உடனடி வெளியீட்டுக்காக

பிப்ரொி 2 ஆம் தேேி ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேனது மூன்றாெது வகால்லைப்புற
தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டத்லேத் துெங்குகிறது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 2, 2022) – இன்லறய ேினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்ேின்
வெற்றிகரைான வகால்லைப்புற தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டம் அேன் மூன்றாெது ஆண்லடத்
துெக்குகிறது. சுற்றுச்சூழலுக்கு நட்புறொன இந்ே முலனப்பானது நைது நகாில் இேில் பங்தகற்பெர்கள்
ேங்கள் வ ாந்ே வகால்லைப்புற தோட்டம் ெளர்ப்பேற்கான இைெ ைண், ெிலேகள் ைற்றும்
உபதயாகரைான ிறு குறிப்புகள் ஆகியெற்லறக் வகாடுத்து உணவுப் பாதுகாப்புக்கான முலனப்பிற்கு
ஆேரவு ேருகிறது.
வகால்லைப்புற தோட்டம் அலைக்கும் இந்ேத் ேிட்டைானது, காய்கறிகள் ைற்றும் கீலரகலள,
குடியிருப்புொ ிகள் ேங்கள் வீட்டிதைதய ெளர்த்து உள்ளூர் உணவு ெங்கிகள் ைற்றும் முோய
அலைப்புக்களுக்கு ோனைாக அளிக்க ஊக்கைளிக்கிறது.
குடியிருப்புொ ிகள் ேங்களுக்கான இைெ ைண் ைற்றும் ெிலேகலளப் வபறுெேற்கு பிப்ரொி 2
தேேியாகிய இன்று முேல் ேங்கள் வபயலர ஆன்லைனில் www.brampton.ca/backyardgarden எனும்
ெலைப்பக்கத்ேில்பேிவு வ ய்து வகாள்ளைாம். இந்ே ஆண்டின் வகால்ைப்புற தோட்டங்களின் படங்கள்,
தோட்டம் அலைப்பேற்கான ிறு குறிப்புகள், பயிற் ிப் பாடங்கள் ைற்றும் இேர ஆேரவுப்
ப ொருள்ெளங்களும் கூட இந்ே ெலைப்பக்கத்ேில் கிலடக்கின்றன. குடியிருப்புொ ிகள் ேங்கள்
வகால்லைப்புற தோட்டங்களின் படங்கலள மூக ஊடகங்களில் பகிர்ெேற்கு
#BramptonBackyardGarden எனும் தேஷ்தடக்-ஐ உபதயாகிக்கைாம்.
இந்ே ேிட்டைானதுஉணவுப் பாதுகாப்பு ைீோன தையாின் தகாெிட்-19 மூக ஆேரவுக்கான
பணிப்பலடயின் குறிக்தகாளுக்கு ஆேரெளித்து, நிலைத்துநிற்கெல்ை பசுலை நகரைாக நகரம் இருக்க
தெண்டும் எனும் முன்னுாிலையான ெிஷயத்லே மீண்டும் உறுேிப்படுத்துகிறது; ைற்றும்
குடியிருப்புொ ிகளின் ைன நைன் ைற்றும் உடல் நைலனயும் தபணுகிறது.
இந்ே ஆண்டின் வகால்லைப்புற தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டத்ேிற்கு ஸ்காட்ஸ் கனடா லிைிவடட் (Scotts
Canada Limited) நிேியாேரவு அளிக்கிறது. ேிட்டத்ேிற்கு ஆேரெளிக்கின்ற ைட்டாைி தோம்ஸ் (Mattamy

Homes), பாரலடஸ் டிெைப்வைண்ட்ஸ் (Paradise Developments), ஃபீல்ட்தகட் டிெைப்வைண்ட்ஸ்
(Fieldgate Developments) ைற்றும் ட்டி ஏ ி ி தோல்தபார்ன் கார்ப்வபாதரஷன் ( TACC Holborn
Corporation) உள்ளிட்ட அலைப்புக்களுக்கு நன்றி வோிெித்துக் வகாள்கிதறாம்.
உங்களுக்கு ஏதேனும் தகள்ெிகள் உள்ளனொ? அப்படியானால், BramptonGreenCity@brampton.ca க்கு
ைின்னஞ் ல் வ ய்யுங்கள்.
வகால்லைப்புற தோட்டம் அலைப்பெருக்கான கிளப் ெழங்கும் இ-வ ய்ேிக்கடிேம்
எங்களுலடய வகால்லைப்புற தோட்டம் அலைப்ப ொர் கிளப் ெழங்கும் ைாோந்ேிர இ-வ ய்ேிக்கடிேம்
எனும் ேிட்டத்ேில் த ருங்கள்; இது ப்ராம்ப்ட்டன் தோட்டக்கலை வ ால ட்டி ைற்றும் ிங்க்ொகவ்ஸி
தோட்டம் அலைப்தபார் கிளப் ஆகியெர்களுடன் கூட்டு த ர்ந்து அலைக்கப்பட்டது! இது தோட்டம்
அலைக்கும் ஆர்ெம் வகாண்தடார் அலனெலரயும் ெரதெற்கிறது; உறுப்பினர்களுக்கு ைாோந்ேிர இவ ய்ேிக்கடிேம் அனுப்பி லெக்கப்படும்; தகள்ெிகள் தகட்டும் கடிேம் அனுப்பைாம்; ெல்லுனர்கள் முோய
கூட்டாளிகளிடைிருந்து தோட்டம் அலைப்பேற்கான ஆதைா லன ைற்றும் ஆேரவு, ேனித்துெைான
லுலககள் ைற்றும் பைெற்லறயும் வபறைாம்.
கிளப்பில் பேிவு வ ய்து வகாள்ள ெருலக ேரவும்: www.brampton.ca/backyardgarden .
பின்புைம்
நகாின் இரண்டாெது ெருட வகால்லைப்புற தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டத்ேின்தபாது, ஏப்ரல் 2021 முேல்
அக்தடாபர் 2021 ெலரயில் உள்ளூர் உணவு ெங்கிகள் ைற்றும் முோய அலைபுக்கள் மூைைாக
கிட்டத்ேட்ட 7000 பவுண்டு எலட வகாண்ட விளைவபாருட்கள், தேலெ வகாண்ட
குடியிருப்புொ ிகளுக்கு நன்வகாலடயாக ெழங்கப்பட்டது.
ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வகால்லைப்புற தோட்டம் அலைக்கும் ேிட்டைானது ஏப்ரல் 2020 இல்
கனடாெிதைதய அேன் ெலகயில் முேன் முேைாக துெக்கப்பட்டது; இது தகாெிட்-19 ஐ
எேிர்வகாள்ெேற்காக துெக்கப்பட்டது. இது நகாில் ஏற்வகனதெ இருந்துெரும் முோய தோட்டம்
அலைக்கும் ேிட்டத்ேின் ெிாிொக்கைாகும்.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்

“ப்ரொம்ப்ட்டனில் மூன்றொவது வருடொந்திர ப ொல்ளைப்புறத் பதொட்டம் அலைக்கும் திட்டத்ளதத்
பதொடங்குவதில் நாங்கள் ப ருமிதம் ப ொள் ிபறொம். டந்த இரண்டு ஆண்டு ைொ , இந்த ப ொல்ளைப்புற
அலைக்கும் ேிட்டம் மூைம் நைது சமூ த்ளத ஒன்றிளைத்து ெருகிறது, பதளவப் டும்
குடியிருப் ொைர் ளுக்கு உைவுப் ொது ொப்பிற்கான ஆதரவு ெழங்குகிறது மற்றும் ங்ப ற் ொைர் ளை
சுறுசுறுப் ொ ளவத்திருக் ிறது. விளத ள் மற்றும் மண் ஆகியெற்லறப் வபறுெேற்காக, புதிய
ங்ப ற் ொைர் ள் திவு பசய்துவகாள்ள நான் பவண்டுகிதறன்; இந்த ஆண்டில் ேங்கள் ெிலளவபாருலள
ெழங்குைாறு நான் ஊக்குவிக் ிபறன்!”

-

தபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ரொம்ப்ட்டனின் மூன்றொவது வருடொந்திர ப ொல்ளைப்புறத் பதொட்டம் அலைக்கும் திட்டைானது இரண்டு
வருடங் ள் பவற்றி ரமொ நடந்து வரு ிறது; இந்த முயற்சிளய மூன்றொவது ஆண்டிலும் பவற்றிவபறச்
வ ய்ய தெண்டும் என்பதில் நொன் பரெ ைலட ிபறன். டந்த ஆண்டு, உள்ளூர் உணவு ெங்கிகள் ைற்றும்
முோய அலைப்புக்கள் மூைைாக கிட்டத்ேட்ட 7000 பவுண்டு எலட வகாண்ட ெிலளவபாருட்கலள நாம்
வழங் ிபனொம். இப்ப ொதும் பதொட்டம் அளமப்தபாைாக ைற்றும் வகாடுத்து ைகிழ்தொைாக!”

-

டக் வில்ைொன்ஸ், ந ர வுன்சிைர், வொர்டு ள் 2 & 6; தளைவர், ப ொல்ளைப்புற பதொட்டம்
அளமக்கும் திட்டம், ப்ரொம்ப்ட்டன் ந ரம்

“இந்த ஆண்டு ப ொல்ளைப்புறத் பதொட்டத் திட்டத்திற்கு ஆதரவைிக் ந ர ஊழியர் ள் எதிர் ொர்த்து
ொத்திருக் ின்றனர். சுளமக் ொன இந்த முக் ியமொன முயற்சிளய உயிர்ப் ிக் உதவும் அதன்
நிதியொதொரம் அைிப் வர் ள் மற்றும் ஆதரவொைர் ளை ந ரம் அங் ீ ொித்து நன்றி பதொிவிக் ிறது.
விளத ள் மற்றும் மண் ஆ ியவற்றுக் ொ இன்பற www.brampton.ca/backyardgarden எனும்
வளைப் க் த்தில் திவு பசய்யுங் ள்.”

-

படவிட் ப ர்ொிக், தைளம நிர்வொ அதி ொொி, ப்ரொம்ப்ட்டன் ந ரம்
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னடொ நொட்டில் மி விளரவொ வைர்ந்து வரும் ந ரங் ைில் ஒன்றொன ப்ரொம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக் ளையும் 75,000
வைி அளமப்புக் ளையும் ப ொண்டிருக் ிறது. நொங் ள் பசய்யும் ஒவ்பவொரு ொொியத்திலும் ப ொதுமக் ளை மனத்தில் ளவத்பத
பசய் ின்பறொம். ைதரப் ட்ட சமுதொயத்தினர் எங் ளுக்கு வலு பசர்க் ின்றனர், முதலீட்ளட நொங் ள் ஈர்க் ிபறொம்,
பதொழில்நுட் ொீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ொீதியிைொன புதுளமப் ளடத்தலில் முன்னைி வ ிப் தற் ொன யைத்தில் நொங் ள்
பசன்றுப ொண்டிருக் ிபறொம். ொது ொப் ொன, நிளைத்து நிற் வல்ை மற்றும் பவற்றி ரமொன ஆபரொக் ியமிக் ஒரு ந ளரக்
ட்டளமப் தற் ொன வைர்ச்சிப் ொளதயில் நொங் ள் ங்கு வ ிக் ிபறொம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆ ியவற்றில்
எங் ளுடன் இளையுங் ள். www.brampton.ca இல் இன்னும் பதொிந்துப ொள்ளுங் ள்.
ஊட பதொடர்பு
ப்ரொம்ப்ட்டன் ந ர ை ைொச்சொர ஊட ம்
multiculturalmedia@brampton.ca

