
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் தங்கி, மகிழ்ந்து அனுபெியுங்கள்! ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் தனது முதலாெது 

சுற்றுலா யுக்தியை உருொக்குகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (June 3, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரமானது புதிதாக முயளத்வதழுகின்ற 

சுற்றுலாத் தலமாகவும் கலாச்சார இடமாகவும் ெிளங்குகிறது; இதன் ெயகைில், 

ஆலலாசகர்களான பன்னிகின் டிராெல் & டூாிஸம்  மற்றும் கலினாி டூாிஸம் அல்யலைன்ஸ் 

ஆகிலைாரால்  உருொக்கப்பட்டு ெருகின்ற ஐந்தாண்டுக் கால சுற்றுலா ெியூகத்யத  

அறிெிப்பதில் நகர நிர்ொகம் வபருமிதம் வகாள்கிறது. 

 

இதற்கான பணிகளில் சம்பந்தப்படுபெர்கள் குடிைிருப்புொசிகள், ெருயக புாிபெர்கள் மற்றும் 

சுற்றுலா ஏற்பாடு வசய்பெர்கள் ஆகிலைாராெர். இதில் உள்ளூயரச் லசர்ந்த உடல் சிலிர்க்க 

யெக்கும் வெைண்ட் வீல் எனும் ராட்சத ராட்டினங்கள்  லபான்றெற்யற இைக்குபெர்கள் , 

கலாச்சார நிறுெனங்கள், நிகழ்வு தைாாிப்பாளர்கள், தங்கும் ெிடுதி ெழங்குபெர்கள் மற்றும் 

சிற்றுண்டி உணெக லமலாளர்கள்  ஆகிலைாாின் உள்ளீடுகள் இந்த யுக்தியை உருொக்குெதற்கு 

உதவும். 

 

இந்த உபாைமானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  சுற்றுலாத் துயறைில் லகாெிட்-19 வதாற்றுபரெலின் 

தாக்கங்களுக்கு தீர்வு காண்பதுடன், உள்ளூர் சுற்றுலாயெ அதிகாிப்பதற்கான ொய்ப்புகயளயும் 

அயடைாளம் காணும்; இதன் மூலம் குடிைிருப்புொசிகள் தங்கள் ஊராகிை ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகருக்குள் பைணம் வசய்து தங்கள் வசாந்த நகரம் எப்படி இருக்கிறது எனக் காணலாம். 

ஒன்ட்லடாிலைா சுற்றுலாத் துயறைின் குறுகிை கால வபாருளாதார மீட்சிக்கு, ஒன்ட்லடாிலைா 

பிரலதச சுற்றுலா தகெல் சங்கத்தின் கூற்றுப்படி, உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திை 

சுற்றுலாத்துயறதான்  ஒரு முக்கிை பங்களிப்பு வசய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

இந்த யுக்திைானது, நகரத்தின் கலாச்சார மாஸ்டர் திட்டம், வபாருளாதார லமம்பாட்டு யுக்தி 

மற்றும் சமீபத்தில் ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்ட வபாருளாதார மீட்பு யுக்தி ஆகிைெற்றுடன் 

ஒருமிக்கும். ஒவ்வொரு யுக்தியும் கயல, கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலா ஆகிை பகுதிகளில் 

வநகிழ்ந்து வகாடுக்கிற மற்றும் லபாட்டி நியறந்த ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் எல்யலக்கற்கள் என 

அங்கீகாிக்கப்படுகிறது.  



 

 

 

2020 ஆண்டில், ப்ராம்ட்டன் நகர் மன்ற குளிர்கால கூட்டத்வதாடாில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

முதலாெது சுற்றுலா யுக்தியை சமர்ப்பிக்க  இலக்கு வகாண்டுள்ளது. புதிை தகெல்களுக்கு 

ெருயக தரவும் www.brampton.ca/tourism . 

 

பன்னிகின்  ட்ராவெல் & டூாிஸம் நிறுெனம் பற்றி 

 

பன்னிகின் டிராெல் & டூாிஸம் என்பது லடாலரான்ட்லடாயெ தளமாகக் வகாண்ட ஒரு 

ஆலலாசயன ெழங்கும் நிறுெனமாகும்; இது சுற்றுலாத்தலங்களின்  லமம்பாடு, பிரைாணம் 

வசய்ெதற்கான வதாழில் லமம்பாடு, ஊடக உறவுகள் மற்றும் வபாருளடக்கம் வகாடுத்தல் ,  

சுற்றுலா மற்றும் வபாறுப்பான பிரைாணங்கள் ஆகிைெற்றில்  சுற்றுலா தலத்தின் சாித்திரம், 

மக்கள், அெர்களின் கலாச்சாரம், உணவு மற்றும் வபாழுதுலபாக்கு ஆகிை அயனத்யதயும் 

அனுபெிக்கும் ெயகைிலான சுற்றுலா ஏற்பாடு வசய்தல் மற்றும் சுற்றுலாத்தலத்தின் இங்கிதம் 

அறிதல் ஆகிைெற்றில்  நிபுணத்துெம் வபற்றதுமான நிறுெனமாகும். 

 

ெிசிட் ஓக்ெில், சிட்டி ஆஃப் ஓாில்லிைா  மற்றும் கிலர கவுன்ட்டி ஆகிை இம்மாதிாிைான சுற்றுலா 

திட்டங்களுக்கு பன்னிகின் நிறுெனம் சமீபத்தில் ஆதரெளித்துள்ளது. தற்லபாது பீட்டர்பலரா & 

கெர்த்தாஸ் மற்றும் ப்ாின்ஸ் எட்ெர்ட் கவுன்ட்டி ஆகிை சுற்றுலாத்தல திட்டங்களுக்கான மீட்பு 

யுக்திகள் குறித்து ஆலலாசித்து ெருகிறது. 

 

கலினாி டூாிஸம் அல்யலைன்ஸ் பற்றி 

 

கலினாி டூாிஸம் அல்யலைன்ஸ் நிறுெனமானது, லடாலரான்ட்லடாயெ தளமாகக் வகாண்ட ஒரு 

இலாப லநாக்கற்ற சுற்றுலா சார்ந்த உணவு லமம்பாட்டு அயமப்பாகும். உணவு மற்றும் பானம் 

வதாடர்பான வதாழில், மற்றும் சுற்றுலாப் பைணத் வதாழில் ஆகிைெற்றுக்கு இயடைிலான 

இயடவெளியைக் குயறப்பலத இதன் வசைல்திட்டமாகும், சுற்றுலாத்தலங்கள் சார்ந்த உணவு 

மற்றும் அதன் லமம்படுத்தலுக்கான உலகளாெிை முன்னணிைாளராக வதாடர்ந்து இருப்பதுலெ 

இந்த அயமப்பின் வதாயலலநாக்கு பார்யெக்கான வசைல்திட்டமாகும். 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  முதலாெது சுற்றுலா யுக்தி உருொக்கத்தியன ஆதாிப்பதில் நான் 

பரெசமயடகிலறன். இந்த யுக்திக்கான பணிகயளத் வதாடங்குெது என்பது, எங்கள் நகரம் 

http://www.brampton.ca/tourism


 

 

லகாெிட்-19 வதாற்றுப் பரெலின் காரணமான வநருக்கடிைிலிருந்து மீள உதவும் ஒரு யமல்கல் 

ஆகும். எங்கள் சமூகம் திறயமவகாண்டெர்களால் நியறந்துள்ளது, மற்றும் எங்கள் நகாில் 

மயறந்திருக்கும் வபாக்கிஷங்கள் ஏராளம்; இெற்யற மகிந்து அனுபெிக்க அயனெயரயும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு அயழக்கிலறன்!” 

- லபட்ாிக் ப்ரவுன், லமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“எங்கள் நகரத்தின் முதலாெது சுற்றுலா ெியூகத்யத ெகுக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள், நகர 

ெளர்ச்சிைில் பங்கு வபறுலொர் மற்றும் வதாழில் ெல்லுநர்கள் ஆகிலைார் ஒன்றியணகிறார்கள். 

நீண்டகால வபாருளாதார மீட்சிக்கான தீர்வுகளுக்கு உருக்வகாடுப்பதில்  ஈடுபாடு காட்டுெது 

என்பது முக்கிைமானது, குறிப்பாக இந்த வதாற்றுலநாைிலிருந்து நாம் ெிடுபட்டு எழுெதால். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகயர, குடிைிருப்பாளர்கள் மற்றும் ெருயகதருபெர்கள் ஆகிை இருதரப்பினருக்கும் 

ஒலர மாதிாிைான ஒரு சுற்றுலா தலமாகவும் கலாச்சார களமாகவும் முன்னியலப்படுத்துெயத 

நான் எதிர்லநாக்குகிலறன் .” 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம்; தயலயம 

வபாறுப்பு, வபருநிறுென லசயெகள்  

“  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது  கயல மற்றும் கலாச்சாரம் நியறந்த ஒரு துடிப்பான நகரம் ஆகும். 

எங்கள் ெணிகங்கள், நிகழ்த்து கயலகள் மற்றும் பூங்காக்கள் ஆகிையெ இந்த வபாிை நகரத்தின்  

ஒரு சில அம்சங்கள் மட்டுலமைாகும். ப்ராம்ப்டன் நகாின் முதலாெது சுற்றுலா யுக்திைானது, 

லகாெிட்-19 வதாற்று பரெல் முடிந்த பிறகான வபாருளாதார மீட்சிக்கு நம்யம ெழிநடத்தும், 

லமலும் அது ஏற்கத்தக்கதகுதி வகாண்ட  எங்கள் சமூகத்தின் மீது வெளிச்சம் லபாட்டுக் காட்டி 

பிரகாசிக்கச் வசய்யும்.” 

- வராவீனா சாண்ட்லடாஸ், பிராந்திை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ட்டன் மாநகரம், 

துயணத் தயலயம வபாறுப்பு, வபருநிறுென லசயெகள்   

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சுற்றுலாவுக்கு ஒரு ெலுொன கட்டயமப்யப உருொக்குெதற்காக  சிட்டி 

ஆஃப் பிராம்ப்டன் டூாிஸம் அண்ட் ஃபில்ம் ஆஃபிஸ் எனும் அயமப்பானது,  பன்னிகின் டிராெல் 

& டூாிஸம் மற்றும் கலினாி டூாிஸம் அல்யலைன்ஸ் ஆகிை வதாழில் ெல்லயம வகாண்ட 

அயமப்புக்கயள கூட்டாக ஈடுபடுத்தியுள்ளது. இந்த சுற்றுலா யுக்திைானது, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகருக்கான குறுகிை மற்றும் நீண்ட கால ெளர்ச்சிக்கான பாயதயை அயமக்கும்;  வபாருளாதார 

மீட்சிக்கான உபாைத்துடன் ஒருங்கியணயும் ெிதமாக வபாருளாதார மீட்சி மற்றும் 



 

 

அதிகளெிலான உள்ளூர் வசைலாடுகள்  ஆகிைெற்றின் மீது கெனம் வசலுத்தி இதயனச் 

வசய்யும்.” 

- லடெிட் லபர்ாிக், தயலயம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக ெியரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கயளயும் 70,000 

ெணிக அயமப்புக்கயளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுமக்கயள மனத்தில் யெத்லத 

வசய்கின்லறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு லசர்க்கின்றனர், முதலீட்யட நாங்கள் ஈர்க்கிலறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுயமப் பயடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிலறாம். பாதுகாப்பான, நியலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆலராக்கிைமிக்க ஒரு நகயரக் 

கட்டயமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாயதைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிலறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

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

 

 ஊடக வதாடர்பு 

லமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கியணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாை ஈடுபாடு 

யுக்திாீதிைான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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