
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சுற்றுலாத்துறைறை ெிாிொக்கம் வெய்ை புதிை வெைல் திட்டம் 

ஒன்றுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ஒப்புதல் ெழங்குகிைது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 22, 2021) – நநற்றைை தினம், நகரெறைைானது ஐந்தாண்டுக்கால,  

சுற்றுலாத்துறை யுக்திக்கு (Tourism Strategy) ஒப்புதல் ெழங்கிைது; இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகறர 

சுற்றுலாவுக்கு உகந்த நகரமாக ஆக்கவும், உள்ளூர் வைாருளாதாரத்றத ெிாிவுைடுத்தி கட்டறமக்கவும், 

குடிைிருப்புொெிகளிறடநை இந்நகரம் நகறர வைருறமக்குாிை நகரம் என்ை கருத்றத ஆழப்ைதிைச் 

வெய்ைவும் இலக்கு வகாண்டுள்ளது. 

 

சுற்றுலாத்துறை எனும் யுக்திைானது (Tourism The Strategy), நைன்னிக்கின் ட்ராவெல் (Bannikin Travel) 

மற்றும் சுற்றுலா மற்றும் கலீனாி டூாிஸம் அல்றலைன்ஸ் (Tourism and the Culinary Tourism Alliance) 

ஆகிநைார் இதில் இறை அறமப்ைாளர்கள் ஆெர்;  இெர்கள் கறல மற்றும் கலாச்ொரம், உைவுக்கான 

சுற்றுலா, ெிைப்பு நிகழ்ச்ெிகள் மற்றும் ெிறளைாட்டு ெறக சுற்றுலா ஆகிைெற்றை அறடைாளம் 

காட்டுெர்;  இறெநை சுற்றுலா நமற்வகாள்ைெர்கறள ஈர்க்கின்ை மற்றும் வைாதுமக்கறள வைருமிதம் 

வகாள்ள றெக்கின்ை ெறகைிலான   ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மிக உன்னதமான ெலிறமகள் ஆகும். 

 

ஒன்ட்நடாிநைாெின் சுற்றுலாத்துறைைினருக்கான ெங்கத்தின் (Tourism Industry Association of Ontario), 

கூற்றுப்ைடி, நகாெிட் –க்கு முன்ைாக, சுற்றுலாத்துறைைின் வைாருளாதரப் ைங்களிப்ைானது 

ெிெொைத்துறை, ெனத்துறை மற்றும் கனிம ெளத்துறை ஆகிை இறெ அறனத்தின் 

கூட்டுப்ைங்களிப்றைக் காட்டிலும் மிகஅதிகமானதாக  இருந்தது.  ப்ராம்ப்ட்டன் நகறர சுற்றுலாவுக்கு 

உகந்தது எனக் கருதும்ைடிைான நகரமாக உருொக்குெதன் மூலம், நகாெிட்-19 லிருந்து இந்நகாின் 

உள்ளூர்ப் வைாருளாதாரத்தின் மீட்ெிக்கு ஆதரெளிக்கும்; அநத ெமைத்தில் குடிைிருப்புொெிகளின் 

ைாராட்டுக்கறளயும் அதிகாிக்கும். 

 

வைருந்வதாற்று ைரெல் நைாிலான சுகாதாரம் மற்றும் ைாதுகாப்புக்கான ெழிகாட்டு வநைிகள் ைிரைாைம் 

மற்றும் சுற்றுலாத்துறைைின் அறனத்து அம்ெங்கறளயும் ைாதித்துள்ளன;  இதில் உள்நாட்டு மற்றும் 

உள்ளூாிநலநை இருக்கின்ைெர்களுக்கும் சுற்றுலாறெ றமைமாகக் வகாண்ட ஒரு ஆதாரப்புள்ளி 

நதறெப்ைடுகிைது; ெரும் ஆண்டுகளிலும் இப்ைடித்தான் இருக்கும் என  வதாழில்ொர் ெல்லுநர்கள் 

கைிக்கின்ைனர். 

 

சுற்றுலாத்துறைறை ெளர்ப்ைதற்கான யுக்திறை உருொக்குெதற்வகன ஒரு  ஆராய்ச்ெிைின் வெய்து 

முடிக்கப்ைட்டது; அதன்ைடி, மக்கள் இப்நைாது வீட்டிற்கு அருகாறமைிநலநை அனுைெங்கறளத் நதட 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tiaontario.ca%2Fcpages%2Fhome&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7Cf5ee86d9454143763e2208d9038d75ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637544728490323271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SaUKfJVFyu9vb8g2sA2Wunj4H8rTtMraylYhwPeb7M4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tiaontario.ca%2Fcpages%2Fhome&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7Cf5ee86d9454143763e2208d9038d75ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637544728490323271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SaUKfJVFyu9vb8g2sA2Wunj4H8rTtMraylYhwPeb7M4%3D&reserved=0


 

 

முைல்கிைார்கள் என்ைது வதாிைெருகிைது மற்றும் ஒன்ட்நடாிநைா அரொங்கம் ெமீைத்தில் 

மாகாைத்திற்குள் ைைைம் வெய்ெதற்கான சுற்றுலா ொிக்கான ெரவு றெப்ைது ைற்ைி அைிெித்தது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர குடிைிருப்ைாளர்களுக்கும், நகரத்தின் வநருங்கிை ஊர்களில் இருப்ைெர்களுக்கும் ஒரு 

சுற்றுலா தலமாக தன்றன ைாதுகாப்ைாக நிறலநிறுத்திக் வகாள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு  இந்தப்புதிை 

நைாக்கானது, ஒரு ொய்ப்ைாகும். நகரத்தின் வைாருளாதார மீட்பு யுக்திைின் முக்கிை தூைாக இருக்கின்ை 

அதன் ெளர்ச்ெிைில் ைங்நகற்ைெர்களுக்கு ஆதரெளிக்கவும், உள்ளூர் வைாருளாதாரத்றதக் 

கட்டிவைழுப்புெதற்கான  ஆதரெளிக்கவும் சுற்றுலாத்துறைக்கு இது ஒரு அடித்தளத்றத உருொக்கும். 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் என்ைது, ஒரு ைிரகாெமான எதிர்காலம் மற்றும் சுற்றுலாவுக்கு ஒரு புதிை ைார்றெறைக் 

வகாடுக்கின்ை வகாண்ட ைலகலறெ வகாண்ட நகரமாகும். சுற்றுலா என்ைது எங்கள் துடிப்ைான நகரத்தின் 

அறமெிடங்கறளயும் எண்ைற்ை மறைக்கப்ைட்ட ரத்தினம் நைான்ை ைகுதிகறளயும் வகாண்டாடுகிைது. 

நாட்டிநலநை மிக அதிக அல்ெில் ைலதரப்ைினறரயும் வகாண்ட நகரங்களில் ஒன்ைாக, கறல, உைவு 

மற்றும் கலாச்ொர வகாண்டாட்டங்கள் உட்ைட, அறனெருக்கும் ரெிப்ைதற்நகற்ை, கலாச்ொரத்தின் ைரந்த 

அளெிலான நிஜ நிறல வெளிப்ைாடுகள் உள்ளன. நமது அழகான ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெழங்கும் 

ெிஷைங்கள் அறனத்றதயும் நாம் அறனெரும் மீண்டும் ைாதுகாப்ைாக அனுைெிப்ைது எப்நைாது  எனக் 

காத்திருப்ைதில் நான் மிகவும் ைரெெமறடகிநைன். 

- நைட்ாிக் ப்ரவுன், நமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகறர ஒரு சுற்றுலா தலமாக மாற்றுெதற்கும், அதற்கு ஒரு துைிச்ெலான எதிர்காலத்றத 

உருொக்குெதற்கும் நகரெறை ஒப்புதல் அளித்த யுக்திைானது, நகறர முன்நனாக்கி நகர்த்த உதவும். 

நாங்கள் ெழங்க இருக்கின்ை அறனத்து ெெதிகறளயும் காண்ைிப்ைதன் மூலம் எங்கள் குடிைிருப்புொெிகள் 

மற்றும் ெைிகர்களின் மனத்தில் வைருறமறை இருத்த இது உதவும்; நமலும் நகரத்றத மீண்டும் 

வெைல்ைாட்டுக்கு வகாண்டு ெருெதிலும் வைாருளாதார மீட்ெிைிலும் சுற்றுலாத்துறை  ெழங்கக்கூடிை 

ொய்ப்றை இது வெளிச்ெம் நைாட்டு காட்டுகிைது. ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்நராஸ், ைிராந்திை கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தறலறமப் வைாறுப்பு, 

வைாருளாதார நமம்ைாடு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“சுற்றுலாத்துறைக்கான இந்த  யுக்திைானது,  எங்கள் கவுன்ெிலின் ஆயுட்காலத்தில்  

அளிக்கப்ைடநெண்டிை   கால முன்னுாிறம வகாண்ட ெிஷைங்களுடன் ஒத்துப்நைாகிைது- ப்ராம்ப்ட்டன் 

ஒரு ைலகலறெ வகாண்ட நகரம், மற்றும் குடிைிருப்ைாளர்கள் மற்றும் ெைிகத்தின் நல்ொழ்வுக்கு 

ைங்களிக்கிைது. நன்கு நிர்ெகிக்கப்ைட்ட சுற்றுலாத்துறைைானது, வைாருளாதாரம் நெறலொய்ப்பு, 

வைாருளாதார ஆதாைம், ஆகிைெற்றுடன் ெெதிைறமப்பு கட்டிடங்கள் மற்றும் உள்கட்டறமப்பு 

ஆகிைெற்ைில் முதலீடு வெய்ெதற்கும், ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் நகரத்றத அனுைெிக்கும் 

குடிைிருப்ைாளர்களின் ொழ்க்றகத் தரத்றத அதிகாிப்ைதற்கும் உதவுகிைது என்ைறத நாங்கள் அைிநொம். ” 



 

 

- ைால் ெிவெண்ட்,  ைிராந்திை கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, துறைத் தறலறமப் வைாறுப்பு, 

வைாருளாதார நமம்ைாடு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கலாச்ொரம், உைவு ெறககள், ைசுறமைான இடங்கள் மற்றும் வைாழுதுநைாக்கு 

ெெதிகள் ஆகிைறெ  இந்நகறர துடிப்புமிக்க நகராக்குகின்ைன; இதனால் நமது குடிைிருப்ைாளர்கள் 

தங்கள் நகருக்கு  மற்ைெர்கறள அறழப்ைதில் வைருமிதம் வகாள்கின்ைனர். புதிை சுற்றுலாத்துறைக்கான 

எங்கள் யுக்திைின் மூலமாக, இந்த அம்ெங்கறளச் நெர்த்து,  உள்கட்டறமப்புகளில் அதிக முதலீட்றட 

ஈர்ப்ைதற்கு நாங்கள் கடறமப்ைட்டுள்நளாம்; இதில், ெிாிொக்கம் வெய்ைப்ைட்ட நைாக்குெரத்து, 

ெிறளைாட்டு மற்றும் ெிைப்பு நிகழ்வுகளுக்கான கட்டிட ெெதிகள் மற்றும் சுற்றுலாத்துறை வெழித்து ெளர 

உதவும் ெறகைில் நகர்ப்புை அழகுைடுத்தல் நைான்ை ெெதிகள் அடங்கும். ” 

-       நடெிட் நைர்ாிக், தறலறம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கறளயும் 75,000 

ெைிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வைாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்நத 

வெய்கின்நைாம். ைலதரப்ைட்ட ெமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நெர்க்கின்ைனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிநைாம், 

வதாழில்நுட்ைாீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுறமப் ைறடத்தலில் முன்னைி ெகிப்ைதற்கான ைைைத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிநைாம். ைாதுகாப்ைான, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆநராக்கிைமிக்க ஒரு நகறரக் 

கட்டறமப்ைதற்கான ெளர்ச்ெிப்ைாறதைில் நாங்கள் ைங்கு ெகிக்கிநைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்ைில் 

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

 
ஊடக வதாடர்புகள் 

நமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறைப்ைாளர், ஊடகம் & ெமுதாை ஈடுைாடு 

யுதிாீதிைான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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