உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டனில் பூமி மாதம் வகாண்டாடுங்கள்!

நகாின் பூமி மாதம் சுற்றுச்சூழல் வகாண்டாட்டங்களாகிய, பூங்காக்களள சுத்தம்
வெய்தல் மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடுதலுக்காக பதிவு வெய்துவகாள்ளுங்கள்.
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 1, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ஒரு பசுளம நகரமாக இருந்தபடியும்
நிளைத்து நிற்கெல்ைபடியும் இருப்பதற்கான முயற்ெிகளில் அயராது வதாடர்ந்து உழைக்கிறது மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் மீதான தாக்கத்ளதக் குளைத்து ெருகிைது. இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில், நகாின் ெமுதாய
சுற்றுச்சூழல் முளனப்புக்களில் பங்வகடுத்து பூமி மாதம் வகாண்டாடுங்கள்.
பூங்காக்களள தூய்ளம வெய்தல் – ஏப்ரல் 1
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பூங்காக்களின் தூய்ளமப்பணி நடந்தெண்ணம் இருக்கிைது. இப்படியான
தூய்ளமப்பணியில் குடியிருப்புொெிகளும் தன்னார்ெமாக தங்களள இளணத்துக் வகாள்ளைாம்; இதற்காக
ஏப்ரல் 1 முதல் நெம்பர் 1 ெளர தங்களுக்கு ெெதிப்பட்ட நாட்களளத் ததர்வு வெய்து வகாள்ளைாம். தம
மாதத்தில், ஒழுங்களமக்கப்பட்ட தூய்ளமப்பணி நிகழ்ச்ெிகளுக்கு நகரமும்கூட உபொிப்பு அளிக்கும்;
ஒவ்வொரு ொர்டிலும் ஒரு நிகழ்ச்ெிளய நடத்தி ஒரு இைெெ பார்தபக்யூ ஏற்படுத்தும். இது ெம்பந்தமான
இைெெ வபாருட்கள் வபறுதல் பற்ைி தமலும் அறிந்து பதிவு வெய்ய ெருளக
தரவும்: www.brampton.ca/cleanup.
சுற்றுச்சூழல் வகாண்டாட்டம் மற்றும் பசுளமளய ெளர்த்தலுக்கான ெிருது ெழங்கும் ெிழா – ஏப்ரல் 23
ஆம் தேேி
ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் முதைாெது சுற்றுச்சூழல் வகாண்டாட்டம் மற்றும் பசுளம ெளர்த்தலுக்கான
ெிருதுகள் நிகழ்ச்சியில் கைந்துவகாள்ளுங்கள்! ஏப்ரல் 23, ெனிக்கிழளம காளை 10 மணி முதல்

பிற்பகல் 2 மணி ெளர நார்ட்டன் தபைஸ் பார்க் – இல் குடும்ப நட்புைொன வெயல்பாடுகளுக்கு
நகரம் உபொிப்பு ெழங்கி, ெமுதாயத்தில் இருக்கின்ை சுற்றுச்சூழல் முன்னணியாளர்களுக்கு
பசுளம ெளர்த்தல் ெிருதுகளளயும் அளிப்பார்கள். ெிபரங்களுக்கும் நிகழ்ச்ெிக்காக பதிவு
வெய்ெதற்கும் இங்கு க்ளிக் வெய்க.
மரக்கன்று நடுதல் – ஏப்ரல் 24

தடாதரான்ட்தடா பிராந்திய ெனக்காப்பு அதிகார அளமப்புடன் (TRCA), கூட்டு தெர்ந்து, தகார்
வமதடாஸ் ெமுதாய கூடத்தில் ளெத்து, ஏப்ரல் 24 ஞய்யிற்றுக்கிழளம காளை 10 மணி முதல் நண்பகல் 12
மணி ெளர இைெெமாக மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்ெிக்கு நகர நிர்ொகம் உபொிப்பு ெழங்கும். இதற்கு பதிவு
வெய்து வகாள்ெது அெெியமாகும். பதிவு வெய்தல் மற்றும் ெிபரங்கள் அைிய ெருளக
தரவும்: www.brampton.ca/parks.
அைிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுழை நகரம் ஆகும், மற்றும் நிளைத்து நிற்கெல்ை தன்ளம மற்றும் காைநிளை மாற்ை
முயற்ெிகள் ஆகிய ெிஷயங்களில் முன்னணியில் உள்ளது. மாற்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக இருங்கள் பூங்காக்களள சுத்தம் வெய்ெதில் தெருங்கள், ஒரு மரக்கன்ைிளன நட்டு, இந்த மாதம்
நளடவபைெிருக்கின்ை, நமது முதல் பூமி நாள் சுற்றுசூழல் வகாண்டாட்டம் மற்றும் பசுளமளய ெளர்த்தல்
ெிருது ெழங்கும் ெிழாெில் கைந்து வகாள்ளுங்கள்."”
-

தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சுற்றுச்சூழல் தபாிைான முன்முயற்ெிகள், நமது காியமிை ொயு பதிப்பு ஏற்படுெதன்
தடத்ளதக் குளைப்பதற்கும், 2050-க்குள் நமது நகரத்தில் உருொகும் பசுளம இல்ை ொயு உமிழ்வுகளள 80
ெதெிகித அளவுக்கு குளைப்பதற்கான நமது பயணத்ளத ஆதாிப்பதற்கும் பங்களிக்கின்ைன. இந்த
மாதத்திலும் மற்றும் ெருடம் முழுக்கவுமாகவும் நமது நகரத்ளத சுத்தமாகவும் பசுளமயாகவும் ளெத்திருக்க
உதவுமாறு அளனெளரயும் ஊக்குெிக்கிதைன்”
-

பால் ெின்வெண்ட், தளைெர், வபாதுப்பணி மற்றும் வபாைியியல் துளை; பிராந்திய கவுன்ெிைர்,
ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ெமூக ஆற்ைல் மற்றும் உமிழ்வுகள் குளைப்புத் திட்டம் (CEERP) மற்றும் கவுன்ெில் காை முன்னுாிளம
வகாண்ட ெிஷயங்கள் ஆகியெற்ைில் தகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பசுளமயான நகரத்திற்கான
வதாளைவநாக்குப்பார்ளெக்கான வெயல்பணியில் இருக்கிதைாம். இந்த மாதம், சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏதாெது
வெய்யுமாறு குடியிருப்பாளர்களுக்கு நான் ெொல் ெிடுகிதைன். குடியிருப்பாளர்கள் நமது பூங்காக்களள
சுத்தம் வெய்ய உதெைாம், மரக்கன்றுகள் நடைாம், பூமி தின வகாண்டாட்டத்தில் கைந்து வகாள்ளைாம்
அல்ைது தாங்களாகதெ ததர்ந்வதடுக்கும் பிை பசுளம முளனப்பு முயற்ெிகளள பூர்த்தி வெய்யைாம்.”
-

டக் ெில்ைான்ஸ், நகர கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 2 & 6; உறுப்பினர், சுற்றுச்சூழல் ஆதைாெளனக்
கமிட்டி; உறுப்பினர், CEERP ெமுதாய பணிப்பளட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனது காைநிளை மாற்ை இைக்குகளள அளடெதற்கும், நிளைத்து நிற்கெல்ை
தன்ளமளய தமம்படுத்துெதற்கும் மற்றும் நமது ெமூகத்தில் சுற்றுச்சூழல் தரத்ளத தமம்படுத்துெதற்கும்

அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளது. இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் நளடவபறுகின்ை சுற்றுச்சூழல் முளனப்புக்கான
முயற்ெிகளில் பங்கு வபறுங்கள்; தமலும் அைிய Brampton.ca ஐப் பார்ளெயிடுங்கள்”
-

பால் தமார்ாிஸன், இளடக்காை தளைளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

-30கனடா நாட்டில் ைிக விழைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் ேன் வசத்ேில் 700,000 ைக்கழளயும் 75,000
வணிக அழைப்புக்கழளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்ேிலும் கபாதுைக்கழள ைனத்ேில் ழவத்தே
கசய்கின்தறாம். பலேைப்பட்ட சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்ழட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
கோைில்நுட்பாீேியில் ைற்றும், சுற்றுச்சூைல்ாீேியிலான புதுழைப் பழடத்ேலில் முன்னணி வகிப்பேற்கான பயணத்ேில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிழலத்து நிற்கவல்ல ைற்றும் கவற்றிகைைான ஆதைாக்கியைிக்க ஒரு நகழைக்
கட்டழைப்பேற்கான வளர்ச்சிப்பாழேயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, ைற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இழணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கோிந்துககாள்ளுங்கள்.
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