
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

CN மற்றும் ட்ாீ கனடா (Tree Canada) அமமப்பிலிருந்து மரங்கமள நட்டு ெளர்ப்பதற்காக 

$25,000 மானியத் வதாமகமய நகர நிர்ொகம் வபறுகிறது; பபட்ஸ்மன் பார்க் (Batsman Park) காடு 

சார்ந்த பகுதிமய மீட்வடடுக்கிறது 

  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்படாபர் 22, 2021) – இன்மறய தினம் பமயர் பபட்ாிக் ப்ரவுன், கவுன்சில் 

உறுப்பினர்கள் மற்றும்  ட்ாீ கனடா (Tree Canada) அமமப்பின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் படாபரான்ட்படா 

மற்றும் மண்டல கன்சர்பெஷன் அதிகார அமமப்பினர் [Toronto and Region Conservation Authority 

(TRCA)]  ஆகிபயார் கூட்டாக பசர்ந்து  ப்ராம்ப்ட்டனில் இருக்கின்ற பபட்ஸ்மன் பார்க் (Batsman Park) 

காடு சார்ந்த பகுதிமய மீட்பதில் உதவுெதற்காக  CN மற்றும் ட்ாீ கனடா (Tree Canada) 

அமமப்பிலிருந்து $25,000 நிதிமய மானியமாக வபறெிருப்பதாக அறிெித்தனர்.  

 

லூயிஸ் ஆர்பர் (Louise Arbour) பமல்நிமலப் பள்ளியில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் கிளப்பின் மாணெர்கள், 

TRCA  மற்றும், லவ்ஹீட் நடுநிமலப் பள்ளி மாணெர்கள் ஆகிபயார் அமனெரும் பசர்ந்து காடு சார்ந்த 

பகுதிமய மீட்வடடுக்க, நகர நிர்ொகம் பெமல வசய்து ெருகிறது. இந்த காடு சார்ந்த பகுதி எண்.389 

ஃபாதர் படாபின் (Father Tobin) சாமலயில் உள்ள பபட்ஸ்மன் பூங்காெில் அமமந்துள்ளது; இதில், 

எமரால்டு ஆஷ் பபாரர்  பகுதியிலிருந்து வசல்லும் இந்த பகுதியானது, 2013 பனிப் புயல் மற்றும் 

ஆக்கிரமிப்பு ஜீெராசிகளினால் பசதமமடந்துள்ளது. இந்த நிதியுதெியானது, நகர நிர்ொகமும் அதன் 

கூட்டு பணி அமமப்புகளும் பசர்ந்து  மரக்கன்றுகள்  நடவு வசய்து  கண்காணித்து ெருெதற்கான திட்டம் 

தீட்டவும் இந்தக் காடு சார்ந்த பகுதிக்வகன புதிய அம்சங்கமள உருொக்குெதற்கும், மற்றும் 1,000 பூர்வீக 

மரங்கள் மற்றும் புதர்கமள நடுெதற்கும் உதவும். 

 

காலநிமல மாற்றத்மதத் தணிக்கவும், அதற்பகற்ப வபாருத்திக்வகாள்ளவும், நகர்ப்புறக் காடுகமள 

ெளர்த்து, இவ்ெிடங்கமள அழகாக்கவும், வபாது சுகாதாரத்துக்கு ஆதரொகவும் மரங்கள் முக்கியப் 

பங்காற்றுகின்றன. இது நமது சமூகத்திற்கான சுற்றுச்சூழல், வபாருளாதார மற்றும் சமூக நலன்கமளக் 

வகாண்ட ஒரு முக்கிய பசுமம உள்கட்டமமப்பு ஆகும். பபட்ஸ்பமன் காடு சார்ந்த பகுதியில் 

மரக்கன்றுகள் நடப்படும் பணியானது, 2040க்குள் ஒரு மில்லியன் மரங்கமள நடவு செய்யும் நகரத்தின் 

இலக்மக பநாக்கி வசயல்படும். 

 



 

 

இந்த மானியமானது CN இக்பகா கன்வனக்ஷன்ஸ் – தமர மட்டத்திலிருந்து  (CN EcoConnexions – From 

the Ground Up) எனும் முமனப்பின்  ஒரு பகுதியாகும், இது கனடா முழுெதும் சமூக பசுமமயாக்கல் 

திட்டங்களில் அமர மில்லியன் டாலர்களுக்கு பமல் முதலீடு வசய்கிறது. 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் 

நிமலயான, சுற்றுச்சூழலுக்கு வபாறுப்பான மரம் நடும் திட்டங்களுடன், CN அமமப்பு, இந்த முனைப்பின் 

மூலம் சமூக ொழிடங்கமள பசுமமயாக்கி ெருகிறது. தமர மட்டத்திலிருந்து ( From the Ground Up),  

எனும் தனது பல்பெறு மரம் நடும் திட்டங்களின் மூலம், CN அமமப்பு, கனடா முழுெதும் இரண்டு 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான மரங்கமள நடவு வசய்துள்ளது. 

 

ட்ாீ கனடா (Tree Canada) அமமப்பு பற்றி 

ட்ாீ கனடா என்பது கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற சூழல்களில் மரங்கமள நடுெதற்கும் ெளர்ப்பதற்கும் 

அர்ப்பணிப்பு வகாண்ட ஒபர பதசிய, இலாப பநாக்கற்ற அமமப்பாகும். எங்கள் திட்ட நிகழ்ச்சி நிரல்கள், 

ஆராய்ச்சி மற்றும் ஈடுபாட்டுக்கான முயற்சிகள் மூலம், இயற்மக பபரழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் மரங்கமள மீட்வடடுக்க நாங்கள் உதெியுள்பளாம்; தங்களின் நகர்ப்புற காடுகமள நிர்ெகிக்க  

சமூகத்தினருக்கு ெழிகாட்டப்பட்டது; 700 க்கும் பமற்பட்ட பள்ளிக்கூடங்களில் பசுமமயாக்கல் 

திட்டங்களுக்கு உதெி வசய்திருக்கிபறாம்; மற்றும் நகர்ப்புற காடுகள் பற்றிய மாநாடுகளுக்கு ஏற்பாடு 

வசய்துள்பளாம். இன்மறய பததிக்கு, எங்கள் சமூக பங்காளிகள் மற்றும் ஸ்பான்சர்களுடன் இமணந்து, 

83 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மரங்கமள நாங்கள் நடவு வசய்துள்பளாம். பமலும் தகெல்களுக்கு 

treecanada.ca மெப் பார்மெயிடவும் 

 

CN பற்றி 

CN என்பது ஒரு உலகத் தரம் ொய்ந்த பபாக்குெரத்துத் துமற முன்னணி அமமப்பாகும் மற்றும் 

ெர்த்தகத்மத ஏதுொக்கும் அமமப்பாகும். வபாருளாதாரம், ொடிக்மகயாளர்கள் மற்றும் அது பசமெ 

வசய்யும் சமூகங்களுக்கு இன்றியமமயாத, 300 மில்லியன் டன் இயற்மக ெளவபாருட்கள், தயாாிப்பு 

வசய்யப்பட்ட வபாருட்கள் மற்றும் முடிக்கப்பட்ட வபாருட்கமள, CN அமமப்பானது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் 

ெட அவமாிக்கா முழுெதும் பாதுகாப்பாக பபாக்குெரத்து வசல்கிறது. 19,500-மமல் இரயில் பாமத 

ெமலயமமப்பின் மூலம் கனடாெின் கிழக்கு மற்றும் பமற்கு கடற்கமரபயாரப் பகுதிகமள 

அவமாிக்காெின் வதற்கு பகுதியுடன் இமணக்கும் ஒபர இரயில் பாமதயாக இருந்தபடி, CN மற்றும் அதன் 

துமண நிறுெனங்கள் 1919 முதல் சமூக வசழிப்பு மற்றும் நிமலயான ெர்த்தகத்திற்கு பங்களித்து 

ெருகின்றன. சமூக வபாறுப்புணர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழமல முன்வனடுத்துச் வசல்லும் தமலமமப் 

பண்புக்கு ஆதரெளிக்கின்ற நிகழ்ச்சித்திட்ட நிரல்களுக்கு CN அமமப்பு தன்மன அர்ப்பணித்துக் 

வகாண்டுள்ளது  

https://treecanada.ca/greening-communities/cn-ecoconnexions-from-the-ground-up/
https://treecanada.ca/greening-communities/cn-ecoconnexions-from-the-ground-up/
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அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“பபட்ஸ்பமன் பார்க், எனும் காடு சார்ந்த பகுதிமய  மீட்வடடுப்பதற்கு ஆதரெளிக்கும் ெமகயில் CN 

மற்றும் ட்ாீ கனடாெிடமிருந்து $25,000  நிதிமய மானியமாகப் வபற்றதில் நாங்கள் பரெசமமடகிபறாம். 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுமம நகரமாகும், மற்றும் எங்கள் கூட்டாளிகளுடன் பசர்ந்து, ப்ராம்ப்ட்டனின் 

மரங்களடர்ந்த பகுதிமய ெிஸ்தாிப்பு வசய்ெதற்கும், எங்கள் நகர்ப்புற காடுகமளப் பாதுகாப்பதற்கும், 

எங்கள் நகரத்மத பசுமமயாகவும் அழகாகவும் மெத்திருக்கவும் நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்பளாம். 

 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"இந்த மானியமானது  ப்ராம்ப்ட்டனின் நிமலத்து நிற்கும் தன்மம மற்றும் காலநிமல மாற்ற 

இலக்குகளுக்கு பநரடியாக பங்களிக்கும். மரங்கள் நமது சமூகத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், இமெ 

நமக்கான காற்மறச் சுத்தம் வசய்யவும், அதிக நிழமல ெழங்கவும், நமது நகர்ப்புற காடுகமள 

ெிாிவுபடுத்தவும், நமது நகரத்மத அழகுபடுத்தவும் உதவுகின்றன. 

- வராவீனா சான்ட்படாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தமலெர், சமூக பசமெகள் 

துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு முதலீடுகமள வகாண்டு ெருெதற்கு நகர அலுெலர்கள் அர்ப்பணி வகாண்டுள்ளனர்; 

பமலும் CN மற்றும் Tree Canada அமமப்புகள் ெழங்கும் இந்த நிதிமய நாங்கள் ெரபெற்கிபறாம். 

பபட்ஸ்பமன் பார்க் பகுதியில் உள்ள மாணெர்களும் மற்றும் எங்கள் முழு சமூகமும் இந்த 

மறுசீரமமப்பால் வபாிதும் பயனமடொர்கள். இதற்காக எங்களுடன் பசர்ந்துள்ள பங்குதாரர்களுடன், 

பசுமமயான எதிர்காலத்மத உருொக்க நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்பளாம். 

 

- படெிட் பபர்ாிக், தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"படாபரான்ட்படா மற்றும் பிராந்திய ெனப்பாதுகாப்பு ஆமணயம் ஆகியமெ, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம், ட்ாீ கனடா அமமப்பு  மற்றும் உள்ளூர் பள்ளிகளுடன் இமணந்து 1,000 பூர்வீக மரங்கள் 

மற்றும் புதர்கமள நடவு வசய்து, பபட்ஸ்பமன் காடுசார்ந்த மீட்வடடுக்க உதவுெதில் மகிழ்ச்சி 

அமடகிறது. இந்த அருமமயான முமனப்பானது, நகர்ப்புறங்களில் மரம் நடுெதன் நன்மமகமளப் பற்றி 

மாணெர்கள் அறிந்துவகாள்ளும் ொய்ப்மப ெழங்குகிறது; மற்றும் இயற்மகச் சூழலின் 

வபாறுப்பாளர்களாக அெர்கள் ஆற்றும் பங்மகப் பற்றி அறிந்துவகாள்ளவும் மாணெர்கமள 

ஊக்குெிக்கிறது. 

 

- வஜனிஃபர் இன்னிஸ், தமலெர், TRCA இயக்குநர்கள் குழு 



 

 

 

“ “ட்ாீ கனடா அமமப்பானது இலாப பநாக்கற்ற ஒபர பதசிய மரம் நடும் அமமப்பாகும்; கனடா முழுெதும் 

உள்ள தகுதியான சமூகங்களுக்கு கனடாெின் ஒபர பதசிய மரம் நடும் இலாப பநாக்கற்ற அமமப்பாக 

இருந்து, CN EcoConnexions ஐக் வகாண்டு ெருெதில் CN உடனான எங்கள் கூட்டாண்மமமயத் 

வதாடர்ெது உற்சாகமாக உள்ளது. இந்த திட்ட நிகழ்ச்சி நிரல் மூலம், CN தற்பபாமதய மற்றும் எதிர்கால 

சந்ததியினருக்கான நிமலயான ெழித்பதான்றமல உருொக்குகிறது, நமது ஆபராக்கியம் மற்றும் 

நல்ொழ்வு மற்றும் அத்துடன் சுற்றுச்சூழலுக்பகற்ற மரங்கள் மற்றும் பசுமமயான இடங்களுக்கு 

மதிப்பளிக்கும் ெமகயில், நிதி மற்றும் மிகவும் பதமெயான ெிழிப்புணர்மெயும் ெழங்குகிறது. 

 

- படனியல் வசயிண்ட் ஆபின், தமல வசயல் அதிகாாி ட்ாீ கனடா 

 

CN இல், எங்கள் வநட்வொர்க் ஊடாக உள்ள சமூகங்களில் பநர்மமறயான தாக்கத்மத ஏற்படுத்த 

ெிரும்புகிபறாம்; மற்றும் எங்கள் ஊழியர்கள், ஓய்வு வபற்றெர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்களுடன் பசர்ந்து 

நாங்கள் எங்கு ெணிகம் வசய்கிபறாபமா அங்வகல்லாம் பாதுகாப்பான மற்றும் நிமலத்து நிற்க ெல்ல 

சமூகங்கமள ெளர்ப்பதில் உறுதியாக இருக்கிபறாம். 2012 இல் இந்தத் திட்டத்மத 

உருொக்கியதிலிருந்து, எங்கள் கூட்டாளியான ட்ாீ கனடாெின் ஆதரவுடன், ஒரு கடபலாரத்திலிருந்து 

மறு கமரபயாரம் ெமர இருக்கின்ற நகராட்சிகள் மற்றும் பழங்குடியின சமூகங்களிமடபய 2 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான மரங்கமள நடுெதற்கு நாங்கள் உதெியுள்பளாம். அவ்ொறு வசய்ெதன் 

மூலம், ஒரு பநரத்தில் ஒரு சமூகம் என்ற நிமலயான எதிர்காலத்திற்கு நாங்கள் பங்களிக்கிபறாம். 

 

- ஷான் ஃபின், நிர்ொக துமணத் தமலெர், கார்ப்பபரட் பசமெகள் மற்றும் தமலமம சட்ட அதிகாாி, 

CN 

லூயிஸ் ஆர்பர் பமல்நிமலப் பள்ளியின் பணியாளர்களும் மாணெர்களும் பசர்ந்து பபட்ஸ்மன் பார்க் காடு 

சார்ந்த பகுதியின் மறுசீரமமப்பு மற்றும் நிர்ொகம் வசய்ெதில் ஒரு அங்கமாக இருப்பதில் 

பரெசமமடந்துள்ளனர். மறுசீரமமக்கப்பட்ட பூர்வீக மரங்கமளத் திட்டமிட்டு கண்காணிப்பதில் 

கிமடக்கும் வெற்றிக்காக, நகரத்துடன் இமணந்து பணியாற்றுெதற்கான ொய்ப்மப மாணெர்களுக்கு 

ெழங்குகிறது; இது,  நிஜ உலகக் கற்றல் ொய்ப்புகமள ெழங்குெபதாடு, சுற்றுச்சூழல் துமறயில் பல்பெறு 

ொழ்க்மகப் பாமதகமள அெர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தவும் வசய்யும். 

- லிண்டா மரயன், லூயிஸ் ஆர்பர் பமல்நிமலப் பள்ளியின் தற்காலிக வசயல் தமலெர் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்பத 

வசய்கின்பறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 



 

 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 
 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்பஜாத் மகந்த் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

கர ோல் பர்ைப் 

இயக்குைர், தகவல் சதோடர்பு மற்றும் ெந்னதப்படுத்தல், ட்ோீ 

கைடோ 

613-567-5545 ext. 230 (அலுவலகம்) | 

cburnup@treecanada.ca 

 

ரமத்யூ ரகோத் ோவ்த்  

முதுநினல அல்ரலோெகர், ஊடக சதோடர்புகள், CN 

1-833-946-3342 | media@cn.ca 
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