உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் முதன் முதலான சுற்றுச்சூழல் வகாண்டாட்டம் மற்றும் பசுமம
ெளர்ப்புக்கான ெிருதுகள் ெழங்கும் மெபெத்தில் இமையுங்கள்
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (April 14, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, புவி மாதத்தின் ஒரு அங்கமாக
முன்னனப்ப ாதும் இல்லாத, தனது முதன் முதலான, சுற்றுச்சூழல் னகாண்டாட்டங்கள் மற்றும் சுமம
வளர்ப்பு விருதுகளுக்கான மவ வத்திற்கு புவி மாதத்தின் வார இறுதியில் உ சாிப்பு ெழங்குகிறது.
சுற்றுச்சூழல் னகாண்டாட்டங்கள் மற்றும் சுமம வளர்ப்பு விருதுகளுக்கான மவ வமானது, ஏப்ரல் 23
சனிக்கிழமம காமல 10 மணி முதல் ிற் கல் 2 மணி வமர 170 க்ளார்க் புலிவார்ட் (Clark Boulevard ) இல்
அமமந்துள்ள நார்ட்டன் ப்பளஸ் ார்க்-இல் மவத்து நமடன றும்.
இந்த இலெச நிகழ்ொனது வபாதுமக்களுக்கானது, மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரநிர்ொகத் துமைகள்,
உள்ளூர் சமூகக் குழுக்கள் மற்றும் இலாப நநாக்கற்ை சமூகக் கண்காட்சியின் ஒரு பகுதியாக இருந்தபடி,
இயல்பான நமடகள் மற்றும் புமதயல் நெட்மடகள் மற்றும் குழந்மதகளுக்கான நிகழ்வுகள் நபான்ை
வசயல்பாடுகள் இடம்வபறும். இந்த நிகழ்மெ ப்ராம்ப்ட்டன் சுற்றுச்சூழலுக்கான ஆநலாசமனக் குழு
மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் சுற்றுச்சூழல் கூட்டைி ஆகியமெ ஆதாிக்கின்ைன.
சுமம வளர்ப்பு விருது ெழங்கும் மவ வமானது காமல 11:30 மைிக்கு நமடவபறும், சுற்றுச்சூழல்
ெமகயில் தங்கமள முன்னைிப்படுத்திக்வகாண்ட சிைந்த தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுெனங்கமளக்
வகாண்டாடி அங்கீகாித்து, நமது இயற்மகயான மற்றும் கட்டமமக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாத்தல்,
நமம்படுத்துதல் மற்றும் சமநிமலப்படுத்துதமலச் வசய்து ப்ராம்ப்ட்டனின் பசுமம ெளர்ப்புக்காக நிமலத்து
நிற்கெல்ல மற்றும் வநகிழ்ந்து தரெல்ல ப்ராம்ட்டன் நகமர உருொக்குெதற்கான வதாமலநநாக்குப்
பார்மெக்கு குைிப்பிடத்தக்க பங்களிப்மப ெழங்கியது.
சுமம வளர்ப்பு விருதுகளுக்கு ARGO ெளர்ச்சிக் கழகம் (ARGO Development Corporation)
வபருமளெிலான நிதியாதாரம் அளிக்கிைது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பதிவு வசய்ெது அெசியம். www.brampton.ca/earthmonth ெமலப்பக்கத்தில் நமலும்
வதாிந்து வகாண்டு பதிவு வசய்யவும்.
பசுமம நகரமாக இருக்கின்ை ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நிமலத்து நிற்கெல்ல தன்மமக்கான உமழப்பிமனக்
வகாடுக்கிைது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மீது தன் தாக்கத்மத வதாடர்ந்து குமைத்து ெருகிைது. பசுமமக்கான
நமது முன்வனடுப்புக்கள் பற்ைி அைிய ெருமக தரவும்: www.brampton.ca.

லின்குகள்

•

சமுதாய சக்தி மற்றும் உமிழ்வுகள் குமைக்கும் திட்டம் ( Community Energy and Emissions
Reduction Plan)

•

சமுதாய சக்தி உருமாற்ைத்திற்கான மமயம் (Centre for Community Energy Transformation)

•

பார்க்லாண்ட் அர்ப்பைிப்பு யுக்தி (Parkland Dedication Strategy)

•

நகர்ப்புை காடுகள் நமலாண்மமத் திட்டம் (Urban Forest Management Plan)

•
•

பத்து லட்சம் மரங்கள் (One Million Trees)
மின்சாரப் நபருந்து வசயல்முமைெிளக்கம் மற்றும் ஒருங்கிமைப்புக்கான நசாதமன ஓட்டம்
(Electric Bus Demonstration and Integration Trial)

அைிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுமம நகரம், எங்களின் முதல் முதலான சுற்றுச்சூழல் வகாண்டாட்டம் மற்றும்
பசுமமமய ெளர்ப்பதற்கான ெிருது ெழங்கும் ெிழாமெ ஆெலுடன் எதிர்பார்க்கிநைன். இந்த முக்கியமான
நிகழ்வு, நமது நிமலத்து நிற்கெல்ல நகரத்மதயும், அமத உருொக்க உதவும் அமனெமரயும் சிைப்பித்துக்
வகாண்டாடுகிைது. ஏப்ரல் 23 அன்று நார்ட்டன் பிநளஸ் பூங்காெில் நமடவபறும் நிகழ்ெில்
அமனெமரயும் கலந்து வகாள்ளுமாறு நான் ஊக்குெிக்கிநைன்.”
-

நபட்ாிக் ப்ரவுன், நமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“இந்த நகரசமபயானது நமது நகரத்மத பசுமமயாக்க உறுதி பூண்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டனின் சுற்றுச்சூழல்
திட்டங்கமளப் பற்ைி நமலும் அைியவும், உள்ளூர் நிறுெனங்களுடன் நபச்சுொர்த்மத நடத்தவும், ஈடுபாடு
வகாள்ள மெக்கவும், திைந்தவெளியில் மகிழவும், ஒவ்வொரு நாளும் நமது சூழலில் மாற்ைத்மத
ஏற்படுத்துபெர்கமளக் வகாண்டாடவும் சுற்றுச்சூழல் வகாண்டாட்டம் மற்றும் பசுமமமய ெளர்ப்பதற்கான
ெிருது ெழங்கும் ெிழாெில் கலந்துவகாள்ளுங்கள்.”
-

ால் வின்னசண்ட், தமலவர், ன ாதுப் ணி மற்றும் ன ாறியியல் துமறகள்; ிராந்திய கவுன்சிலர்,
வார்டுகள், 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“எங்களின் முதல் முதலான சுற்றுசூழல் வகாண்டாட்டம் மற்றும் பசுமம ெளர்ப்பு ெிருது ெழங்கும்
ெிழாெிற்கு உங்கள் குடும்பத்தினமரயும் நண்பர்கமளயும் அமழத்து ொருங்கள். 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள்
ப்ராம்ப்ட்டனில் உருொகும் பசுமம இல்ல ொயு உமிழ்மெ 80 சதெிகிதம் அளெிற்கு குமைக்கும்
பயைத்தில் இருக்கிநைாம், நமலும் நமது நகரத்மத சுத்தமாகவும், பசுமமயாகவும், நமலும் நிமலத்து
நிற்கெல்ல எதிர்காலத்மத நநாக்கிச் வசல்லவும் குடியிருப்பாளர்கள் உதெலாம்.”

-

டக் வில்லன்ஸ், நகர கவுன்சிலர் வார்டுகள் 2 & 6; உறுப் ினர், சுற்றுச்சூழல் ஆபலாசமனக் குழு;
உறுப் ினர், CEERP சமுதாயப் ணிப் மட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“நாம் எவ்ொறு நிமலத்து நிற்கெல்ல தன்மமமய நமம்படுத்துகிநைாம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தரத்மத
நமம்படுத்துகிநைாம் என்பது குைித்து குடியிருப்பாளர்களுக்குத் வதாியப்படுத்துெதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன்
நகரம், அர்ப்பைிப்பு வகாண்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் வகாண்டாட்டம் மற்றும் பசுமம ெளர்ப்பு ெிருதுகள்
ெிழாெிற்கு ொருங்கள் மற்றும் ஒரு தகெல்கள் நிமைந்த ஒரு வகாண்டாட்டம் மற்றும் பசுமம நிமைந்த
சனிக்கிழமமமய அனுபெிங்கள்.”
-

ால் பமார்ாிஸன், இமடக்கால தமலமம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக விமரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கமளயும் 75,000
வணிக அமமப்புக்கமளயும் னகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் னசய்யும் ஒவ்னவாரு காாியத்திலும் ன ாதுமக்கமள மனத்தில் மவத்பத
னசய்கின்பறாம். லதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம்,
னதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் மடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான யணத்தில் நாங்கள்
னசன்றுனகாண்டிருக்கிபறாம். ாதுகாப் ான, நிமலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் னவற்றிகரமான ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக்
கட்டமமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாமதயில் நாங்கள் ங்கு வகிக்கிபறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இமணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் னதாிந்துனகாள்ளுங்கள்.

ஊடக னதாடர்பு
ப்ராம்ப்டன் நகர ன்முக கலாச்சார ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

