
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் இரண்டாெது வகால்லைப்புற ததாட்டம் ெளர்ப்புத் திட்டம்  

ஏறத்தாழ 7,000 பவுண்டுகள் ெிலளவபாருள்உற்பத்திலைக் வகாடுத்து குடிைிருப்புொசிகளின் உணவுப் 

பாதுகாப்புக்கு துலண நின்றுள்ளது 

 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்தடாபர் 28, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் இரண்டாெது வகால்லைப்புற ததாட்டம் 

ெளர்ப்பு திட்டம் பூர்த்திைலடந்து 2021 ஏப்ரல் மாதம் முதல் அக்தடாபர் ெலரைிைான குடிைிருப்பு 

ொசிகளின் ததலெக்காக 6,946 பவுண்டுகள் ெிலளவபாருட்கலள நன்வகாலடைாக ெழங்கியுள்ளது.. 

 

நகர கவுன்சிைர் டக் ெில்ைான்ஸ் அெர்களால் தலைலம தாங்கப்பட்டு, நகாின் பூங்காக்கள் பராமாிப்பு 

மற்றும் ெனம் அலமப்பு பிாிெினால் ெசதி ஏற்படுத்திக் வகாடுக்கப்பட்ட  வகால்லைப்புறத் ததாட்டம் 

ெளர்ப்புத் திட்டமானது, ஏப்ரல் 2020 இல் துெக்கப்பட்டது; இதுதெ தகாெிட்-19 க்கு வசெி 

சாய்க்குமுகமாக, இதன் ெலகைில் கனடாெில் துெக்கப்பட்ட முதல் திட்டமாகும். இது நகாில் ஏற்வகனதெ 

இருந்து ெரும் சமுதாை ததாட்டம் அலமக்கும் திட்டத்தின் ெிாிொக்கமாகும்.  

https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Backyard-Gardens.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Backyard-Gardens.aspx


 

 

 

இந்த திட்டம் தமைாின் தகாெிட்-19 சமூக ஆதரவுக்கான பணிப்பலடக்கு, உணவு ஆதாரெளங்கலள 

ெழங்கிைது; இதன் மூைமாக வபருந்வதாற்றினால் பை தரப்பிலும் தாக்கமலடந்த சமூகங்களுக்கு 

அெசிைமான ஆதாரெளிக்க இைன்றது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் அலனெருக்குமான இந்த திட்டம், குடிைிருப்புொசிகளுக்கு தங்கள் ததாட்டம் 

அலமக்கத் ததலெைான மண், ெிலதப் வபாட்டைங்கள் மற்றும் புதிதாக அலமக்கெிருக்கும் 

ததாட்டங்களில் தாொங்கள் ெளர்ப்பதற்கான ஆதைாசலன ஆகிைெற்லற ெழங்கிைது. ஏப்ரல் வதாடங்கி 

அக்தடாபர் ெலரைிைான காைத்தில் குடிைிருப்புொசிகள் தங்கள் வகால்லைப்புறத் ததாட்டங்கலள 

ெளர்த்து, அதன் மகசூலை சிைர் தங்களுக்காகவும் மற்றும் பிறர் உள்ளூர் உணவு ெங்கிகளுக்கும் சமுதாை 

அலமப்புக்களுக்கும் ெழங்கினர்; இப்படிைாக வபற்றுக்வகாண்ட சமுதாை அலமப்புக்களில் லநட்ஸ் 

தடபிள் (Knights Table), ாீவெவனதரஷன் (Regeneration), லிஃப்ட்டிங் வத ஃபால்வைன் 

வபண்ட்வடதகாஸ்ட்டல் சர்ச்/இக்தைசிைா வபண்ட்வடதகாஸ்ட்டல் வைனாண்ட்டாண்தடா அல் லகதடா 

(Lifting the Fallen Pentecostal Church/Iglesia Pentecostal Levantando Al Caido) மற்றும் ஹார்ட் வைக் 

யுலனட்டட் சர்ச்’ஸ் கம்யூனிட்டி கப்-தபார்ட் (Heart Lake United Church’s Community Cupboard) 

ஆகிைலெ அடங்கும். 

 

புத்தம்புதிை உற்பத்திப் வபாருலள நன்வகாலடைாக ெழங்குெதுடன் கூடுதைாக இந்தச் சுற்றுச்சூழல் 

தபணும் முலனப்பானது, தகாெிட்-19 வபருந்வதாற்றுக் காைத்தில் தங்கலளச் சுறுசுறுப்புடன் 

லெத்துவகாள்ளவும் உதெிைது; மற்றும் வீட்டில் இருந்தபடிதை வசய்யும் வசைல்களினால் தங்கள் 

மனநைலனயும் நன்றாக லெத்துக்வகாள்ள ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளுக்கு துலண நின்றது.முதல் முலறைாக 

ததாட்டம் அலமப்பெர்கள் ததாட்டம் அலமப்பது பற்றி கற்றுக்வகாள்ளவும் வபாழுது தபாக்குெதற்கான 

புதிை ஒரு வசைலை முைற்சித்துப் பார்க்கவும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக அலமந்தது.  

 

இந்த் திட்டத்லத சாத்திைமாக்க உதெிை ஸ்காட்ஸ் கனடா லிமிட்டட் (Scotts Canada Limited), மட்டாமி 

தஹாம்ஸ் (Mattamy Homes), க்தரட் கல்ஃப் (Great Gulf), பாரலடஸ் டிெைப்வமண்ட்ஸ் (Paradise 

Developments), ட்டி ஏ சி சி தஹால்வபார்ன் கார்ப்வபாதரஷன் ( TACC Holborn Corporation), மற்றும் 

ஃபீல்ட்தகட் டிெைப்வமண்ட்ஸ் (Fieldgate Developments) ஆகிை அலமப்புக்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

நன்றி வதாிெித்துக் வகாள்கிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் ததாட்டக்கலைச் சங்கம் மற்றும் சிங்க்ொகவ்ஸி கார்டன் கிளப் ஆகிை நிறுென 

அலமப்புக்கள், ததாட்டம் அலமப்பதற்கான குறிப்புக்கலள சமூக வகால்லைப்புறத் ததாட்டம் 

அலமப்தபாருக்கான இ- வசய்திக்கடிதம் மூைமாக ெழங்கிைலமக்காக நகர நிர்ொகம் நன்றி வதாிெித்துக் 

வகாள்கிறது. 

 

2021 திட்டத்தில் என்வனன்ன, எவ்ெளவு  ெழங்கப்பட்டன 

https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force


 

 

• 2,793 பங்தகற்பாளர்கள் ஒவ்வொருெரும் ஐந்து லபகள் நிலறத்த மண் மற்றும் மூன்று ெிலதப் 

வபாட்டைங்கலளப் வபற்றுக்வகாண்டனர். 

• வமாத்தமாக 13,980 லபகள் நிலறத்த மண் மற்றும் 8,379 ெிலதப் வபாட்டைங்கள் 

நன்வகாலடைாக ெழங்கப்பட்டன.  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டனின் இரண்டாம் ஆண்டு வகால்லைப்புறத் ததாட்டம் அலமக்கும் திட்டம் கிட்டத்தட்ட 7,000 

பவுண்டுகள் ெிலளவபாருட்கலள, ததலெப்படும் குடிைிருப்பாளர்களுக்கு ெழங்கிைது என்பலத 

அறிெிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சிைலடகிதறாம். இந்த திட்டம் கடந்த ஆண்டு வதாற்றுதநாய்களின் தபாது 

வதாடங்கப்பட்டதபாது, இதுதெ இதன் ெலகைில்  கனடாெில் முதன்முதைான திட்டமாகும், தமலும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் அருகிலுள்ள மற்றும் வதாலைதூர நகரங்கலளயும் தூண்டிெிட்டுள்ளது. கவுன்சிைர் 

ெில்ைான்ஸின் சிறந்த தலைலமத்துெத்திற்காகவும், எங்கள் ஆதரொளர்களுக்காகவும், குறிப்பாக இந்த 

தநரத்தில் எங்கள் சமூக உணவு ெங்கிகள் மீதான அழுத்தத்லதக் குலறக்க உதவுெதற்காக 

ெிலளவபாருட்கலள ெளர்த்து, நன்வகாலடைாக ெழங்கிை அலனெருக்கும் நன்றி." 

 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் இரண்டாெது ெருடாந்திர வகால்லைப்புறத் ததாட்டத் திட்டம் வபரும் வெற்றி வபற்றது! 

ஆைிரக்கணக்கான குடிைிருப்பாளர்கள் தங்கள் வசாந்த ெிலளவபாருட்கலள ெளர்ப்பதற்காக ெிலதகள் 

மற்றும் மண் ஆகிைெற்லறப் வபற்றனர், தமலும் எங்கள் சமூகத்திற்கு ஆதரெளிக்கும் ெிதமாக 

நன்வகாலட அளித்தனர். இந்தத் திட்டம் குடிைிருப்பாளர்களின் ஆதராக்கிைம் மற்றும் நல்ொழ்வு மற்றும் 

நகரத்தின் பசுலம முைற்சிகளுக்கு ஆதரெளிக்கிறது. திட்டத்தின் இந்த ெருட நிகழ்ச்சிைில் பங்தகற்ற 

அலனெருக்கும் நன்றி.”  

 

- டக் ெில்ைன்ஸ், தலைெர், வகால்லைப்புற ததாட்டம் அலமக்கும் திட்டம்; மற்றும், நகர கவுன்சிைர் 

ொர்டுகள் 2 & 6; மற்றும், உறுப்பினர், சுற்றுச்சூழல் ஆதைாசலனக் குழு; மற்றும்,உறுப்பினர், 

CEERP சமூக பணிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் வகால்லைப்புறத் ததாட்டத் திட்டத்லதச் வசைல்படுத்துெதற்கும் நமது 

சமூகத்தினருக்கான உணவுப் பாதுகாப்பிலன நிெர்த்தி வசய்ெதற்கும் நகர ஊழிைர்கள் அர்ப்பணிப்பு 

வகாண்டுள்ளனர். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுலம நகரம், தமலும் குடிைிருப்பாளர்களுக்கு ஆதராக்கிைமாகவும், 

சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கவும், நிலைத்து நிற்கும் தன்லம ெழங்குெதற்கான ொய்ப்புகலள ெழங்கவும் 

நாங்கள் கடலமப்பட்டுள்தளாம். 

 



 

 

- தடெிட் தபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ாீவெனதரஷன்’ஸ் மார்க்வகட்பிதளஸ் (எனும் உணவு ெங்கி) எங்கள் சமூகத்தில் 

ததலெப்படுபெர்களுக்கு புதிை தைாாிப்புகலள மீண்டும் ெழங்க ஏதுொக்க்கிை, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

வகால்லைப்புற ததாட்டத் திட்டத்திற்கு மிகவும் நன்றி கூறுகிறது." 

-  

- ட்வடட் பிரவுன், CEO, ாீவெனதரஷன் அவுட்ாீச் கம்யூனிட்டி 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கிைமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ப்ரப்தொத் லகந்த் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாை  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதிைான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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