
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான 

வதாழில் ெளர்ச்சி முகலமலய அலமத்து புதிய லமல் கல்லை அலடந்திருக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 18, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சலபயால் நநற்று நியமனம் வசய்யப்பட்ட, 

நகரத்தின் முதைாெது கலை, கைாச்சார மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான வதாழில் ெளர்ச்சி அலமப்பின் 

ஸ்டாட்-அப்  மற்றும் அதலன ெளர்ச்சி வபறச்வசய்ெதற்காக அதன் தலைலமப் வபாறுப்லப ஏற்க  நுெி 

சித்து (Nuvi Sidhu) அெர்கள் வபயர் உறுதி வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

  

கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக, நுெி சித்து அெர்கள், உள்ளூர் கலைஞர் சமூகத்தின் ஒரு சாம்பியனாக 

இருந்து ெருகிறார்;  ெலுொன தகெல்வதாடர்புகள் மற்றும் திட்டப்பணி நமைாண்லமத் திறன்கலளப் 

பயன்படுத்தி, உறவுகலள ெளர்ப்பதற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெளர்ந்து ெரும் கலைஞர் சமூகத்திற்கான 

ஆதரலெயும் பயன்படுத்தி இலதச் வசய்கிறார். GTHA யில் பத்து ெருட சமூக ஈடுபாட்டு அனுபெம் 

வகாண்ட இெர், ஏராளமான கலைஞர்கள் மற்றும் இைாப நநாக்கற்ற உள்ளூர் கலைஞர்களுடன் 

இலணந்து, கலைஞர்கள் வசய்தெற்லற காட்சிப்வபாருட்களாக்கி, அெற்லற நிர்ெகித்தல் மற்றும் 

பலடப்புத் துலறக்கு ஆதரொக பயிற்சிப் பட்டலறகலள உருொக்குதல் ஆகியெற்றுக்காக 

பணியாற்றியுள்ளார். 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஒரு ெலுொன, பலடப்பாற்றல் வகாண்ட மற்றும் வதாழில்முலனெதற்கான 

சுற்றுச்சூழலை ஆதாிப்பதற்காக, ஒரு சுயசார்பான, இைாப நநாக்கற்ற ஸ்டார்ட்-அப்-ஐ நிறுெி அதன் 

உருொக்கத்லதயும் ெழிநடத்துெதற்காக, மூத்த முன்னணி நிகழ்ச்சி வதாகுப்பாளர் லமக்நகல் ெிக்கர்ஸ் 

அெர்களுடன் இலணயெிருக்கிறார். மாறுபட்ட, ஆக்கபூர்ெமான சமூகங்கள் மற்றும் திட்டங்கலள 

அபிெிருத்தி வசய்ெதற்கும் பைப்படுத்துெதற்கும் வபாறுப்பு ெகிக்கின்ற ஒரு யுக்திாீதியான தலைெர் 

எனும் புகழ் வபற்ற லமக்நகல் அெர்கள், பத்து ெருட அனுபெத்லத தன்னுடன் வகாண்டு ெருகிறார். மிக 

சமீபத்தில், லமக்நகல் அெர்கள், நடாநரான்ட்நடாலெ தளமாகக் வகாண்ட அகின் (Akin) என்னும் கலை 

அலமப்பின் இலண இயக்குநராக இருந்தார்; அதில் இருந்தபடி, கட்டுபடியாகும் வசைெில், 

பகிரந்துவகாள்ளப்படக்கூடிய கனடாெின் மிகப்வபாிய ஸ்டுடிநயா தளங்கலள ெழங்குெதற்கான 

யுக்திாீதியான திட்டமிடல் மற்றும் வசயல்பாடுகலள அெர் முன்வனடுத்தார். 

  

இந்த புதிய அலமப்பானது நகரத்திற்கு மிக அருகில் இருந்தபடி வசயல்படும்; நமலும் இந்த 

அலமப்பானது, நகரத்தின் யுக்திாீதியான வதாலைநநாக்குப் பார்லெ மற்றும் கைாச்சார மாஸ்டர் 

திட்டத்தில் குரல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடப்புத் வதாழில்களுக்கான 

நகரத்தின் ைட்சியம் எனப்படும் வதாலைநநாக்குப்பார்லெலய ெழங்குெதிலும் முக்கிய பங்காளியாக 

இருக்கும். 

  



 

 

இந்த ஏவென்சியானது, கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான வதாழில் ெளர்ச்சி 

நிறுெனமாக கற்பலனக் கண் வகாண்டு பார்க்கப்படுகிறது; நபாற்றிக்காத்தல், ெளர்த்தல், 

வகாண்டாடுதல், மற்றும், நசலெகள் மற்றும் ெளங்கலள அளிப்பதன் ொயிைாக, பை துலறகளுக்காக 

அறிவுலர ெழங்குதல் மூைம் இது வசய்யப்படுகிறது. 

  

பலடக்கும் தன்லமயதான, வெளிப்பலடயான மற்றும் இலணக்கப்பட்ட ஒரு புறநகர்ப் பகுதியாக  

மாற்றுெதற்கான ஒரு யுக்திாீதியான பாலதலய நிலைநாட்டுெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அதன் 

கைாச்சார மாஸ்டர் திட்டத்திற்கு 2018 ஆம் ஆண்டில் ஒப்புதல் அளித்தது. 

  

 நுெி சித்து (Nuvi Sidhu) அெர்கலளப்பற்றி 

  

நுெி சித்து (Nuvi Sidhu) அெர்கள் ஒரு திட்ட நமைாண்லம ஆநைாசகர் ஆொர், நமலும் உள்ளூர் 

கலைஞர்கள், பலடப்பாளிகள் மற்றும் /அல்ைது இைாப நநாக்கற்றெர்களுக்கு திட்ட நமைாண்லம 

நசலெகலள ெழங்குெதற்காக, கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நுவ்நகா இன்க் (NuvCo Inc) நிறுெனத்லத நடத்தி 

ெருகிறார். தற்நபாது நுெி  அெர்கள் பாயிண்ட் பிளாங்க் கிாிநயட்டிவ் (Point Blank Creative) 

நிறுெனத்தில் மூத்த தயாாிப்பாளராக உள்ளார், இந்த நிறுெனமானது, முன்னதாக டிெிட்டல் 

பிரச்சாரங்கள், மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான திட்டங்கலள லமயமாகக் வகாண்ட ஒரு ெிளம்பர 

நிறுெனமாக இருந்தது; நுெி அெர்கள், ரூப்பி காவ்ர் இன்க் Rupi Kaur Inc), நசாச் (SOCH), தி எலிவமன்ட் 

மற்றும் வநாய்ஸ் (Noyz)  உள்ளிட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் கலைஞர்கள் மற்றும் ொடிக்லகயாளர்களுக்கான திட்ட 

நமைாளராக பணியாற்றியுள்ளார். நுெி அெர்கள் முன்னதாக, வசன்ட்வடன்னியல் கல்லூாியில் மற்றும் 

ஒன்ட்நடாிநயா உள்கட்டலமப்பு (Infrastructure Ontario) அலமப்பில் மூத்த திட்டப்பணி நமைாண்லம 

ஆநைாசகராகவும் பல்நெறு வபாதுத்துலற பதெிகலளயும் ெகித்துள்ளார். ப்ராம்ப்ட்டனின் முதைாெது 

கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான வதாழில் ெளர்ச்சி முகலமக்கு ெருெதற்கு முன்பாக, 

9 ஆண்டுக்காை திட்டப்பணி நமைாண்லம அனுபெம், 4 ஆண்டுக்காை அரசு உறவுகள் அனுபெம் மற்றும் 

பீல் பிராந்தியத்திற்குள் கலை மற்றும் கைாச்சாரத்தில் 10+ ஆண்டுகள் சமூக திட்டங்கலள ஏற்பாடு வசய்த 

அனுபெம் ஆகியெற்லறக் வகாண்டிருக்கிறார்.  நுெி அெர்கள்  யார்க் பல்கலைக்கழகத்தில் (York 

University) இளங்கலை பட்டமும், வொிடன் கல்லூாியில் (Sheridan College) திட்டப்பணி 

நமைாண்லமக்கான சான்றிதழும் வபற்றுள்ளார். திட்டப்பணி நமைாண்லமக்கல்ெி நிறுெனத்தால், அெர் 

ஒரு திட்டப்பணி நமைாண்லம நிபுணராக (PMP) அங்கீகாிக்கப்பட்டிருக்கிறார் 

  

கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான வதாழில் ெளர்ச்சி நிறுெனத்தின் ஆரம்பக் 

கட்டத்தில், 3 ஆண்டு காைப்பகுதியில், ைாப நநாக்கற்ற தன்லம என்னும் நிலைக்கு வெற்றிகரமாக 

வகாண்டுெருெதற்காக, ஒரு தன்னார்ெப் பாத்திரத்லத நுெி ெகிப்பார். தலைெராக நியமனம் 

வசய்யப்படுெதற்காக   ெனொி 2020 இல், நகரசலபக் கவுன்சிைானது தகுதி அறிெதற்கான ெிாிொன 

ஒரு பணி வசய்த பின்னநர இந்த நியமனத்லதச் வசய்ய ஒப்புதல் அளித்தது. 

  



 

 

லமக்நகல் ெிக்கர்ஸ் ( Michael Vickers) பற்றி 

  

இெர் ஒன்ட்நடாிநயா ஆர்ட்ஸ் கவுன்சில், நடாநரான்ட்நடா ஆர்ட்ஸ் கவுன்சில் மற்றும் கனடிய 

கலைகளுக்கான கவுன்சில் ஆகியெற்றால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெிருது வபற்ற கலைஞர் ஆொர்; கடந்த 9 

ஆண்டுகளாக, லமக்நகல் அெர்கள், பலடக்கும் தன்லமயதான ஸ்டுடிநயா தளத்லதயும், கலை 

அடிப்பலடயிைான நிகழ்ச்சிகலளயும் ெழங்குகின்ற GTHA கலை அலமப்பான அகின் கவைக்டிவ் (Akin 

Collective) நிறுெனத்தின் இலண இயக்குநராக பணியாற்றியுள்ளார். இந்த ஸ்டுடிநயாக்கள், அலனத்து 

ெலகயான மக்களின் பலடக்கும் தன்லமயதான முயற்சிகள் மற்றும் வதாழில் முலனநொர்களின் 

முயற்சிகளில் ஒரு எழுச்சியூட்டும் சூழ்நிலைலய தரெல்ை  ஒரு பணிச்சூழலை ெழங்குகின்றன. அகின் 

(Akin) அலமப்பானது, மாதாந்திர கலை ெிமர்சனங்கள், பயிற்சிப் பட்டலறகள், திறந்தநிலை ஸ்டுடிநயா 

நிகழ்ச்சிகள், நகைாி (படக்காட்சிகளின்) சுற்றுப்பயணங்கள், கண்காட்சிகள் மற்றும் பல்நெறு கலைத் 

திட்டங்கள் மூைம் சமூகத்லத ெளர்க்கின்றது. இதற்கு முன்னதாக, லமக்நகல் அெர்கள்,  

நடாநரான்ட்நடா மற்றும் நியூயார்க் நகரங்களின் பல்நெறு காட்சியகங்களில் பங்கு ெகித்தார். ஹம்பர் 

கல்லூாியில் தற்காைக் கலைலய லமக்நகல் கற்பித்தார், ஹம்பர் கல்லூாி மற்றும் 

OCADபல்கலைக்கழகத்தில் ெிாிவுலரயாளர் பணி வசய்தார்;  Banff Centre for Arts and Creativity- 

Leaders’ Lab, AZ West- Andrea Zittlel Wagon Station Encampment in California, மற்றும்  

நடாநரான்ட்நடாெில் உள்ள VSVSVS ஸ்டூடிநயா வரஸிவடன்ஸி ஆகியெற்றில் பங்கு ெகித்திருக்கிறார்.   

லமக்நகல் அெர்கல்,  ஒட்டாொ பல்கலைக்கழகத்தில் ெிெுெல் ஆர்ட்ஸ்-ஐ முதன்லமப்பாடமாக எடுத்து  

இளங்கலை பட்டமும் மற்றும் நடாநரான்ட்நடா பல்கலைக்கழகத்தில் தற்காை மற்றும் நவீன கலை 

ெரைாறு ஆகியபாடங்களில் முதுகலைப் பட்டமும் வபற்றெர் ஆொர். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

“வபாருளாதாரத்திற்கான ஒரு உந்துநகால் என கலைகலள ெலுப்படுத்துெதிலும், நகரத்தின் தற்நபாலதய 

கைாச்சார சூழலை வசழிப்பான கலைக் காட்சியாக மாற்றுெதிலும் இந்த முகலமயானது, ஒரு முக்கிய 

பங்லகக் வகாண்டிருக்கும் - கைாச்சார மற்றும் சமூக முன்நனற்றத்லத உண்டாக்கி, முதலீட்லட ஈர்த்து 

மற்றும் ஆக்கபூர்ெமான தயாாிப்புகலள உற்பத்தி வசய்யும்ெிதமாக, பங்நகற்பது மற்றும் நுகர்ெதற்கான 

ொய்ப்புகளுடன் முழுலமயானவதாரு பங்காற்றைாக இருக்கும். முதலீடுகலள ஈர்த்து ப்ராம்ப்ட்டனின் 

தனி அலடயாளத்லதயும் உருொக்கும்." 

 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

“நகரத்தின் கைாச்சார மாஸ்டர் திட்டத்திற்கு ஏற்ப, கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான 

வதாழில் ெளர்ச்சியில் மட்டுநம கெனம் வசலுத்தும் ஒரு முகலமலயக் வகாண்டிருப்பது என்பது,  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஒரு ெலுொன, பலடப்புாீதியான, மற்றும் வதாழில் முலனநொர் சூழல்ாீதியிைான 

கட்டலமப்லப உருொக்குெதற்கான ஒரு முக்கியமான இலணப்பாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கலை 

சமூகமானது,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான வபாருளாதார மீட்பிற்கு ஒரு முக்கிய பங்கு ெகிக்கும்; நமலும் 



 

 

இந்த புதிய லமல்கல் ஆனது கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான வதாழில் 

ெளர்ச்சிக்கான முகலமயானது, அந்த முக்கியமான பணிலய முன்வனடுக்க உதவும். ” 

- வராவீனா சான்ட்நடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தலைலமப் வபாறுப்பு, சமுதாய 

நசலெகள் துலற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

“ஒரு ஆநைாசலனக் குழுலெ நமற்பார்லெயிட்டு ஆளுலமயும் வசய்து, தலைலம தாங்கவும் வசய்கின்ற 

ெலகயிைான  ஒரு தலைெலர நியமிப்பது என்பது,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  முதைாெது கலை, கைாச்சார 

மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான வதாழில் ெளர்ச்சி முகலமயின் துெக்கத்திற்கும் மற்றும் 

ெளர்ச்சிக்குமான ஒரு லமல்கல்ைாகும். இந்த பாத்திரமானது, மூத்த தலைெர் ஒருெருடன் நசர்ந்து, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், கலைகளின் முக்கியத்துெம் மற்றும் அதற்கான நிலைலய ஆதாிப்பதில் முக்கிய 

பங்கு ெகிக்கும். ” 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிைர் ொர்டுகள் 9 & 10; தலைலமப் வபாறுப்பு, வபருநிறுெனநசலெகள் துலற, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

  

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கலை, கைாச்சார மற்றும் பலடக்கும் தன்லமயதான வதாழில் ஆகியலெ நமது 

நகரத்தின் துடிப்பான பைகைலெ அலமப்பின் ஒருங்கிலணந்த பகுதியாகும். முகலமயின் நிபுணத்துெம் 

வகாண்ட ஆநைாசலனக் குழுவுடனான வநருங்கிய ஒத்துலழப்பின் மூைமாக, எங்கள் குழுொனது, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெளர்ந்து ெரும் கலை மற்றும் கைாச்சார கண்நணாட்டத்லத ெளர்ப்பதில் உறுதியாக 

உள்ளது;  இது எங்கள் சமூகத்தின் ஒட்டுவமாத்த நல்ொழ்வுக்கு பங்களிக்கிறது. ”  

 

- நடெிட் நபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

”கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடக்கும்தன்லமயதான வதாழில் ெளர்ச்சி முகலமக்கான, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாின் தலைலமலய ஏற்று அதலனத் வதாடங்குெதில் நான் மகிழ்ச்சியலடகிநறன்; ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

பன்முகத்தன்லமக்கு பங்களிக்கின்ற பை திறலமயான கலைஞர்கள் மற்றும் கலை அலமப்புகலள அணுகி 

பணியாற்ற நான் எதிர்பார்க்கிநறன்.  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கலைஞர்களுடன் முன்னணி ெகித்தபடி, 

முகலமக்கான  வதாலைநநாக்குப் பார்லெ உயிர்ப்பிக்கப்படுெலதக் காண, அெர்களுடன்  கூட்டாக 

நாங்கள் பணியாற்ற முடியும் என்று நம்புகிநறன். லமக்நகல் ெிக்கர்ஸ் உடன் நசர்ந்து  

பணியாற்றுெதிலும் நான் மகிழ்ச்சியலடகிநறன்; திட்டப்பணிக்கான மூத்த தலைெர்  என்ற அெரது 

பாத்திரத்திற்கு ஏற்ப, இந்த புதிய மற்றும் அற்புதமான அலமப்லபத் வதாடங்குெதற்கான தலைலமலய 

அெர் ஏற்பார் மற்றும் யுக்திாீதியான  திட்டமிடல் நிபுணத்துெத்லதயும் ெழங்குொர். " 

 

- நுெி சித்து, தலைலமப் வபாறுப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடக்கும் 

தன்லமயதான வதாழில் ெளர்ச்சி முகலம 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்நத 

வசய்கின்நறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆநராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

ஊடகத் வதாடர்புகள் 

நமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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