
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

மரபு சாரா மின்சார உற்பத்திக் வகாட்டககயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தாெரங்ககள 

ெளர்க்கிறது எனும் திட்டத்கத நகர நிர்ொகம் துெக்குகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மம 24, 2022) – இன்கறய தினம், மரபுசாரா மின்சார உற்பத்திக் வகாட்டககயில் 

கெத்து தனது முதலாெது ஆர்கானிக், சுயமாக நிகலத்து நிற்கெல்ல, மீண்டும் மீண்டும் உற்பத்தியாகும் 

ெககயிலான உணவுப்வபாருள் உற்பத்திகய ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள பல குடும்பத்தினருக்கும் ெழங்கும் 

ெககயிலான திட்டத்கத நகர நிர்ொகம் அறிமுகம் வசய்கிறது. 

மரபுசாரா மின்சார உற்பத்திக் வகாட்டகக என்பது இந்தக் மகாகடப்பருெத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

பூங்காக்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் தியகணப்பு நிகலய எண் 12 இல் கெத்து துெக்கப்பட்டதுடன் இந்த 

அகமப்புகளின் ஆதரகெயும் வகாண்டிருக்கும். இந்தக் வகாட்டககயானது,  மநச்சர் ஹார்மனி (Nature 

Harmony ) அகமப்பினால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது; மற்றும் பூஜ்யம் சக்தி மதகெ வகாண்ட பசுகம 

கட்டுமான அகமப்பில், உணவுப்வபாருள் உற்பத்தி வசய்து ப்ராம்ப்ட்டன் வகால்லப்புற மதாட்டம் 



 

 

ெளர்ப்பு திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக, ாீவெவனமரஷன் அவுட்ாீச் சமுதாயத்தினருக்கு (Regeneration 

Outreach Community) நன்வகாகடயாக ெழங்கப்படும். 

இந்த புதுகம பகடக்கும் வதாழில்நுட்பமானது, மண் சார்ந்த பயிர்ெளர்ப்பு, கஹட்மராமபானிக்ஸ் 

மற்றும் அக்ொமபானிக்ஸ் அகமப்புகளின் கலகெகயப் பயன்படுத்தி, மனிதர் உண்ணக்கூடிய 

ஆர்கானிக் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் மற்றும் உண்ணக்கூடிய மீன்ககள ெளர்ப்பதற்கு தனக்வகன்ற 

சுற்றுச்சூழல் அகமப்கபக் வகாண்டுள்ளது. வகாட்டககயானது பூஜ்ெியக் கழிவு மற்றும் கார்பன் 

ெிடுெிப்பு இல்லாதது, புதுப்பிக்கத்தக்க சூாிய சக்தி ஆற்றலால் இயக்கப்படுகிறது; மமலும் இது 

கடுகமயான குளிர்காலத்கதயும் தாங்கி நிற்கும் ெககயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. நிகலத்து நிற்கெல்ல 

உள்ளரங்க பண்கணயானது, அகனத்து ெயது வகாண்ட பங்மகற்பாளர்களும் வகாட்டகக என்ன 

அம்சங்ககளக் வகாண்டிருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து பார்க்கும் ெககயிலான, பரஸ்பர வசயல்வகாண்ட 

கல்ெி அனுபெத்கத ெழங்குகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் தாெரங்ககள ெளர்க்கெல்ல மரபு சாரா மின்சார உற்பத்திக் வகாட்டககயானது 

ப்ராம்ப்ட்டகன பசுகம ஆக்குங்கள் எனும் சுற்றுச்சூழல் மாஸ்டர் திட்டத்தின் (Brampton Grow Green 

Environmental Master Plan), இலக்குககள முன்வனடுத்துச் வசல்கிறது; நகர்ப்புற ெிெசாயம் என்பது, 

நகருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் என எடுத்தியம்புகிறது.  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“மம 2021 இல் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சகபயானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் தாெரங்ககள ெளர்க்கெல்ல மரபு 

சாரா மின்சார உற்பத்திக் வகாட்டகக அகமப்பகத அங்கீகாித்துள்ளது. ஒரு பசுகம நகரமாக இருந்தபடி, 

நிகலத்து நிறககெக்கும் தன்கமக்கான புதிய மாடல்ககள ப்ராம்ப்ட்டனில் நிகலநிறுத்துெதில் நாங்கள் 

வபருமிதம் வகாள்கிமறாம், மமலும் ஆர்கானிக் உணவு உற்பத்திக் வகாட்டககக்கு ஆதரவு தர ஆெலுடன் 

காத்திருக்கிமறாம். மநச்சர் ஹார்மனி (Nature Harmony) அகமப்பில்  உள்ள எங்கள் கூட்டாளர்களுக்கு 

நன்றி.” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நகர்ப்புற ெிெசாயத்தில் ஒரு கமல்கல் ஆக ெிளங்குகின்ற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் தாெரங்ககள 

ெளர்க்கெல்ல மரபு சாரா மின்சார உற்பத்திக் வகாட்டகக அதன் வசாந்த ஆற்றகல உருொக்குகிறது, 

பூஜ்ெியம் கழிவு அகமப்கப மபணுகிறது, மகழநீர் மசமிப்பு வசய்கிறது, மமலும் கார்பகனப் 

பிடித்துகெத்துக்வகாண்டு புதிய ஆக்ஸிெகன வெளியிடுகிறது. எங்கள் சமூகத்திற்கு நிகலத்து 

நிற்கெல்ல எதிர்காலத்திற்கு ெழிெகுப்பகதக் கண்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சியகடகிமறாம்.”   

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx


 

 

- வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தகலெர், சமுதாய மசகெகள்,  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் தாெரங்ககள ெளர்க்கெல்ல மரபு சாரா மின்சார உற்பத்திக் வகாட்டகக என்பது 

ப்ராம்ப்ட்டனில் மதகெப்படுபெர்களுக்கு உதவுகின்ற ஒரு புதுகம பகடக்கும் முயற்சியாகும். 

வகால்கலப்புறத் மதாட்டம் ெளர்ப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள 

குடும்பங்களுக்கு உணவுப்வபாருட்ககள ெழங்க, உணவுப்வபாருள் உற்பத்திக் வகாட்டககயிலிருந்து 

ெிகளந்த வபாருட்ககள ாீவெவனமரஷன் அவுட்ாீச் (Regeneration Outreach ) சமூகத்திற்கு 

நன்வகாகடயாக ெழங்குமொம்.” 

- டக் ெில்லான்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 2 & 6; தகலெர், வகால்கலப்புறத் மதாட்டம் 

வளர்ப்புத் திட்டம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் உணவுப்வபாருள் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழகல நிகலத்து நிற்க கெக்கும் 

தன்கமகய உருொக்க நகரம் உறுதிபூண்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் தாெரங்ககள ெளர்க்கெல்ல 
மரபு சாரா மின்சார உற்பத்திக் வகாட்டகககய ஆதாிக்க தீயகணப்பு நிகலயத்தில் உள்ள எங்கள் 

ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.” 

- பால் மமார்ாிஸன், இகடக்கால தகலகம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத 

கசய்கின்தறாம்.  லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப்  ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள்  ங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள் 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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