
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

            

  

நீங்கள் அதை பீலீவ் (BEElieve) வெய்ெதை ெிறந்ைது! 

அைிகாரபூர்ெ தைனீ நகரம் என்னும் அந்ைஸ்தை ப்ராம்ப்ட்டன் வெறுகிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 16, 2021) – பீ ெிட்டி கனடா (Bee City Canada)  அதைப்பு ப்ராம்ப்ட்டன் நகதர 

புத்ைம் புைிய தைனீ நகரைாக (Bee City) அைிகாரபூர்ெைாக அங்கீகாித்துள்ளது ! 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தைனீக்கள் ைற்றும் ெட்டாம்பூச்ெிகள் உள்ளிட்ட ைகரந்ைச் தெர்க்தக வெய்யும் 

பூச்ெிகதள ஆைாிப்ெைற்கும் ொதுகாப்ெைற்கும் உறுைிபூண்டுள்ளது. ைகரந்ைச் தெர்க்தக வெய்யும் 

பூச்ெிகளுக்கான ெர்ெதைெ ொரத்ைில் (ஜூன் 21-27), ைகரந்ைச் தெர்க்தகக்கான  ைற்தொதைய 

ொழ்ெிடங்கதள உருொக்குைல் ைற்றும் ெராைாித்ைல், ைகரந்ைச் தெர்க்தககளின் முக்கியத்துெத்தைப் 

ெற்றி குடியிருப்ொளர்களுக்குக் கற்ெித்ைல் ைற்றும் ைகரந்ைச் தெர்க்தக ெற்றிய வகாண்டாட்டம் ஆகியதெ 

அடங்கும். 

தைனீ நகரம் எனும் அந்ைஸ்து வெறுெது என்ெது, நகரத்ைின் இயற்தக ொரம்ொிய முதறதயப் ொதுகாத்து 

ெருெைற்கும் தைம்ெடுத்துெைற்கும் புைிய முதனப்பு முயற்ெிகதள ஊக்குெிக்கவும் ெலப்ெடுத்ைவும்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைிற்கு ஒரு ொய்ப்ொகும். கனடா முழுெைிலுைாக இந்ை அந்ைஸ்ைிதனப் வெற்ற 50 

க்கும் தைற்ெட்ட நகராட்ெிகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் இப்தொது இதைகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு கிதடத்ை தைனீ நகரம் எனும் அந்ைஸ்து  ப்ராம்ப்ட்டன் தகா கிாீன் சுற்றுச்சூழல் ைாஸ்டர் 

ைிட்டம் (Brampton Grow Green Environmental Master Plan), பூங்காக்கள் ைற்றும் வொழுதுதொக்கு 

ைாஸ்டர் ைிட்டம்) Parks and Recreation Master Plan, இயற்தக ொரம்ொியம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

தைலாண்தைக்கான யுக்ைி(Natural Heritage and Environmental Management Strategy) 

(NHEMS) ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் இக்தகா ொர்க் யுக்ைி (Brampton Eco Park Strategy) ஆகியெற்றால் 

ஆைரெளிக்கப்ெடுகிறது. 

எண்கள் ெதகயில் ொர்ப்தொைானால் 

• நகரம் இப்தொது ைகரந்ை தெர்க்தகக்கு ஆைரெளிக்கும் ெதகயில், 17 அர்ப்ெைிப்பு வகாண்ட 

ைகரந்ை தெர்க்தகக்கான ெடுதககள் ைற்றும் 706 ஆண்டு முழுக்கவுைான ெடுதககதளப் 

ெராைாித்து ெருகிறது. 

• 2002 ஆம் ஆண்டிலிருந்து,  ப்ராம்ப்ட்டன் ெள்ளத்ைாக்கு ைற்றும் பூங்காக்கதள 

இயற்தகையைாக்கும் ைிட்டம் (Brampton Valley and Parks Naturalization Program) ஆனது 220 

வெக்தடர் ெரப்புக்கும் தைலான நிலங்கதள இயற்தக ையைாக்கி, தைெிய ெிதைக்கலப்புக்கள், 
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புைர்கள் ைற்றும் ைரங்கதள உெதயாகித்து, ைகரந்ை தெர்க்தக வெய்யும் பூச்ெிகள் ெெிக்கவும் 

அெற்றின் உைவுக்கும் ெழி வெய்கின்றது. 

• ஆம் ஆண்டிலிருந்து, புல்ைதரதய தைெ தெண்டாம், அது ெளரட்டும் எனும் ைிட்டம் (Don’t Mow, 

Let it Grow Program) ஆனது சுைாராக 21 வெக்தடர்கள் ெரப்ெில்  புல்ைதரதய புல்வெளியாகவும்

 ைகரந்ை தெர்க்தகக்கான தைாட்டைாகவும் ைாற்றியிருக்கிறது. 

ெர்ெதைெ ைகரந்ைச் தெர்க்தக பூச்ெிகளுக்கான ொரம் (ஜூன் 21-27) 

ஜூன் 21-27 ெதரயிலான நாட்கள் ைகரந்ைச் தெர்க்தக பூச்ெிகளுக்கான ொரைாகும்! ைகரந்ைச் தெர்க்தக 

கருத்ைியல் வகாண்ட புதையல் தைடல் ைற்றும் ொிசுகள், ெைிெிறக்கி ெண்ைம் ைீட்டுைல், 

தைடிக்கண்டறிெைற்கான ஆைாரெளங்கள் ைற்றும் உண்தைகள் இன்னும் ெலதும் உள்ளிட்ட வைய்நிகர் 

வெயல்ொடுகளில் எங்களுடன் இதையுங்கள். தைலும் ெிெரங்களுக்கு ெருதக 

ைரவும்:  www.brampton.ca/pollinators. 

பீ ெிட்டி கனடா (Bee City Canada) அதைப்பு ெற்றி  

2016 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்ெட்ட பீ ெிட்டி கனடா , Bee City Canada என்ெது ைகரந்ைச் தெர்க்தககளின் 

முக்கியத்துெத்தைப் ெற்றி கனடிய நாட்டு ைக்களுக்கு கற்றுத்ைருெதையும் ைகரந்ைச் தெர்க்தக பூச்ெிகளின் 

ொழ்ெிடப் ொதுகாப்தெ உறுைி வெய்ெைற்கான நடெடிக்தககதள ஊக்குெிப்ெதையும் இலக்காகக் 

வகாண்ட கூட்டதைப்பு அங்கீகாரம் வெற்ற வைாண்டு நிறுெனைாகும். நான்கு அந்ைஸ்துகதள 

ெழங்குெைன் மூலம் ைகரந்ைச் தெர்க்தக வெய்யும் பூச்ெிகளுக்கு உைெ உறுைி பூண்ட ெமூகங்கள் ைற்றும் 

அதைப்புகளின் கூட்டு முயற்ெிகதள இந்ை அதைப்பு ஆைாிக்கிறது. இந்ை அந்ைஸ்துகளுக்கான வெயர்கள்: 

தைனீ நகரங்கள், தைனீ கூட்டாளர்கள், தைனீ ெள்ளிகள் ைற்றும் தைனீ ெளாகங்கள். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

”நாங்கள் ஒரு தைனீ நகர அந்ைஸ்ைிதன  வெற்றைில் வெருதைப்ெடுகிதறாம்! தைனீ நகர அந்ைஸ்ைிதன 

அதடந்ை, கனடா முழுெைிலும் உள்ள 50 க்கும் தைற்ெட்ட நகராட்ெிகளில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் 

ஒன்றாகும்; தைலும் ைகரந்ைச் தெர்க்தக பூச்ெிகதள ஆைாிப்ெைற்கும் ொதுகாப்ெைற்கும் நாங்கள் 

அர்ப்ெைிப்பு வகாண்டுள்தளாம், இதைவயாட்டி எங்கள் அழகான நகரத்ைில் ஆதராக்கியைான, ைாறுெட்ட 

சுற்றுச்சூழல் அதைப்புகதளயும் தெைி ெருகிதறாம். ” 

- தெட்ாிக் ப்ரவுன், தையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”நைது ெமூகத்ைில் ைகரந்ைச் தெர்க்தக பூச்ெிகதளப் ொதுகாப்ெைன் முக்கியத்துெத்தை ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ஒப்புக்வகாள்கிறது. ைகரந்ைச் தெர்க்தக பூச்ெிகதள ஆைாிப்ெைற்காக, இயற்தக ெகுைிகதள 

தைம்ெடுத்துைல், ைகரந்ைச் தெர்க்தக ெடுதககள் ைற்றும் ைகரந்ைச் தெர்க்தக பூச்ெிகதள ஆைாிக்கும் 

ைிட்டங்கள் உள்ளிட்ட ெல ைிட்டங்கள் ைற்றும் முயற்ெிகள் நம்ெெம் உள்ளன. இந்ை அங்கீகாரம் 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Dont-Mow-Let-It-Grow.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Dont-Mow-Let-It-Grow.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Dont-Mow-Let-It-Grow.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Documents/Brochure_Meadows.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Documents/Brochure_Meadows.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Documents/Brochure_Meadows.pdf
http://www.brampton.ca/pollinators
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeecitycanada.org%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384124365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8aSqKJyVEapixTtXeRn7YyheEurRPZTqB0GpcHtNAF0%3D&reserved=0


 

 

வெற்றைற்காக பீ ெிட்டி கனடா அதைப்புக்கு நாங்கள் நன்றி கூறுகிதறாம், இந்ை உறுைிப்ொட்டின் மூலம் 

எங்கள் புது முதனப்பு ெைிகதள உருொக்குதொம்! ” 

- தராவீனா ொன்ட்தடாஸ், ெிராந்ைிய கவுன்ெிலர் ொர்டுகள் 1 & 5; ைதலெர், ெமூக தெதெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ப்ராம்ப்ட்டனின் பீ ெிட்டி (Bee City ) என்னும் அந்ைஸ்தை ஆைாிப்ெைில் எல்தலாரும் ஒரு ெங்கு 

ெகிக்கின்றனர். உைவு உற்ெத்ைி ைற்றும் ஆதராக்கியைான ொழ்ெிடங்கள் ைற்றும் இயற்தக 

அதைப்புகதள ெராைாிப்ெைில் ைகரந்ைச் தெர்க்தக பூச்ெிகள் முக்கிய ெங்கு ெகிக்கின்றன. பூர்வீக 

ைரங்கதளயும் பூக்கதளயும் நடவு வெய்ெைற்கும், உள்ளூர் ெிெொயிகளுக்கு ஆைரெளிப்ெைற்கும், 

www.brampton.ca/pollinators  இல் எங்கள் புது முதனப்புப்ெைிகள்  ெற்றி தைலும் அறிந்துவகாள்ளவும் 

குடியிருப்ொளர்கதள ஊக்குெிக்கிதறன். ” 

- டக் ெில்லான்ஸ், நகர கவுன்ெிலர் ொர்டுகள் 2 & 6; உறுப்ெினர், சுற்றுச்சூழல் ஆதலாெதனக் குழு; 

உறுப்ெினர், CEERP ெமூக ெைிப்ெதட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ப்ராம்ப்ட்டனின் தைனீ நகரம் எனும் அந்ைஸ்தை ஆைாிப்ெைற்கான நைது  ைிட்டங்கள் ைற்றும் புது 

முதனப்புப் ெைிகதள தைம்ெடுத்ை நகர ஊழியர்கள் அர்ப்ெைிப்பு வகாண்டுள்ளனர். நைது ெமூகத்ைில் 

தைனீக்கள் ைற்றும் ெட்டாம்பூச்ெிகள் தொன்ற ைகரந்ைச் தெர்க்தக வெய்யும் பூச்ெிகதள ஆைாிக்கவும் 

ொதுகாக்கவும் எங்களுடன் ஒத்துதழப்ெெர்கள் ைற்றும் கூட்டாளிகளுடன் இதைந்து ெைியாற்ற நான் 

எைிர்தநாக்குகிதறன். ” 

       - தடெிட் தெர்ாிக், ைதலதை நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெெத்ைில் 700,000 ைக்கதளயும் 75,000 

ெைிக அதைப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும்  ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வொதுைக்கதள ைனத்ைில் தெத்தை 

வெய்கின்தறாம். ெலைரப்ெட்ட ெமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு தெர்க்கின்றனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வைாழில்நுட்ொீைியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிலான புதுதைப் ெதடத்ைலில் முன்னைி ெகிப்ெைற்கான ெயைத்ைில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். ொதுகாப்ொன, நிதலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆதராக்கியைிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதைப்ெைற்கான ெளர்ச்ெிப்ொதையில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இதையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வைாடர்பு 

தைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதைப்ொளர், ஊடகம் & ெமுைாய ஈடுொடு 

யுைிாீைியான ைகெல்வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

http://www.brampton.ca/pollinators
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


 

 

  

 


