
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 

நகர நிர்ொகமானது டிக்ஸீ 407 ஸ்பபார்ட்ஸ் பார்க் –இன் வபயரர அடிரமத்தரள 

நீக்கல் பூங்கா (எமான்சிவபஷன் பார்க்) என வபயர் மாற்றம் வசய்து, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாில் ஆகஸ்ட் மாதத்ரத ”அடிரமத்தரள நீக்கல்” மாதமாக பிரகடனம்வசய்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 1, 2020) – ஆகஸ்ட் 8 ஆம் பததியன்று ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரசரப ஒரு 

தீர்மானத்ரத நிரறபெற்றியது; இதன்படி, டிக்ஸீ 407 ஸ்பபார்ட்ஸ் பார்க் எனும் பூங்காெிற்கு 

எமான்சிபபஷன் (அடிரமத்தரள நீக்கல்) பார்க் என மறு வபயர் இடப்பட்டிருக்கிறது;  

அடிரமத்தரளரய ஒழித்தரமரய கவுரெப்படுத்தும் ெிதத்தில் இப்வபயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 

ஆண்டில் ஆகஸ்ட் 1 ஆம் பததியன்று,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் “அடிரமத்தரள நீக்கல்” மாதம் என இந்த 

ஆகஸ்ட் மாதம் பிரகடனம் வசய்யப்பட்டிருக்கிறது.  

 

எமான்சிபபஷன் பார்க் (அடிரமத்தரள நீக்கல் பூங்கா) 

 

டிக்ஸீ 407 ஸ்பபார்ட்ஸ் பார்க் எனும் பூங்காெிற்கு எமான்சிபபஷன் பார்க்(அடிரமத்தரள நீக்கல் பூங்கா)  

என மறு வபயர் இடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பூங்காொனது, 7 ஆெது ொர்டில் வநடுஞ்சாரை 407 ற்கு 

வதன்புறமாக அரமந்திருக்கிறது; 2004 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இதில், சிறிதும் வபறிதுமான 

கால்பந்து ரமதானங்களும் கிாிக்வகட் ரமதானங்களும் உள்ளன.   

 

இந்தப் பூங்காெின் இந்தப்புதுப்வபயர் தாங்கிய வபயர்ப்பைரகரய ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பமயர் பபட்ாிக் 

ப்ரவுன் அெர்களும் கவுன்சிைர்களும் பசர்ந்து திறந்து ரெப்பார்கள்.  

 

அடிரமத்தரள நீக்கல் மாதம்  

 

ஆகஸ்ட் 1 ஆம் பததிதான் அடிரமத்தரள நீக்கல் தினமாகும் மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதம் முழுரமயாக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு அடிரமத்தரள நீக்கல் மாதமாக இருக்கும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பைதரப்பட்ட தன்ரமரயக் வகாண்டாட ெிருக்கிறது; மற்றும் இந்த முக்கியமான 

நாள் மற்றும் மாதத்ரதக் வகாண்டாடும் ெிதமாக மாதம் முழுக்க பை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும் 

திட்டமிட்டுள்ளது. பகாெிட்-18 வதாற்று பரெரைத் தடுப்பதில் உதவுமுகமாக, அரனத்து நிகழ்ச்சிகளும் 

ஆன்ரைனில்தான் நடத்தப்படும். நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய முழு பட்டியலுக்கு ெருரக தரவும்: 

www.brampton.ca.  

 

வமய்நிகர் வகாடிபயற்றும் நிகழ்ச்சி ஆகஸ்ட் 1 ஆம் பததி அடிரமத்தரள நீக்கல் நாளன்று நரடவபறும்; 

பமலும் ஜரமக்கா நாட்டின் ெிடுதரை நாள் ஆகஸ்ட் 6 ஆம் பததியும், வடாமினிக்கன் குடியரசு 

மீட்டரமப்பு தினம் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் பததியும் மற்றும் ட்ாினிடாட் மற்றும் வடாபாபகா சுதந்திர நாள்  

http://www.brampton.ca/


 

 

ஆகஸ்ட் 31 ஆம் பததியும் நரடவபறும். வமய்நிகர் வகாடிபயற்றும் நிகழ்ச்சிகள் அரனத்ரதயும் 

ஆன்ரைனில்  இங்கு காணைாம்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கறுப்பு ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய சமூக வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் 

கறுப்பின துபெஷ எதிர்ப்பு அரமப்பு  

 

ஜூன் 10, 2020 பததியன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கறுப்பு ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய சமூக வபாருளாதார 

அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பின  துபெஷ எதிர்ப்பு அரமப்பு ஏற்படுத்த, நகரசரப ஒப்புதல் ெழங்கியது. 

முதுநிரை ஆபைாசகராகிய, கின்னத் ச்சாப்மன் அெர்களின் தரைரமயில், இந்த அரமப்பு நிறுெப்பட்டு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் வதான்றுவதாட்டு இருந்துெரும் கறுப்பர் இனம் மீதான துபெஷத்ரத 

ஒழிப்பதற்கான தனது வசயல் திட்டத்ரத உருொக்கும். உள்ளூர் சமுதாய ெளர்ச்சியில் 

பங்குவபறுபொர்களால் ெழிநடத்தப்பட்டு வசய்யப்படும் பணிகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற 

கறுப்பர் இன சமுதாயத்தின் சமூக, கைாச்சார மற்றும் வபாருளாதார நிரைரய உயர்த்துெரத ரமயமாகக் 

வகாண்டிருக்கும்.  

              

     

கறுப்பின துபெஷ எதிர்ப்பு அரமப்பு ஏற்படுத்தப்படுெரதப் பற்றி பமலும் வதாிந்து வகாள்ள அல்ைது 

அதில் ஈடுபடுெதற்கான ெிருப்பத்ரத வதாிெிக்க அணுக பெண்டிய  மின்னஞ்சல் முகொி: 

AntiBlackRacismUnit@brampton.ca.  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

“உைகவமங்கிலும், காைத்தின் பபாக்கில் ஒரு ெரைாற்று சிறப்பு வகாண்ட தருணத்ரத நாங்கள் 

கண்டுவகாண்டிருக்கிபறாம். கட்டரமப்பு ாீதியான கறுப்பின துபெஷத்ரத அணி திரண்டு எதிர்வகாள்ள 

அரனத்து பின்புைங்களிலிருந்தும் மக்கள் ஒன்று திரண்டு ெருகின்றனர். இங்பக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், 

கறுப்பின சமூகத்துடன் நாங்கள் ரகபகார்த்து நிற்கிபறாம் என்பரத மீண்டும் ெலியுறுத்துெதற்கும், 

கடந்த காைத்தில் நடந்தெற்ரற ஒப்புக்வகாள்ெதற்கும், அடிரமத்தரள நீக்கல் மாதத்ரத கவுரெிப்பது 

மற்றும் நகாின் ஒரு பூங்காெிற்கு அடிரமத்தரள நீக்கல் பூங்கா என்று மறுவபயர் சூட்டுெது ஆகியரெ 

ஒரு சக்திொய்ந்த ெழிமுரறயாகும்.”  

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ெரைாற்றில் நகர சரபக்கு பதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட முதல் கறுப்பின வபண் என்ற 

முரறயில், 2019 அக்படாபாில் அடிரமத்தரள நீக்கரை அங்கீகாிப்பதற்கான தீர்மானத்ரத 

முன்வமாழிெதில் நான் வபருமிதம் அரடந்பதன்.  நான் இந்த முயற்சிரய முன்வனடுத்தபபாதும்கூட, 

கறுப்பின துபெஷ எதிர்ப்பு குறித்த நமது புாிதரை,  சமீபத்திய நிகழ்வுகள் உயர்த்திெிடும் என 

எதிர்பார்த்திருக்க ெில்ரை. இருப்பினும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்தான் அடிரமத்தரள நீக்கலுக்கான 

பிறப்பிடம் என்று வசால்ெதில் நான் மிகவும் வபருரமப்படுகிபறன். எனது அறிவுக்கு எட்டியெரரயில், 

கனடாெிபைபய  முதன்முதைாக அரமந்த அடிரமத்தரள நீக்கல் பூங்கா இதுொகும். மனித ஆற்றரைத் 

தடுக்கும் தரடகரள அகற்ற நாங்கள் உரழக்கின்ற பெரளயில், கறுப்பின துபெஷத்திற்கு எதிரான 



 

 

பெர்கரளப் பற்றிய நமது ெரைாற்று புாிதல்  அதிகாிக்க பெண்டும்; இதற்கான கூடுதல் முயற்சிகரளக் 

காண நான் ஆெலுடன் காத்திருக்கிபறன், இது  நரடவபற பெண்டும்.”  

- சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8 

 

“கடந்த மாதத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கறுப்பு ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய சமூக வபாருளாதார 

அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பின  துபெஷ எதிர்ப்பு அரமப்பு  உருொக்கத்திற்கு நகர சரப ஒப்புதல் 

அளித்தது;  இது ப்ராம்ப்ட்டனின் கறுப்பின சமூகத்துடன் இரணெதற்கும் அெர்களின் சமூக, கைாச்சார 

மற்றும் வபாருளாதார நிரைரய பமம்படுத்துெதற்கும் உதவும்.  இப்பபாது, ஒரு  மாதத்திற்கும் 

குரறொன காைத்திற்குப் பிறகு, நமது ெரைாற்றின் இந்த முக்கியமான காைத்ரத தனியாக  

எடுத்துக்காட்டும்ெிதமாக,  ஒரு சமுதாயப் பூங்காெிற்கு மறுவபயர் சூட்டுகிபறாம். 

முன்பனறிச்வசன்றபடிபய,  கறுப்பின சமூகத்தினாின் பதரெகரள நிரறபெற்றுெதற்காக நாங்கள் 

வதாடர்ந்து பணியாற்றுபொம்”  

- பபட் ஃபபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8  

 

“அடிரமத்தரள நீக்கல் மாதத்ரத கவுரப்படுத்தி மற்றும் ப்ராம்ப்டன் நகாின் ஒரு பூங்காரெ  

அடிரமத்தரள நீக்கல் பூங்கா என மறுவபயாிடுெது என்பது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு குறிப்பிட்டுச் 

வசால்ைத்தக்க சிை படிக்கற்களாகும். கனடாெில் நம்மிரடபய அடிரமத்தனம் இருந்தது என்பரத மக்கள் 

புாிந்துவகாண்டு, ெரைாற்ரற அறிந்துவகாள்ெதும் முக்கியமாகும். பூங்காெிற்கு மறுவபயாிடுதல் பபான்ற 

இயக்கங்கள்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நாம் மகத்தான முன்பனற்றம் அரடபொம் என்று எனக்கு மிகுந்த 

நம்பிக்ரகரயத் தருகின்றன 

- கின்வனத் ச்சாப்மன், முதுநிரை ஆபைாசகர், வபாருளாதார அதிகாரமலிப்பு மற்றும் கறுப்பின துபெஷ 

எதிர்ப்பு அரமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

      -30-            

கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்பத 

வசய்கின்பறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிரைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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