
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

எதையும் சாராை, இயற்தக ெழி உணவுப்வபாருள் உற்பத்ைி வசய்யும் வகாட்டதகதய 

அதைக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசதப ஒப்புைல் ெழங்குகிறது  

 

ப்ரம்ப்ட்டன், ON (மை5, 2021) – இன்தறய ைினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சதபயானது, எதையும் சாராை 

இயற்தக ெழி உனவுப்வபாருள் உற்பத்ைிக்கான வகாட்டதக என்ற, ைனக்குத்ைாமன நிதைைிருக்கும் 

ெதகயிைான உணவுப்வபாருள் ைறு உற்பத்ைி வசய்யும் முதறக்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது, இந்ை உற்பத்ைி 

முதறயானது, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள பை குடும்பங்களுக்குத் மைதெயான  உணவுப்வபாருதள உற்பத்ைி 

வசய்யும். இந்ை மகாதடயில் வைாடங்கி ஆறு ைாை ைாைிாி வைாடக்க ைிட்டைாக,  8220 ைிஸ்ஸிஸ்ஸாகா 

சாதையில்  212 ஆம் எண்  வகாண்ட ப்ராம்ப்ட்டன் ைீயதணப்பு நிதையத்ைில்  இந்ை உணவுவபாருள் 

உற்பத்ைிக் வகாட்டதக அதைந்துள்ளது. 

 

எதையும் சாராை இயற்தக ெழி உணவுப்வபாருள் உற்பத்ைிக்கான வகாட்டதகயானது மநச்சர் ஹார்ைனி 

(Nature Harmony ) அதைப்பினால் ஏற்படுத்ைிக் வகாடுக்கப்படுகிறது ைற்றும் இது எாிசக்ைி  ஆற்றல் 

எதுவுமை மைதெப்படாை கிாீன்ஹவுஸ் கட்டதைப்பாகும்; இந்ை வகாட்டதகயில் இருந்து 

உணவுப்வபாருள் உற்பத்ைி வசய்து 2021 வகால்தைப்புறத் மைாட்டம் அதைக்கும் ைிட்டத்ைில்  ஒரு 

பகுைியாக ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு உணவுப்வபாருள் ெிநிமயாகிக்க, ாீவெவனமரஷன் 

அவுட்ாீச் கம்யூனிட்டி (Regeneration Outreach Community) க்கு நன்வகாதடயாக ெழங்கப்படும். 

 

இந்ை புதுதை பதடக்கும் வைாழில்நுட்பைானது, அைன் வசாந்ை சுற்றுச்சூழல் அதைப்தபக் 

வகாண்டுள்ளது;  ைனக்மகயான ைண், தஹட்மராமபானிக்ஸ்  ைற்றும் அக்ொமபானிக்ஸ் அதைப்புகளின் 

கைதெதயப் பயன்படுத்ைி ைனிைர் உண்ணக்கூடிய  இயற்தக பழங்கள் ைற்றும் காய்கறிகதளயும், 

ைீன்கதளயும் ெளர்க்கிறது. இந்ைக் வகாட்டதகயானது முற்றிலும் கழிவுகள் அற்றைாகவும் ைற்றும் 

கார்பன் வெளிப்பாடு இல்ைாைைாகவும் இருக்கிறது;  இது சூாியசக்ைி ைற்றும் காற்றினால் புதுப்பிக்கத்ைக்க 

சக்ைியால் இயக்கப்படுகிறது; மைலும் இது கடுதையான குளிர்காைத்தை எைிர்வகாள்ளும் ெதகயில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

நிதைத்து நிற்கெல்ை இந்ை உள்ளரங்க பண்தணயில் அதனத்து ெயைினருக்கும் பரஸ்பர கற்றதை 

ஊக்குெிப்பைற்காக கல்ெி நடெடிக்தககள் ைற்றும் வசய்முதறமசாைதனகள் ைற்றும் மைதெயான 

அதனத்து வபாருட்களும் வகாண்ட ஒரு அதைப்பும் அடங்கும். 
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ப்ராம்ப்ட்டனின் சமுைாய மைாட்டத் ைிட்டைானது, ப்ராம்ப்ட்டன் க்மரா க்ாீன் சுற்றுச்சூழல் ைாஸ்டர் 

ைிட்டத்ைின் குறிக்மகாள்கதள முன்வனடுக்கிறது; இது நகர்ப்புற ெிெசாயத்தை, நகரத்ைிற்கு ஒரு 

ொய்ப்பாகக் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 2020 ஆம் ஆண்டில் வகால்தைப்புற மைாட்டத் ைிட்டத்ைில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

ைீயதணப்பு ைற்றும் அெசர மசதெகள் அதைப்பும் கூட இைில் பங்மகற்றது; இது, இந்ைக்குழுெினர் 

உணவுப்வபாருட்கதள ெளர்த்து, உற்பத்ைி வசய்ைெற்தற சமுைாயத்ைிற்கு  கணிசைான அளெில் 

நன்வகாதடயாக  ெழங்க உைெியது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

” ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சதபயானது,  ப்ராம்ப்ட்டனின், எதையும் சாராை இயற்தக  

உணவுப்வபாருள் உற்பத்ைிக் வகாட்டதகதய ப்ராம்ப்ட்டன் ைீயதணப்பு நிதையத்ைில் அதைக்க 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது, ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ைீயதணப்பு ஊழியர்களால் 

ஆைரெளிக்கப்படுகிறது. ப்ராம்ப்ட்டனில்  புைிய ைாைிாிகளின்  நிதைத்ைிருக்கும் ைன்தைதய 

நிதைநாட்டுெைில் நாங்கள் வபருைிைம் வகாள்கிமறாம், குறிப்பாக எங்கள் குடியிருப்பாளர்கதள 

மநரடியாக ஆைாிக்கின்மறாம் ைற்றும் 2050 ஆம் ஆண்டில் GHG கதள 80% அளெிற்கு 

குதறப்பைற்கான எங்கள் பயணத்ைிற்கு துதண நிற்கிமறாம். ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுதை நகரைாகும், எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்கான உணவு பாதுகாப்பு 

ைற்றும் பாதுகாப்பிற்கான புதுதை பதடக்கும்படியானயான ைீர்வுகதள நாங்கள் 

ெரமெற்கிமறாம். எதையும் சாராை இயற்தக உணவுவபாருள் உற்பத்ைிக் வகாட்டதக  ைனக்குத் 

ைாமன வசாந்ை ஆற்றதை உருொக்கிக் வகாள்கிறது, முற்றிலும் கழிவுகள் அற்ற அதைப்தப 

மபணுகிறது, ைதழநீதர அறுெதட வசய்து தெத்துக் வகாள்கிறது, மைலும் கார்பதனக் 

தகப்பற்றி புைிய ஆக்ஸிெதன வெளியிடுகிறது. இது நகர்ப்புற ெிெசாயத்ைில் ஒரு தைல்கல் 

ஆகும், மைலும் முன்னணியாளராக இருந்து ெழிகாட்டுெைில் நாங்கள் ைகிழ்ச்சியதடகிமறாம். ” 

- வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்ைிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5,  ைதைதைப்வபாறுப்பு, 

சமுைாய மசதெகள் துதற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“மகாெிட்-19 வைாற்று பரெல் காைத்ைில், ப்ராம்ப்ட்டனின் வகால்தைப்புற மைாட்டத் ைிட்டத்ைின் 

ஒரு பகுைியாக, பை குடியிருப்பாளர்களுக்கு, எதையும் சாராை இயற்தக உணவுவபாருள் 

உற்பத்ைி வசய்யும் வகாட்டதக  உைெிகரைாக இருக்கும்.  ைனக்குத்ைாமன நிதைக்க 

தெத்துக்வகாள்ளும் ைன்தை வகாண்ட, இயற்தக உணவுப்வபாருதள ெளர்க்கும் இந்ை 

ைாைிாியானது உள்நாட்டில் ெளர்ந்து ெரும் உணெின் மைதெ, ைைிப்பு ைற்றும் ெழிமுதறகதள 

நிரூபிக்கிறது; மைலும், நிதைத்ைிருக்கெல்ை எைிர்காைத்ைிற்கான கருெிகள் ைற்றும் அறிதெ 

அளித்து எங்களுக்கு ஆற்றல் அளிக்கிறது. ” 

- டக் ெில்ைன்ஸ், நகர கவுன்சிைர் ொர்டுகள் 2 & 6; ைதைதைப் வபாறுப்பு, வகால்தைப்புற 

மைாட்டம் அதைக்கும் ைிட்டம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

 

“ ப்ராம்ப்ட்டனில் உணவுவபாருள்ப் பாதுகாப்பு ைற்றும் சுற்றுச்சூழதை நிதைத்ைிருக்க தெக்கும் 

ைன்தைக்கான ொய்ப்புகதள ஏற்படுத்ைிக்வகாடுக்க நகர ஊழியர்கள் கடதைப்பட்டுள்ளனர். 212 

ஆம் எண் வகாண்ட ப்ராம்ப்ட்டனின் ைீயதணப்பு நிதையத்ைில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு எதையும் 

சாராை இயற்தக உணவுவபாருள் உற்பத்ைி வசய்யும் வகாட்டதகதய மபணிப் 

பராைாிப்பைற்கான பயிற்சி அளிக்கப்படும், இது ப்ராம்ப்ட்டனின் நிதைத்ைிருக்க தெக்கும் 

ைன்தைக்கான  இைக்குகதள அதடய உைவும். ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், ைதைதை நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“மநச்சர் ஹார்ைனி (Nature Harmony ) என்பது ைாப மநாக்கற்ற ஒரு அதைப்பாகும், இது பூைிதய 

பண்படுத்ைல்,  மைம்படுத்துைல், ெசைி வசய்ைல் ஆகியெற்றில் கெனம் வசலுத்துகிறது. எதையும் 

சாராை இயற்தக உணவுவபாருள் உற்பத்ைி வசய்யும் வகாட்டதகதய அதைக்கும் ைிட்டைானது, 

ப்ராம்ப்டன் வகால்தைப்புற மைாட்டத் ைிட்டம் ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ைீயதணப்பு நிதையம்  

ஆகியெற்றுடன் இதணந்து, நகரம், சமூகங்கள் ைற்றும் ைனிநபர்களுக்கான இயற்தக சார்ந்ை 

உறதெ ைறுபாிசீைதன வசய்ய ஊக்குெிக்கிறது ைற்றும் எங்கள் ைற்மபாதைய நுகர்மொர் 

ைாைிாிகள் மூைைாக,  நிதைத்து நிற்கெல்ை  ைற்றும் ைீளுருொக்கம் வசய்ய முடிகின்ற 

முயற்சிகதள ஊக்குெிக்கிறது.  " 

- ஃபில் ஃபங்க், வசயல் இயக்குனர், மநச்சர் ஹார்ைனி (Nature Harmony) 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 700,000 ைக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதைப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுைக்கதள ைனத்ைில் தெத்மை 

வசய்கின்மறாம். பைைரப்பட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வைாழில்நுட்பாீைியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிைான புதுதைப் பதடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிதைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆமராக்கியைிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதைப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாதையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

  

ஊடக வைாடர்பு 

மைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுைாய ஈடுபாடு 

யுக்ைிாீைியான ைகெல் பாிைாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

