப்பேில் வபருைிேம் வகாள்கிதறாம் 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“கடந்ே ஆண்டின் வகால்லைப்புற தோட்டத் ேிட்டத்ேின் ஒரு பகுேியாக ஆயிரக்கணக்கான 

குடியிருப்புொசிகள் ேங்களுக்கான இைெச ெிலேகள் ைற்றும் ைண் ஆகியெற்லறப் வபற்றனர், இது 

தேலெ வகாண்ட குடியிருப்புொசிகளுக்கு 10,000 பவுண்டுகளுக்கும் அேிகைான ெிலளவபாருட்கலள 

ெழங்கியது. இந்ே ஆண்டு, புேிய பங்தகற்பாளர்களுக்கு இந்ே ேிட்டம் துெங்கப்பட்டுள்ளது - இேன் 

வபாருள் இன்னும் அேிகைான குடியிருப்பாளர்கள் இந்ே சிறந்ே முயற்சியில் பங்தகற்க ொய்ப்பு 

கிலடக்கும் என்பதேயாகும். தோட்டம் அலைக்கும் பணிலய தைற்வகாள்ளுங்கள், ேிறந்ேவெளியில் 

ைகிழ்ச்சியாக இருங்கள், இந்ே ஆண்டிலும்  ைறுபடி நன்வகாலட அளியுங்கள்! ” 

- டக் ெில்ைான்ஸ், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 2 & 6; ேலைலைப்வபாறுப்பு, வகால்லைப்புறத் 

தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“2020 ஆம் ஆண்டின் வகால்லைப்புற தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டத்ேிற்கான அறிமுகம் வசய்ேேிலும் 

ைற்றும்  அேற்கான ைகத்ோன ஆேரவு கிலடத்ேேிலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சாேகைாக ெிலளபைலனக் 

கண்டது;  தைலும் 2021 ஆம் ஆண்ற்கான ேிட்டத்லே வோடங்கவும் நகர ஊழியர்கள் எேிர்தநாக்கி 

காத்ேிருக்கின்றனர். உங்களுக்கான இைெச ெிலேகள் ைற்றும் ைண் ஆகியெற்லற முன்பேிவுவசய்து 

வபற்றுக்வகாள்ள www.brampton.ca/backyardgarden ஐ புக்ைார்க் வசய்து, இந்ே முக்கியைான பசுலை 

முயற்சியின் ஒரு பகுேியாக இருங்கள். ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், ேலைலை நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 650,000 ைக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலைப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வபாதுைக்கலள ைனத்ேில் லெத்தே 

வசய்கின்தறாம். பைேரப்பட்ட சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

http://www.brampton.ca/backyardgarden


 

 

வோழில்நுட்பாீேியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிைான புதுலைப் பலடத்ேலில் முன்னணி ெகிப்பேற்கான பயணத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆதராக்கியைிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலைப்பேற்கான ெளர்ச்சிப்பாலேயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வோடர்பு 

தைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய  ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகெல் வோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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