
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

இந்த வெப்டம்பர் மாதத்தத ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மரங்களுக்கான மாதமாக 

வகாண்டாடுங்கள்! 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 27, 2021) –ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மரங்கதளக் வகாண்டாடுெதற்காக, இந்த 

வெப்டம்பாில் முதன் முதலாக அனுொிக்கப்படெிருக்கின்ற, எங்கள் மரங்களுக்கான மாதத்திற்கு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்துடன் இதையுங்கள்! நகரமும் அதன் பங்காளிகளும் இந்த முக்கியமான மாதத்தின் 

ஒரு பகுதியாக, மரம் ெழங்குதல் எனும் பரெெமான நிகழ்வு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்ெிகதள ஏற்பாடு வெய்து 

நடத்துொர்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மரங்களுக்கான மாதத்திற்கு CN நிதியாதாரம் ெழங்குகிறது. 

குடியிருப்பு பகுதிகளில் மரங்கள் ெினியயாகித்தல் (Residential Tree Giveaway) (வெப்டம்பர் 10, 2021 

இல் துெக்கம்)  

ப்ராம்ப்ட்டன்ொெிகளுக்கு  குடியிருப்பு பகுதிகளில் மரங்கள் ெழங்குதல் (Residential Tree Giveaway)   

அதமப்பில் பதிவு வெய்ெது வெப்டம்பர் 10 அன்று துெக்கப்படும்! நகர நிர்ொகமானது, பதிவு 

வெய்பெர்களுக்கு பல்யெறு ரகங்களில் (வரட் யமப்பிள், வரட் ஓக், பர் ஓக் மற்றும் ஒயிட் ஸ்ப்ரூஸ்) 2,400 

மரங்கதள ெிநியயாகிக்கும். மரங்கள் ெழங்குெது, ஒரு வீட்டுக்கு ஒன்று என ெதரயறுக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் தனியார் வொத்தில் மட்டுயம (முன் அல்லது பின் முற்றங்களில்) நடப்படலாம். பங்யகற்பதற்கு, 

குடியிருப்பாளர்கள் பதிவு வெய்துவகாள்ள யெண்டும். யநாில் ெந்து எடுத்துச் வெல்ல, வெப்டம்பர் 25 ொர 

இறுதியில் மரங்கள் கிதடக்கும். www.brampton.ca/treesஇல் யமலும் அறியலாம். 

ெமூக ஊடகங்களில் எங்களுடன் இதையுங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உங்களுக்குப் பிடித்தமான மரம் அல்லது மரங்களின் புதகப்படங்கதள எடுத்து 

#BramptonTrees எனும் யடக் உபயயாகித்து அெற்தற ெமூக ஊடகங்களில் பகிரவும்; 

இதன்மூலம்    www.brampton.ca/trees எனும் ெதலத்தளத்தில் @CityBrampton உள்ள யென்னல்களில் 

உங்கள் படங்களைக் காட்ெிப்படுத்தும் ஒரு ொய்ப்பிதனப் வபறுங்கள் 

யதெிய பாரம்பாிய கட்டதமப்பு பற்றிய கருத்தாய்வு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் காடுகளுக்கான நிலங்கள், புன்வெய் நிலங்கள், பள்ளத்தாக்கு நிலங்கள், 

புல்வெளிகள் மற்றும் இதர இயற்தக காலியிடங்கள் பற்றி நீங்கள் என்ன நிதனக்கிறீர்கள் எனவும் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் மகிழ்ந்து அனுபெிக்க நீங்கள் எங்கு வெல்கிறீர்கள் எனவும் எங்களுக்குத் வதாிெித்து பாிசு 

ஒன்தற வெல்லும் ொய்ப்பிதனப் வபறுங்கள். 

இததன நிரப்பவும்: யதெிய பாரம்பாிய கட்டதமப்பு கருத்தாய்வு (Natural Heritage System Survey). 

http://www.brampton.ca/trees
http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fshare%2Fd446d1bc7a8e43ecae223fc69c2a5fb7&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306934574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kMaS1%2FH3mPAe8sFjy8YDUdB89ROe85tf3QfgM48x3rM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fshare%2Fd446d1bc7a8e43ecae223fc69c2a5fb7&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306934574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kMaS1%2FH3mPAe8sFjy8YDUdB89ROe85tf3QfgM48x3rM%3D&reserved=0


 

 

மரங்களுக்கான ஆதாரெளங்கள் 

மரங்கதளப் பற்றிய அதனத்ததயும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் ; கீழ்க்காணும் ெழிமுதறகதள 

உபயயாகித்து மரங்கள் ஆதார ெளங்களில் பங்கு வபறுங்கள்! 

• ப்ராம்ப்ட்டன் மரங்கள் (Brampton Trees) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்திடமிருந்து மரங்கதளப் பராமாிப்பதற்கான ெிறுகுறிப்புகள் (Tree 

Care Tips from the City of Brampton) 

• பரஸ்பரம் வெயல்புாியும் மரம் ெளர்ப்பு பற்றிய தடம் காணும் கருெி (Interactive Tree Tracking 

Tool)  

• ஒரு மில்லியன் மரங்கள் ெளர்க்கும் திட்டம் (One Million Trees Program) 

• ட்ாீ கனடா (Tree Canada) 

• யதெீய ென ொரம் (National Forest Week): வெப்டம்பர் 19 முதல் 25 ெதர, 2021 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மரங்கள் பற்றிய உண்தமகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டனில் தற்யபாது சுமார் 3.6 மில்லியன் மரங்கள் உள்ளன, இதெ வமாத்த நிலப்பரப்பில் 

18 ெதவீதமாகும். 

• கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், நகரமும், ( ெளர்த்துப் பராமாிக்கும் அதிகாாிகள், பீல் பிராந்திய 

நிர்ொகம், பள்ளி ொாியங்கள் மற்றும் ெளரும் வதாழில்கள் உட்பட) அதன் பங்காளிகளும் 

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ெராொியாக 43,000 மரங்கதள ப்ராம்ப்ட்டனில் நடவு வெய்தனர். 

• ப்ராம்ப்ட்டனில் 2014 ஆம் ஆண்டு துெங்கி இதுெதர கால் (0.25) மில்லியன் மரங்கள் 

நடப்பட்டுள்ளன. 

 அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெதபயானது, வெப்டம்பர் மாதத்தத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் மரங்களுக்கான மாதமாக 

அறிெித்துள்ளது! ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுதம நகரமாகும், நாங்கள் எங்கள் நகரத்தின் நகர்ப்புற காடுகதளப் 

பாதுகாக்க தீெிரமாக யெதல வெய்து ெருகியறாம் மற்றும் 2040 க்குள் ஒரு மில்லியன் மரங்கதள நடவு 

வெய்யெிருக்கியறாம். சுத்தமான காற்று, ெீயதாஷ்ை நிதல மாற்றத்தின் ெிதளவுகதள குதறத்தல், 

வொத்து மதிப்புகதள அதிகாித்தல் மற்றும் நமது ெமூகத்தத அழகுபடுத்துதல் உள்ளிட்ட பல நன்தமகதள 

மரங்கள் ெழங்குகின்றன." 

- யபட்ாிக் பிரவுன், யமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், மரங்களுக்கான மாதம் அனுொிப்பதில் இனியொழ்த்துக்கள் ! தாக்கம் வகாண்ட  

இந்த மாதத்தின் ஒரு அங்கமாக, இதன்யபாில் அதனெதரயும் ஒரு நதடப்பயிற்ெி யமற்வகாள்ளவும், 

http://www.brampton.ca/trees
http://www.brampton.ca/trees
https://www.brampton.ca/EN/residents/Trees/Pages/Tree-Care.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Trees/Pages/Tree-Care.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Trees/Pages/Tree-Care.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftreecanada.ca%2Fengagement-research%2Fnational-tree-day%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306944569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7%2BHxz5TL874pj%2B8b9gi5HlVDY8IBpmNPPb7JZ1XXhxE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftreecanada.ca%2Fengagement-research%2Fnational-tree-day%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306944569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7%2BHxz5TL874pj%2B8b9gi5HlVDY8IBpmNPPb7JZ1XXhxE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cif-ifc.org%2Fparticipate-nfw%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306944569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eGLvvxttkLWgFOL5oojdB4DSXeqZXwcsCwZck3K7ugE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cif-ifc.org%2Fparticipate-nfw%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306944569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eGLvvxttkLWgFOL5oojdB4DSXeqZXwcsCwZck3K7ugE%3D&reserved=0


 

 

ப்ராம்ப்ட்டனின் இயற்தக பாரம்பாிய அதமப்தபப் பற்றி அறிந்து வகாள்ளவும்; ஒரு மரத்தத நடவு 

செய்து நமது மரம் ெளர்ெததக் கண்காைிக்கும் கருெியில் பார்த்து வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்; நிதலத்து 

நிற்கெல்ல காடுகளின் யமலாண்தம பற்றி www.brampton.ca/trees இல் யமலும் யதடிக்கண்டறியவும் 

நான் ஊக்குெிக்கியறன். " 

- வராவீனா ொன்ட்யடாஸ், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; ததலதமப் வபாறுப்பு, ெமூக 

யெதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

" ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு மரங்களுக்கான மாதம் அனுொிப்பது என்பது நமது நகரத்தில் உள்ள மரங்களின் 

முக்கியத்துெத்தத அதனெரும் அறிந்து வகாள்ளவும் கற்றுக்வகாள்ளவும் ஒரு ொய்ப்பாகும். 

குடியிருப்புக்களில் மரம் ெழங்குதல் (Residential Tree Giveaway) நிகழ்வில் பங்யகற்று, #BramptonTrees 

எனும் டாக்  பயன்படுத்தி புதகப்படங்கதள இடுதகயிடவும், எங்கள் ஆதாரெளங்கள் மற்றும் 

முன்முயற்ெிகதள யதடிக்கண்டறியவும். 

- ொர்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துதைத் ததலதமப் வபாறுப்பு, ெமூக 

யெதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

" மரங்களால் உருொன ப்ராம்ப்ட்டனின் நகாின் அழகிய ெிதானத்தத, பராமாிப்பதற்கும், 

பாதுகாப்பதற்கும் நகர ஊழியர்கள் அர்ப்பைிப்பு வகாண்டுள்ளனர். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மரங்களுக்கான 

மாதம் என்பது நமது பசுதம சுற்றுச்சூழல்அதமப்பதற்கான  மாஸ்டர் திட்டம், நகர்ப்புற ென 

யமலாண்தம திட்டம் மற்றும் ெமூக ஆற்றல் மற்றும் உமிழ்வுகளின் குதறப்பு திட்டம் ஆகியெற்தற 

ஆதாிக்கிறது. 

- யடெிட் பார்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75000 

ெைிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்யத 

வெய்கின்யறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு யெர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கியறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆயராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கியறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

http://www.brampton.ca/treesமே
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 வதாடர்பு 

யமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதைப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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