
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனின் வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டப்பணிக்காக கணிசமான 

நிதியை கூட்டாண்யம அரசிடமிருந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வபறுகிறது  

இந்தத் திட்டப்பணிக்காக $38 மில்லிைனுக்கும் அதிகமான நிதி ெழங்க  கனடா அரசாங்கம்  

ஒப்புதல் அளிக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 18, 2020) – இன்யறை தினம், உள்கட்டயமப்பு மற்றும் சமூகங்களுக்கான 

அயமச்சராகிை, மாண்புமிகு ககத்தாின் வமக்வகன்னா அெர்கள், தமது பகுதி எம்.பி.க்கள் மற்றும் நகர 

சயப உறுப்பினர்களுடன் இயணந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் வெள்ளத் தடுப்பு பணிகளுக்காக $38 

மில்லிைனுக்கும் அதிகமான வதாயகயை ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வபறுெதாக அறிெித்தார், இது 

நகரத்தின் ாிெர்ொக் திட்டத்யத நிதர்சனமாக்குெதற்கு இன்னும் ஒரு படி கமகே வசல்ெதற்காக உதவும். 

நகரத்தின் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வெள்ளத்தடுப்பு பாதுகாப்பு திட்டப்பணி (Downtown Brampton 

Flood Protection Project) க்கான ெிண்ணப்பத்திற்கு கனடா அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கபாிடர் 

குயறப்பு மற்றும் சுவீகாிப்பு நிதி (Disaster Mitigation and Adaptation Fund (DMAF)) ைின்  ெிதிமுயறகள் 

மற்றும் நிபந்தயனகளின் கீழாக, திட்டத்திற்கான வெற்றிகரமான பாிசீேயனயைத் வதாடர்ந்து இந்த 

ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது. 

இந்த திட்டத்தின் முக்கிை கூறுகளாக, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ெழிைாக, 600 மீட்டர் கான்கிாீட் 

கால்ொயை அகேப்படுத்த்துெது, பாேங்கயள மாற்றுெது, சாயேகயள உைர்த்துெயத கநாக்கமாக 

வகாண்டிருக்கும். 1952 ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட தற்கபாயதை கால்ொைானது, எட்கடாபிககாக் க்ாீக்-

இன் வகாள்திறன் அளயெ அதிகாிக்க, அது அகேப்படுத்தப்பட்டு ஆழப்படுத்தப்படும்; திட்டப்பகுதிைில் 

உள்ள பாேங்கள் அதிக இயடவெளி வகாண்ட தூண் கட்டயமப்புகள் அயமத்து, மாற்றப்படும் மற்றும் 

உைர்த்தப்பட்ட சாயேகள் நகர்ப்புறங்களில் வெள்ளம் பாய்ெயதத் தடுக்கும். 

DMAF லிருந்து திட்டப்பணிக்கு கியடக்கின்ற  கூட்டாட்சி அரசின் நிதிைானது,  தகுதி ொய்ந்த திட்ட 

வமாத்த வசேவுகளில் 40 சதவீதம் ெயர இருக்கும்; இப்படிைான அதிகபட்ச கூட்டாட்சி அரசின் 

பங்களிப்பானது $38,852,397 டாேராக இருக்கும். 

ாிெர்ொக் என்பது ஒரு மாற்றத்திற்கான ஒரு முைற்சிைாகும்;  இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் வபாருளாதார 

உட்வபாதிெியன வெளிக்வகாண்டுெரும். வசப்டம்பர் 2020 இல், சுற்றுச்சூழல், கபாற்றிக்காத்தல் மற்றும் 

பூங்காக்களுக்கான அயமச்சகமானது,  டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வெள்ளத்தடுப்பு பாதுகாப்பு 

சுற்றுச்சூழல் மீதான மதிப்பீட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்தது; இது இப்பகுதிைில் தற்கபாதுள்ள வெள்ள 

அபாைத்யதக் குயறப்பதற்கும், தற்கபாது நயடமுயறைில் உள்ள மாகாண திட்டமிடல் கட்டுப்பாடுகயள 

தளர்த்துெதற்கும் ஒரு வபாறிைிைல் தீர்யெக் கண்டறிந்தது. 

ாிெர்ொக்கிற்கான ஒரு திறந்தவெளி திட்டமும் தற்கபாது உருொக்கப்பட்டுள்ளது. ாிெர்ொக் பகுதிைின் 

நகர்ப்புற ெடிெயமப்பு மாஸ்டர் திட்டம் என்பது திறந்தவெளிக்கான  ஒரு மாஸ்டர் திட்டமாகும்; வெள்ள 



 

 

உள்கட்டயமப்பிற்கு, பள்ளத்தாக்கின் கபாக்கில் இருக்கும் திறந்தவெளி அயமப்புக்கு அழகிைல் உருெகம் 

வகாடுப்பதற்கான கருத்துருக்கயள உருொக்கும்; வசைல்பாடுமிக்க கபாக்குெரத்து ெயேையமப்பின் 

ஒருங்கியணப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வபாருளாதாரத்யத நியேத்து இருக்கயெக்கும் தன்யம, வபாது 

சுகாதார பிரச்சியனகள் மற்றும் திட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கான  கருத்துக்கயள உருொக்கி  ாிெர்ொக் -ற்கான 

ஒட்டுவமாத்த காட்சிப்படுத்தயே வசைல்ெடிொக்கும். 

ாிெர்ொக் பற்றி 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் பகுதிைானது, வெள்ளப்வபருக்கு பாைக்கூடிை எட்கடாபிக்ககாக் க்ாீக் 

(Etobicoke Creek) சமவெளிைில் அயமந்துள்ளது. ஆபத்துகயள சமாளிப்பதற்கான மாகாண நிர்ொக 

வகாள்யககள், அங்கு ஏற்படக்கூடிை ெளர்ச்சிைின் ெயக மற்றும் அளயெ, இன்னாள் ெயர 

முன்கனறெிடாமல் கட்டுப்படுத்திெந்தன.  ாிெர்ொக் என்பது வெள்ள அபாைங்கயள அகற்றுெதற்கும், 

புதிை, நகர்ப்புற திறந்தவெளியை உருொக்குதல் என இருெயக தீர்வுகள் வகாண்ட திட்டமாகும்.  இது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்யத புத்துைிர் வபறவும் ஆகராக்கிைமானதாகவும், நியேத்து நிற்கக்கூடிைதாகவும், 

வநகிழ்ொனதாகவும் ஆக்க உதவும். 

  

இப்கபாது ஏற்படுகின்ற வெள்ள அபாைத்யத அகற்றுதல் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கான 

திட்டமிடல் மற்றும் கமம்பாடுத்தலுக்கான கட்டுப்பாடுகயள அகற்றுதல் மூேமாக, இந்த ாிெர்ொக்  

திட்டமானது இப்பகுதியை மறுஉருெம் வகாடுக்கப்பட்ட எட்கடாபிக்ககாக் க்ாீக் என கற்பயனக் கண் 

வகாண்டு பார்க்கிறது; இதில் வபாதுமக்கள் சுற்றித்திாிெதற்கான இடங்கள் மற்றும் பூங்காக்களால் 

சூழப்பட்ட எட்கடாபிக்ககாக் க்ாீக் பள்ளத்தாக்கு நயடபாயத, மற்றும் ஒரு வநடிதான பாயத அயமப்பு 

ஆகிைன அடக்கம். இது நகருக்வகன சுமார் 3.6 மில்லிைன் சதுர அடி குடிைிருப்பு, ெணிக மற்றும் 

சில்ேயற ெிற்பயன ெணிக பகுதிகள் அயமை ெழிககாலும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இதில்  23,000 

க்கும் கமற்பட்ட கெயேொய்ப்புகள் உருொெதுடன், வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திைில் 1.4 பில்லிைன் 

டாேர் தாக்கத்யதயும் வகாண்டுெரும். 

 

 

ாிெர்ொக் பற்றிை கமலும் தகெல்களுக்கு ெருயக தரவும்: www.brampton.ca/riverwalk   

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் உட்வபாதிந்துள்ள  திறயன வெளிக்வகாண்டு ெருெதற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

உறுதிபூண்டுள்ளது; கமலும் ஒரு பசுயம நகரமாக இருப்பதன் காரணமாக, ெலுொனதாக, வநகிழ்தன்யம 

வகாண்டதாக, மற்றும் நியேத்து நிற்கெல்ேதாக இருக்கிறது. கனடா அரசாங்கத்திடமிருந்து ெரும் இந்த 

அறிெிப்பு மிகவும் ெரகெற்கத்தக்க ெிஷைமாகும், ஏவனனில் இது உருமாற்றம் வபற்றுெருகின்ற 

ாிெர்ொக் திட்டப்பணியை நிஜத்தில்  வகாண்டு ெருெதற்கு ஒரு படி கமகே நம்யம முன்கனாக்கி 

நகர்த்துெகதாடு மட்டுமல்ோமல், நமது சமூகத்திற்கு புது சக்தியையும் வகாடுக்கிறது; இது வெள்ளத்யதத் 

தணிப்பதற்காகவும், ெளர்ச்சியை உருொக்குெதற்காகவும்,  புதுயமைான மற்றும் பைனுள்ள தீர்ெியன 

அளித்து ப்ராம்ப்ட்டயன எந்த ஒரு ெயரபடத்திலும் முன்னணிைில் யெக்கும். அத்துடன் 

http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

கெயேொய்ப்புக்கயள ஏற்படுத்தி அயனெருக்கும் அனுபெிப்பதற்கான ஒரு வபாது இடத்யத 

கமம்படுத்தும். ” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது பயடப்பாற்றல் வகாண்ட, புதுயம பயடக்கெல்ே, மற்றும் 

வதாழில்முயனப்புக்கான சூழல் வகாண்ட ொய்ப்புக்களால் சூழப்பட்ட, ஒரு துடிப்புமிக்க மற்றும் ெளர்ந்து 

ெரும் நகரமாகும். வெள்ள அபாைமானது பே ெருடங்களாககெ ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெளர்ச்சி மற்றும் 

கமம்பாட்டுக்கு ஒரு தயடைாக உள்ளது, இதற்கு நகரத்தின் வெள்ள பாதுகாப்பு திட்டத்தின் மூேம் தீர்வு 

கண்டுெிட்கடாகமைானால், ாிெர்ொக் கட்டுமானத்தின் மூேமாக, குடிைிருப்பாளர்களுக்கும் இங்கு 

ெருயக தருபெர்களுக்கும், ெருங்காேங்களில் அனுபெித்து மகிழ்ெதற்கான இடங்கயள உருொக்குெதன் 

மூேம் நகரத்யத முன்கனாக்கி நகர்த்த முடியும். ” 

- பால் ெின்வசண்ட், பிராந்திை கவுன்சிேர், ொர்டுகள் 1 & 5, தயேயம வபாறுப்பு, வபாதுப்பணி மற்றும் 

வபாறிைிைல் துயற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“கனடா அரசாங்கத்திடம் இருந்து வபறப்படும் இந்த நிதியுதெிைால், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் ஏற்படும் 

வெள்ள அபாைத்யதக் குயறப்பகதாடு மட்டுமல்ோமல், நகர்ப்புற ெளர்ச்சியையும் கமம்பாட்யடயும் 

உருொக்கி, இப்பகுதிைில் முதலீட்யட ஈர்க்கவும் ஏதுொக்கும். உருமாற்றம் உண்டாகும் ெயகைிோன 

ாிெர்ொக் திட்டப்பணிக்கான இந்த முயனப்பானது, நியேத்து நிற்கெல்ே, ஆகராக்கிைமான மற்றும் 

வநகிழ்ொன தன்யம வகாண்ட ஒரு நகரத்யத வதாடர்ந்து கட்டயமக்க நம்யம அனுமதிக்கும், கமலும் 

அங்கு ெசிக்கின்ற மற்றும் ெருயக தருகின்ற அயனெருக்கும் ஒரு சுொரஸ்ைமான இடமாக ஆக்கும்.” 

- கபட் ஃவபார்ட்டினி, பிராந்திை கவுன்சிேர், ொர்டுகள் 7 & 8, துயணத்தயேயம வபாறுப்பு,  

வபாதுப்பணி மற்றும் வபாறிைிைல் துயற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ாிெர்ொக் திட்டப்பணிைானது, ஒரு பரெசமான முைற்சிைாகும், இதில் நகர ஊழிைர்கள் பே 

ஆண்டுகளாக ெிடாமுைற்சியுடன் பணிைாற்றி ெருகின்றனர். இதற்கான நகர்வு, முன்கனாக்கிப் 

பைணித்து பேனளிப்பது பரெசமூட்டுக்கிறது. நகரசயபைின் முன்னுாியமகளுக்கான நிபந்தயனகளுடன் 

ஒத்துப்கபாகின்ற இந்த, ாிெர்ொக் திட்டப்பணிைானது, நகர்ப்புறத்திற்கு புதுசக்திைளிக்கின்ற மற்றும் 

புதிை முன்கனற்றங்கயள ஆதாிக்க்கின்ற ெயகைிோனது; மற்றும் முழுயமைான சமூகங்கயள 

உருொக்குகின்ற புதுயம பயடக்கும் பகுதிகளில்,  ப்ராம்ப்ட்டனின் நியேயை ெலுப்படுத்துெதற்கு 

உதவுகின்ற ஒரு மாற்றம் உருொக்கும் முயனப்பு ஆகும். ” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தயேயம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“கடுயமைான ொனியே நிகழ்வுகள் மற்றும் மாறிெரும் காேநியே ஆகிைெற்றால் முடுக்கிெிடப்படுகின்ற 

கபரழிவுகளுக்கான ஆபத்துக்கயள சிறப்பாக கமோளுயக வசய்ை, ப்ராம்ப்ட்டன் கபான்ற 



 

 

சமுதாைங்களுக்கு கனடா அரசு உதவுகிறது. இந்த முக்கிைமான திட்டமானது, டவுண்டவுன் 

யமைப்பகுதிைில்  31 வெக்கடர் பரப்பளெில் வெள்ளத்தில் அவ்ெப்கபாது சிக்கிைபடி ொழ்கின்ற 3,665 

கபாின்  தாக்குப்பிடிக்கும் தன்யமயை கமம்படுத்துகிறது. எங்கள் கபாிடர் தணிப்பு மற்றும் சுவீகாிப்பு 

நிதிைின் மூேமாக, குடிைிருப்பாளர்கள், அெர்களது வீடுகள் மற்றும் உள்ளூர் ெணிகங்கயள பாதுகாக்கும் 

ெயகைில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பு வகாடுத்தபடி உருமாற்றம் வபறச்வசய்ை  

உதவுெதற்காக 38.8 மில்லிைன் டாேருக்கும் அதிகமாக முதலீடு வசய்கிகறாம். ” 

- உள்கட்டயமப்பு மற்றும் சமுதாைங்களுக்கான அயமச்சர், மாண்புமிகு ககத்தாீன் வமக்வகன்னா 

“டவுண்டவுன் பிராம்ப்டன் வெள்ளப் பாதுகாப்புத் திட்டப்பணிைின் மூேமாக, உள்கட்டயமப்பு 

கமம்பாடுகயளச் வசய்ெதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்துடன் கூட்டுகசர்ந்ததில் கனடா அரசு வபருமிதம் 

வகாள்கிறது. இப்படிைான கமம்படுத்தல்கள் நமது  குடிைிருப்பாளர்கயளயும் ெணிக 

உாியமைாளர்கயளயும் பாதுகாப்பகதாடு மட்டுமல்ோமல், ப்ராம்ப்ட்டன் டவுண்டவுன் யமைத்திற்கு புது 

சக்தியூட்டவும் மற்றும் உருமாற்றம் அயடைவும் இது உதவும். ” 

- கசானிைா சித்து, ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

“கடாவரான்ட்கடா மற்றும் அதன் பிராந்திை பாதுகாப்பு ஆயணைமானது, நமது அரசாங்க 

பங்காளிகளுடன் கசர்ந்து டவுண்டவுன் யமைத்தில் வெள்ள அபாைம் ஏற்பட்டுக் வகாண்கட இருப்பயதக் 

குயறக்க, வதாடர்ந்து பணிைாற்றுெதில் மகிழ்ச்சிையடகிறது; அகத கநரத்தில் எட்கடாபிககாக் க்ாீக் 

(Etobicoke Creek) ற்கு புதுசக்தி அளித்து சுற்றுச்சூழல் நன்யமகயளயும்  ெழங்குகிறது. டவுண்டவுன் 

ப்ராம்ப்ட்டன் வெள்ளப் பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கு நிதி ெழங்குெது என்பது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள  

ாிெர்ொக் திட்டப்பணியை முடிப்பதற்கு ஒரு முக்கிைமான படிைாகும் - இது நகரத்திற்கும் அதன் 

குடிைிருப்பாளர்களுக்கும் ஒரு உருமாற்றம் வகாடுப்பதற்கான ஒரு ொய்ப்பாகும்.” 

- வஜன்னிஃபர் இன்னிஸ், இைக்குனர்கள் மன்ற தயேெர், கடாவரான்ட்கடா மற்றும் அதன் பிராந்திை 

பாதுகாப்பு ஆயணைம்.           
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கனடா நாட்டில் மிக ெியரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கயளயும் 70,000 

ெணிக அயமப்புக்கயளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுமக்கயள மனத்தில் யெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பேதரப்பட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்யட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிோன புதுயமப் பயடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நியேத்து நிற்கெல்ே மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கிைமிக்க ஒரு நகயரக் 

கட்டயமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாயதைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கியணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாை  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதிைான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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