
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

இந்த ஆண்டில் 8,000 மரங்கள் நடுெதற்காக கனடா நாட்டு அரசாங்கத்திடமிருந்து 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் $1.2மில்லியன் நிதி வெற்றது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 4, 2021) – இன்றறய தினம், மமயர் மெட்ாிக் ப்ரவுன்; ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

கவுன்சிலர்கள்; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் கிழக்கு வதாகுதிக்கான ொராளுமன்ற அங்கத்தினரும் சர்ெமதச 

மமம்ொட்டுத்துறற அறமச்சாின் ொராளுமன்ற வசயலருமாகிய மணீந்தர் சிங் ஆகிமயார் இறணந்து, 

இயற்றக ெளங்களுக்கான அறமச்சர் மமதகு சீமுஸ் ஓ’ாீகன் ஜூனியர் அெர்களின் சார்ொக இந்த 

ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டனில் சுமாராக 8,000 மரங்கறள நடவு செய்ெதற்காக   $1,280,000 முதலீடு 

வசய்ெதாக அறிெித்தனர். 

இது, 10 ஆண்டுகளில் இரண்டு ெில்லியன் மரங்கறள நடவு செய்து விடுவது என்ற கனடா 

அரசாங்கத்தின் திட்டத்திற்கும், 2040 க்குள் ஒரு மில்லியன் மரங்கறள நடவு வசய்ெதற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரத்தின் ச ொலைந ொக்குப் ொர்றெக்கும் ஆதரெளிப்ப ொகவும் உள்ளது. 

கனடா அரசின் முதலீடொனது, ப்ராம்ப்ட்டனின் நகர்ப்புறத் ில் மரங்களடர்ந்  ெிதானம் அலைப்ப ற்கு 

ெங்களிக்கும். நகர  ிர்வொகைொனது, இயற்றகமயமாக்கலுக்கொன இடங்கள், வதருக்கள் ந ொரும், 

பூங்காக்களில் ைர ிழலில் அைர்வ ற்கொன இடைொக, மற்றும் ந ொப்புகளில் இந்  ைரங்கலள ெளர்க்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டனின் மரம் நடுவ ற்கொன  ிட்டைொனது,  வரவிருக்கும்  50 ஆண்டுக் கொைத் ில் 35,500 டன் 

ெசுறம இல்ல ொயுறெ (GHG) அகற்றும். 

ஒரு பசுலை  கரைொக இருந் படி,  னது  ிலைத்து  ிற்கவல்ை  ன்லை, ைற்றும் சவப்ப ட்பம் கொக்கும் 

முயற்ெிகளின் ஒரு அங்கைொக,  கர்ப்புற கொடுகலள வளர்ப்ப ற்கு ப்ரொம்ப்ட்டன்  கரம் அர்ப்பணிப்பு 

சகொண்டுள்ளது. 2040 ஆண்டு வொக்கில்  ஒரு ைில்லியன் ைரங்கலள  டவு செய்வது என்பது பசுலைலய 

வளர்ப்நபொம் எனும் சுற்றுச்சூழல் ைொஸ்டர்  ிட்டம் (Grow Green Environmental Master Plan 

(EMP)),  கர்ப்புற வன  ிர்வொகத்  ிட்டம் (Urban Forest Management Plan 

(UFMP)), ைற்றும் ெமு ொயத் ில் ெக் ி ைற்றும் உைிழ்வுகலளக் குலறப்ப ற்கொன  ிட்டம்Community 

Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP)) ஆகியவற்றின் கீழொன ப்ரொம்ப்ட்டனின்  ிட்டைொகும்.  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கவுன்சிலானது வசப்டம்ெர் மாதத்திறன ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மரங்களுக்கான 

மாதமாக நியமனம் வசய்துள்ளது! இந்த ெருடாந்திர வகாண்டாட்டம், மரங்களின் 

முக்கியத்துெத்றதப் ெற்றிய ெிழிப்புணர்றெ ஏற்ெடுத்தும்; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனின் நகர்ப்புற 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
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https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx


 

 

காடுகறளப் ொதுகாத்தல் மற்றும் மமம்ெடுத்துதல் ஆகியெற்றற மநாக்கிய நகரத்தின் மற்றும் 

சமூகத்தின் முயற்சிகறளயும் வகாண்டாடும்; அத்துடன்,  குடிமக்களின் ஈடுொட்றட உருொக்கும்; 

ஆமராக்கியமான மற்றும் காலநிறலக்கு இறசந்துவகாடுக்கின்ற சமூகங்கறள உருொக்கும்; 

சுற்றுச்சூழறல ெராமாிப்பு வசய்தெடிமய நகரத்தின் ஒரு மில்லியன் மரங்கள் எனும் 

இலக்கிறனயும் அறடயவும் உதவும். www.brampton.ca/trees. ெறலத்தளத்தில் ெிறரெில் 

ெிெரங்கள் கிறடக்கும். 

லின்குகள் 

• இரண்டு ெில்லியன் மரங்கள் என்ெதின் அங்கமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மரங்கறள நடுதல் 

(Planting Trees in Brampton as Part of Two Billion Trees) 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ெசுறம நகரமாகும் மற்றும் நமது மரங்கள், தாெரங்கள் மற்றும் ெசுறமயான 

இடங்கறளப் ொதுகாக்க நாம் கடறமப்ெட்டுள்மளாம். நமது நகர்ப்புற காடு நமது சமூகத்தின் 

ஒருங்கிறணந்த ெகுதியாகும், மமலும் 2040 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு மில்லியன் 

மரங்கறள நடுெதற்கான நமது இலக்றக அறடய ஆதரெளிக்கின்ற இந்த நிதிறய நான் 

ெரமெற்கிமறன், மமலும் 10 ஆண்டுகளில் இரண்டு ெில்லியன் மரங்கறள நடும் கனடா அரசின் 

திட்டத்றதயும் ஆதாிக்கிமறன். 

- மெட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டனின் நகர்ப்புற ெனம் அறமப்ெதில் கனடா அரசாங்கத்தின் முதலீடானது, நமது 

நிறலத்து நிற்கெல்ல தன்றம மற்றும் வெப்ெதட்ெ இலக்குகளுக்கு மநரடியாக ெங்களிக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ெசுறம நகரமாக இருப்ெறத உறுதி வசய்ய நிறறய மெறலகள் நடந்து 

ெருகின்றன, மற்றும் இந்த மரங்கள் நம் சமூகத்தில் ஒரு ெித்தியாசத்றத ஏற்ெடுத்தும். 

-  வராவீனா சான்ட்மடாஸ், ெிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; 

தறலறமப்வொறுப்பு, சமூக மசறெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு முதலீட்றட வகாண்டு ெருெதில் நகர ஊழியர்கள் அர்ப்ெணிப்பு வகாண்டெடி 

உள்ளனர். நமது நகரத்திற்கான கனடா அரசாங்கத்தின் முக்கியமான முதலீட்றட 

ெரமெற்கிமறாம். நம்முடன் வசயல்ெடுெெர்களுடன் மசர்ந்து, ெசுறமயான எதிர்காலத்றத 

உருொக்க நாம் கடறமப்ெட்டுள்மளாம். 

- மடெிட் ொாிக், தறலறம நிர்ொக அதிகாாி, ெிராம்ப்டன் நகரம் 

http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fnatural-resources-canada%2Fnews%2F2021%2F08%2Fplanting-trees-in-brampton-as-part-of-two-billion-trees.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C979db8e5e2e3496ca5d108d9577a8197%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637637006078568225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4YWfl76YkyizseTuS7aaxx6%2BUzrRRBg03njtAKFsP9c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fnatural-resources-canada%2Fnews%2F2021%2F08%2Fplanting-trees-in-brampton-as-part-of-two-billion-trees.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C979db8e5e2e3496ca5d108d9577a8197%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637637006078568225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4YWfl76YkyizseTuS7aaxx6%2BUzrRRBg03njtAKFsP9c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fnatural-resources-canada%2Fnews%2F2021%2F08%2Fplanting-trees-in-brampton-as-part-of-two-billion-trees.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C979db8e5e2e3496ca5d108d9577a8197%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637637006078568225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4YWfl76YkyizseTuS7aaxx6%2BUzrRRBg03njtAKFsP9c%3D&reserved=0


 

 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் உட்ெட கனடா முழுெதும் மரங்கறள நடுெது என்ெது, 2030 ஆம் ஆண்டுக்கான 

வெப்ெதட்ெ இலக்குகறள அறடயவும் மற்றும் 2050 க்குள் கார்ென் உமிழ்றெ பூஜ்ஜியம் எனும் 

நிறலக்கு வகாண்டுெரவும் உதவும். இரண்டு ெில்லியன் மரங்கள் எனும் முறனப்ொனது 

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்ொளர்களுக்கு தூய்றமயான காற்று மற்றும் ெிாிொன மரங்களடர்ந்த 

ெிதானத்றத ஏற்ெடுத்தி அதிக நிழறல ெழங்கும்; அத்துடன் ெசுறமாீதியான 

மெறலொய்ப்புக்கறளயும் உருொக்கும். இந்த முதலீட்றடப் ெற்றி நான் மிகவும் 

ெரெசமறடகிமறன், ஏவனனில் இது இந்த தறலமுறற மற்றும் ெரெிருக்கும் தறலமுறறகளில் 

வெரும் தாக்கத்றத ஏற்ெடுத்தும்! " 

-  மணீந்தர் சித்து சர்ெமதச உறவுகள் மமம்ொட்டுத்துறற அறமச்சாின் ொராளுமன்ற 

வசயலாளர், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் கிழக்கு வதாகுதி ொராளுமன்ற உறுப்ெினர்       

"இரண்டு ெில்லியன் மரங்கறள நடவு வசய்ெது என்னும் வெப்ெதட்ெ நடெடிக்றகக்கான 

திட்டமானது சற்று வொிய ெிஷயம்தான். இது ஆயிரக்கணக்கான நல்ல, ெசுறமயான 

மெறலகறளயும் உருொக்கும் திட்டமாகும். நாடு முழுெதும் மரம் நடும் திட்டங்கறள நாங்கள் 

வசயல்ெடுத்தி ெருகிமறாம். மரங்கறள ெளர்ப்ெது என்ெது, கார்ென் உமிழ்றெ பூஜ்யம் என்னும் 

நிறலக்கு நம்றமக் வகாண்டு வசல்லும். 

- மாண்புமிகு சீமுஸ் ஓ'ாீகன் ஜூனியர், இயற்றக ெளத்துறற அறமச்சர் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 

650,000 மக்கறளயும் 70,000 ெணிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொதுமக்கறள மனத்தில் றெத்மத வசய்கின்மறாம். ெலதரப்ெட்ட 

சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், வதாழில்நுட்ொீதியில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுறமப் ெறடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். ொதுகாப்ொன, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  

ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகறரக் கட்டறமப்ெதற்கான ெளர்ச்சிப்ொறதயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிமறாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இறணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

. 

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


 

 

 

ஊடக வதாடர்புகள் 

ப்ரப்மஜாத் றகந்த் 

ஒருங்கிறணப்ொளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுொடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

 

இயான் மகமரன் 
மூதுநிறல தகெல் வதாடர்புகளுக்கான ஆமலாசகர் 
இயற்றகெள அறமச்சக அலுெலகம் 
613-447-3488 | Ian.Cameron@canada.ca     

  
ஊடக வதாடர்புகள் 
இயற்றக ெளங்கள் துறற கனடா 
ஒட்டாொ 
343-292-6100 | NRCan.media.RNCan@canada.ca 
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