
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

 

சுற்றுலா ொரத்தின் ப ாது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் புதிய சுற்றுலா  ிராண்டட 

நிர்ொகம் அறிமுகப் டுத்துகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 2, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பே 29 முதல் ஜூன் 4 ெடர சுற்றுலா 

ொரோக அங்கீகாிக்கிறது; அங்கு சுற்றுலாத் துடறயில் இருக்கின்ற அருடேயான ந ர்கள் 

ேற்றும் ெணிகங்கள் அங்கீகாிக்கப் டுகின்றன; இெர்களின் தனிப் ட்ட அனு ெங்கடள 

ஒன்றிடணப் தில் அெர்கள் ஆற்றும்  ங்கிற்காக அங்கீகாிக்கப் டுகின்றனர். சுற்றுலா ொரம் 

என் து ஒரு பதசிய ொர நிகழ்வு ஆகும்: கனடிய வ ாருளாதாரம் ேற்றும் சமூகங்களுக்கு 

வதாழில்துடறயின்  ங்களிப்ட  பேற்வகாண்டு அதிகாிக்கச் வசய்ெதில்  சுற்றுலா நிறுெனங்கள், 

ெணிகங்கள் ேற்றும்  ிற கூட்டாளர்கடள இந்த ஒரு ொர கால நிகழ்வு ஒருங்கிடணக்கிறது. 

 

இந்த சுற்றுலா ொரத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சுற்றுலா அலுெலகம், ஐந்தாண்டு சுற்றுலா 

சந்டதப் டுத்தல் யுக்தியின் ஒரு  குதியாக, புதுப் ித்த அனு ெம் வகாண்ட ப்ராம்ப்ட்டன் 

 ிராண்டட அறிமுகப் டுத்துெதில் உற்சாகம் வகாண்டுள்ளது. இந்தப்  ன்முகத் திட்டம், 

குறிப் ாக கடல ேற்றும் கலாச்சாரம், உணவு சுற்றுலா, சிறப்பு நிகழ்வுகள் ேற்றும் ெிடளயாட்டு 

சுற்றுலா ப ான்ற துடறகளில்,  ல சலுடககளுடன் கூடிய துடிப் ான சுற்றுலா தலோக ஆக்கி 

ப்ராம்ப்ட்டடன பேலும் ெலுப் டுத்தவும் பேம் டுத்தவும் ெடிெடேக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

மூன்று தூண்களின் ேீது சுற்றுலா ப்ராண்டு  கெனம் வசலுத்துகிறது: 

• ஒரு நகரம் அதுொகபெ உயர்ெது. ப்ராம்ப்ட்டன் கனடாெின் ஒன் தாெது வ ாிய 

நகர்ப்புற டேயோகும்,  ேற்றும் இரண்டாெது பெகோக ெளர்ந்து ெரும் நகரமும் ஆகும். 

 ாரம் ாியம் ேற்றும் கலாச்சார வசாத்துக்கள் முதல் ெிடளயாட்டுச் சுற்றுலா, சிறப்பு 

நிகழ்வுகள் ேற்றும்  ிரேிப் ான, இன்னமும் கண்டு ிடிக்கப் டாத ேற்றும் குடறந்த 

வசலெிலான உணவு அனு ெங்கள் ெடர, ப்ராம்ப்ட்டன் ெளர்ந்து ெரும் இடோக 

உள்ளது ேற்றும் உலகிற்கு தன்டன அறிெிக்க தயாராகிெிட்டது. 

  

•  ல கலாச்சார பசாிடம். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு  லகலடெ நகரோகும், நகரத்டத உருொக்கும் 

200 க்கும் பேற் ட்ட வெவ்பெறு சமூகங்கடள, இது வகாண்டுள்ளது, ேற்றும் கிட்டத்தட்ட 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
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90 வெவ்பெறு வோழிகள் ப சப் டுகின்றன. ப்ராம்ப்ட்டன் என் து  ிரம்ோண்டோன 

ெடகயில்  ார்க்கவும் ேற்றும் வகாண்டாடவும் உகந்த இடோகும்.  ார்டெயாளர்கள் 

ேக்கள், உலக கலாச்சாரங்கள் ேற்றும் ேனடதயும் புலன்கடளயும் தூண்டும் 

அனு ெங்களின் உன்னத கலடெடய எதிர் ார்க்கலாம். 

  

• குடறந்த அளெில் ேட்டுபே பதடி ஆராயப் ட்ட ேற்றும் குடறொக  ாராட்டப் ட்ட 

சடேயல் ெடககளுக்கான பசாிடம். உணவு என் து கலாச்சாரத்தின் இயல் ான 

வெளிப் ாடாகும்; ேற்றும், ப்ராம்ப்ட்டன் என் து  உலக உணவுப்  யணத்டத ெழங்கும் 

சர்ெபதச உணவு ெடககடள ஒரு நகரத்திற்குள்ளாகபெ காணக்கூடிய இடோகவும் 

அறியப் டுகிறது. 

  

எக்ஸ்பீாியன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் பலாபகா (Experience Brampton logo), அதாெது ப்ராம்ப்ட்டடன 

அனு ெியுங்கள் என்று கூறும் இலச்சிடனயானது, நகரத்தின் அதிர்வு ேற்றும் ப்ராம்ப்டணில் 

இருக்கும் பெடிக்டகயான, உற்சாகோன இலக்டக ெிளக்கும் ொனெில் ெண்ணங்கடள 

இடணக்கும் ெடகயில் புதுப் ிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

குடியிருப்புொசிகளுக்கும் ேற்றும்  ார்டெயாளர்களுக்கும் ெிருப் ோன இடோக 

ப்ராம்ப்ட்டடன பேலும் ெிளம் ரப் டுத்த, சுற்றுலா அலுெலகம் ப்ரம் ாசடர் (Brambassador) 

எனும் திட்டத்டத அறிமுகப் டுத்துெதில் உற்சாகேடடந்துள்ளது; நகடரச் சுற்றியுள்ள 

நிகழ்வுகள் ேற்றும் இருப் ிடங்களில் கலந்துவகாள்ளும் தன்னார்ெத் வதாண்டர்கள் குழு, 

ப்ராம்ப்ட்டடன ெிளம் ரப் டுத்தவும், குடியிருப் ாளர்கள் ேற்றும்  ார்டெயாளர்களுக்குக் 

கிடடக்கும்  ரந்த அளெிலான ெசதிகள், இடங்கள் ேற்றும் உணெகங்கடளப்  ற்றிக் 

கற் ிக்கவும் வசய்ொர்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் சாம் ியன்கள், நகரத்தின் ேீது தாங்கள் வகாண்ட 

அன்ட ப்  ரப்புெதற்கும், ப்ராம்ப்ட்டன் ெழங்கும் அடனத்டதயும்  ார்டெயிடவும், 

அனு ெிக்கவும்  ிறடர ஊக்குெிக்கவும் அெர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த ொய்ப் ாகும். இந்த 

பகாடடயில் ஆர்ெமுள்ள ெிண்ணப் தாரர்கள் தங்கள் ஆர்ெத்டத வெளிப் டுத்த 

அடழக்கப் டுகிறார்கள். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஐந்தாண்டு சுற்றுலா யுக்திக்கு  ஏப்ரல் 2021-இல் இல் ஒப்புதல் அளித்தது, 

இது ப்ராம்ப்ட்டடன ஒரு சுற்றுலா தலோக ோற்றுெடதயும், உள்ளூர் வ ாருளாதாரத்டத 

ெிாிவு டுத்துெடதயும் கட்டிவயழுப்புெடதயும் ேற்றும் குடியிருப் ாளர்களிடடபய தாேிருக்கும் 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
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இடத்தின் வ ருடேடய ெளர்ப் டதயும் பநாக்கோகக் வகாண்டுள்ளது. இந்த உத்தி Bannikin 

டிராெல் ேற்றும் டூாிஸத்துடன் இடணந்து உருொக்கப் ட்டது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சுற்றுலா ொரத்டத அங்கீகாிப் தில் வ ருேிதம் வகாள்கிறது, ேற்றும் 

எங்கள் கடதடயச் வசால்ெதிலும் குடியிருப் ாளர்கள் ேற்றும்  ார்டெயாளர்கடள 

ஈடு டுத்துெதிலும் எங்கள் சுற்றுலாத் துடற முக்கிய  ங்கு ெகிக்கிறது; குறிப் ாக இப்ப ாது 

எங்களுக்காக ேீண்டும் திறக்கப் ட்டுள்ள சேயத்தில். ப்ராம்ப்ட்டன் ெழங்கும் அடனத்டதயும் 

உள்ள டியாகபெ  அனு ெிக்க எங்கள் வ ாிய நகரத்திற்கு ெருடக தருோறு அடனெடரயும் 

நான் ஊக்குெிக்கிபறன். 

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் என் து நாம் ெிரும் ி வகாண்டாடும் ஒரு  லகலடெ நகரம் ஆகும், பேலும் 

ேக்கள் தாங்களாகபெ வசன்று ேகிழ்ந்து அனு ெிக்கும் ஆற்றல் ேிக்க இடோகும்.  ல்பெறு 

திருெிழாக்கள் ேற்றும் நிகழ்வுகள் முதல் துடிப் ான உணவுக் காட்சி ெடர வகாண்டுள்ள 

ப்ராம்ப்ட்டன், அது இருக்க பெண்டிய இடத்தில் உள்ளது. 

- ஹர்கிரதிசிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தடலெர், வ ருநிறுென பசடெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் சுற்றுலா உத்தியானது இந்த நகரத்டதக் வகாண்டாடுெதற்கும், ேக்கள் 

அடதத் பதர்ந்வதடுப் தற்கான ஒரு துடிப் ான பசாிடோக பேம் டுத்துெதற்கும் 

உறுதிபூண்டுள்ளது. சந்டதப் டுத்தல் உத்தியின் தூண்கள்  ற்றி,  ல குடியிருப் ாளர்களும் 

ஏற்கனபெ அறிந்திருப் டத எடுத்துக்காட்டுகின்றன: ப்ராம்ப்ட்டன் கலாச்சாரம் ேற்றும் 

அனு ெங்களின்  லகலடெயாகும். எங்களின் புதிய ப்ரம் ாசடர் (Brambassador) குழு இந்தச் 

சிறந்த நகரத்டதப்  ற்றிய புகழ்  ரப்புெடதயும் பேம் டுத்துெடதயும் காண ஆெலுடன் 

காத்திருக்கிபறன். 

-  ால் போர்ாிஸன், இடடக்கால தடலடே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக விரரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

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



 

 

கசய்கின்தறாம்.  லதரப் 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 கவற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

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

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள் 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ேன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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