
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

நகர அமைப்மையே ைாற்றி அமைக்கக்கூடிே ஆற்றுப்யைாக்கு நமடைாமை 

(ாிெர்ொக்) ைிட்டப்ைணி கிட்டத்ைட்ட நடமுமறக்கு ெரெிருக்கிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்ைர் 15, 2020) –  ைிராம்ப்டன் நகர நிர்ொகைானது, ஆற்றுப்யைாக்கு 

நமடைாமை (இனி ாிெர்ொக் என்று குறிப்ைிடப்ைடும்) ைிட்டப்ைணிமே வெேல்ைாட்டுக்கு வகாண்டு 

ெருெைற்கு ஒரு ைடி யையே வென்றுள்ளது, இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைின் வைாருளாைார உட்வைாைிெிமன 

வெளிக்வகாண்டுெருெைற்கான ஒரு ைாற்றம் ஏற்ைடுத்துெைில் உைெக்கூடிே முேற்ெிோகும். 

இந்ை ைாை வைாடக்கத்ைில், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வெள்ள ைாதுகாப்பு சுற்றுச்சூழல் ைைிப்பீட்டுக்கு 

அங்கீகாரம் அளிக்கப்ைட்டது. அரொங்க நிைியுைெிேின் அடிப்ைமடேில், எட்யடாைிக்யகாக் க்ாீக் 

(Etobicoke Creek) ைகுைிமே டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ெழிோக அகேப்ைடுத்துெைற்கான ெிாிொன 

வைாறிேிேல் ெடிெமைப்யைாடு நகரம் இப்யைாது முன்யனறிச்வெல்ே முடியும். இைற்கான வைாறிேிேல் 

ெடிெமைப்ைானது, இப்ைகுைிேில் ைற்யைாது ஏற்ைடக்கூடிே வெள்ளப்வைருக்கு அைாேத்மை குமறத்து, 

ாிெர்ொக்மக வெேல்ைாட்டுக்கு வகாண்டுெர ஒரு அடித்ைளத்மை ெழங்கும். 

ாிெர்ொக் ைிட்டைானது, ப்ராம்ப்ட்டன்  டவுண்டவுன் ைகுைிக்கு ைறுெக்ைி ஊட்ட உைவுகிறது ைற்றும் 

நிமேத்து நிற்கெல்ே, ஆயராக்கிேைான ைற்றும் வநகிழ்ொன ைன்மையுமடேைாகவும் இந்ைப் ைகுைிமே 

ஆக்கும். ாிெர்ொக்கின் முக்கிே யநாக்கைானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைில் வெள்ள அைாேத்மை 

அகற்றுெைற்கான ஒரு புதுமைோன, நீண்டகாே ைீர்மெ உருொக்குெயை ஆகும்; இைன் காரணைாக, 

நகர்ப்புற ெளர்ச்ெி ைற்றும் யைம்ைடுத்ைமே இது  உருொக்கி, முைலீட்மட ஈர்ப்ைதுடன், இப்ைகுைிேில் 

வைாதுைக்கள் ைேன்ைாட்டுக்கான இடத்மை ெிாிவுைடுத்துகிறது ைற்றும் யைம்ைடுத்துகிறது. 

ாிெர்ொக் ைற்றி 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ைகுைிோனது, வெள்ளப்வைருக்கு ைாேக்கூடிே எட்யடாைிக்யகாக் க்ாீக் 

(Etobicoke Creek) ெைவெளிேில் அமைந்துள்ளது. ஆைத்துகமள ெைாளிப்ைைற்கான ைாகாணக் நிர்ொக 

வகாள்மககள், அங்கு ஏற்ைடக்கூடிே ெளர்ச்ெிேின் ெமக ைற்றும் அளமெ இன்னாள் ெமர 

முன்யனறெிடாைல் கட்டுப்ைடுத்ைிெந்ைன.  ாிெர்ொக் என்ைது வெள்ள அைாேங்கமள அகற்றுெைற்கும், 

புைிே, நகர்ப்புற ைிறந்ைவெளிமே உருொக்குைல் என இருெமக ைீர்வுகள் வகாண்ட ைிட்டைாகும்.  இது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்மை புத்துேிர் வைறவும் ஆயராக்கிேைானைாகவும், நிமேத்து நிற்கக்கூடிேைாகவும், 

வநகிழ்ொனைாகவும் ஆக்க உைவும். 



 

 

இப்யைாது ஏற்ைடுகின்ற வெள்ள அைாேத்மை அகற்றுைல் ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைிற்கான 

ைிட்டைிடல் ைற்றும் யைம்ைாடுத்ைலுக்கான கட்டுப்ைாடுகமள அகற்றுைல் மூேைாக, இந்ை ாிெர்ொக்  

ைிட்டைானது இப்ைகுைிமே ைறுஉருெம் வகாடுக்கப்ைட்ட எட்யடாைிக்யகாக் க்ாீக் என கற்ைமனக் கண் 

வகாண்டு ைார்க்கிறது; இைில் வைாதுைக்கள் சுற்றித்ைிாிெைற்கான இடங்கள் ைற்றும் பூங்காக்களால் 

சூழப்ைட்ட எட்யடாைிக்யகாக் க்ாீக் ைள்ளத்ைாக்கு நமடைாமை, ைற்றும் ஒரு வநடிைான ைாமை அமைப்பு 

ஆகிேன அடக்கம். இது நகருக்வகன சுைார் 3.6 ைில்லிேன் ெதுர அடி குடிேிருப்பு, ெணிக ைற்றும் 

ெில்ேமற ெிற்ைமன ெணிக ைகுைிகள் அமைே ெழியகாலும் என்று எைிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது; இைில்  23,000 

க்கும் யைற்ைட்ட யெமேொய்ப்புகள் உருொெதுடன், வைாத்ை உள்நாட்டு உற்ைத்ைிேில் 1.4 ைில்லிேன் 

டாேர் ைாக்கத்மையும் வகாண்டுெரும். 

ெரெிருக்கும் ைாைங்களில், குடிேிருப்புொெிகள் இந்ைத் ைிட்டத்ைில் ைங்கள் கருத்துக்கமள 

ெழங்குெைற்கான ொய்ப்மைப் வைறுொர்கள். 

ாிெர் ொக் ைற்றிே யைலும் ைகெல்களுக்கு  ெருமக ைரவும் www.brampton.ca/riverwalk 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ெலுொன, வநகிழ்ைன்மை வகாண்ட ைற்றும் நிமேத்துநிற்கெல்ே ஒரு ைசுமை நகரைாக இருக்கும் 

ெமகேில், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ைகுைிேின் உட்வைாைிெிமன வெளிக்வகாண்டுெருெயை நகர 

ெமைேினருக்கு ஒரு முக்கிே முன்னுாிமை வகாண்ட ெிஷேைாகும். ாிெர்ொக் என்ைது ஒரு ைாற்றம் 

ஏற்ைடுத்ைக்கூடிே ஒரு  ைிட்டைாகும், இது இந்ை இரண்டு யநாக்கங்களுக்கும் எங்களுக்கு உைவுெதுடன், 

வெள்ள அைாேத்மைத் ைணித்ைல், ெளர்ச்ெிமே உருொக்குைல் ைற்றும் யெமேொய்ப்புக்கமள 

உருொக்குைல் ைற்றும் அமனெரும் ரெிக்கத்ைக்க வைாதுைக்கள் ைேன்ைாட்டு இடத்மை யைம்ைடுத்துைல் 

ஆகிேெற்மறயும் வகாண்டைடி ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர ெற்று உேர்த்ைி மெக்கிறது. ” 

- யைட்ாிக் ப்ரவுன், யைேர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது ஒரு ஆக்கபூர்ெைான, புதுமைோன ைற்றும் வைாழில்முமனயொருக்கான 

சூழமே ஆைாிக்கும் ொய்ப்புகள் வகாண்ட  நகரைாகும், இைில் ஒரு  துடிப்ைான ைற்றும் ெளர்ந்து ெரும் 

நகாின் மைேப்ைகுைி இருக்கிறது. ாிெர்ொக்மகக் கட்டி முடிக்கும் ைருணத்ைில், ெருங்காேங்களில் 

குடிேிருப்புொெிகள் அனுைெிக்கக்கூடிே கூடுைல் யெமேொய்ப்புக்கள் ைற்றும் வைாது இடங்கமள 

உருொக்குெைற்கு நாங்கள் ைற்வறாரு அடி எடுத்து மெக்கியறாம். ” 

- ைால் ெின்வெண்ட், ைிராந்ைிே கவுன்ெிேர், ொர்டுகள் 1 & 5, ைமேமைப்வைாறுப்பு, வைாதுப்ைணி ைற்றும் 

வைாறிேிேல் துமற,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ாிெர்ொக் ைிட்டைானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைில் வெள்ள அைாேத்மைக் ைணிக்கும் என்ைது 

ைட்டுைல்ோைல், நகர்ப்புற ெளர்ச்ெி ைற்றும் யைம்ைாட்மட  உருொக்குெைன் மூேமும், இப்ைகுைிேில் 

முைலீட்மட ஈர்ப்ைைன் மூேமும் ொய்ப்புகளுக்கான ஒரு நகரைாக இருப்ைைற்கான நைது முன்னுாிமைமே 

http://www.brampton.ca/


 

 

வெேல்ைாட்டுக்கு வகாண்டுெர உைவுெைில் இது ஒரு முக்கிே ைங்மகயும் வகாண்டிருக்கும். இந்ை ைாற்றம் 

ஏற்ைடுத்ைக்கூடிே முேற்ெிோனது,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்மை நிமேோன, ஆயராக்கிேைான ைற்றும் 

வநகிழ்ொன ைன்மை வகாண்ட நகரைாக ஆக்கக்கூடிேது என்ைமையும், அங்கு ெெிக்கின்ற ைற்றும் ெருமக 

ைருகின்ற அமனெருக்கும், ைகிழ்ந்து அனுைெிக்கத் ைக்க ஒரு இடத்மை  அளிப்ைமையும் உறுைிவெய்யும்.  

- யைட் ஃயைார்ட்டினி, ைிராந்ைிே கவுன்ெிேர், ொர்டுகள் 7 & 8, துமணத் ைமேமைப்வைாறுப்பு, 

வைாதுப்ைணி ைற்றும் வைாறிேிேல் துமற,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ாிெர்ொக் என்ைது ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான ஒரு ைரெெமூட்டும் ஆரம்ை முேற்ெிோகும், இது நகர 

ெமைக்கான ைணிக் காேத்ைிற்குள்ளாக நிமறயெற்றயெண்டிே முன்னுாிமை வகாண்ட ெிஷேங்களுடன் 

ஒன்றிப்யைாகிறது. டவுண்டவுன் ைகுைி புத்துேிர் வைறுெைற்கும், எங்கள் குடிேிருப்புொெிகளுக்வகன 

முழுமைோன, நிமேோன ெமூகங்கமள உருொக்குெைற்கும், புைிே கண்டுைிடிப்புகளில் உேகளாெிே 

முன்னணிோளராக ைாறுெைற்கும் ாிெர்ொக் ைிட்டத்மை வைாடர்ந்து முன்வனடுத்து வெல்ெைில் நைது 

ஊழிேர்கள் கடப்ைாடு வகாண்டுள்ளனர். ” 

- யடெிட் யைர்ாிக், ைமேமை நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

 

ஊடக வைாடர்பு 

யைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்ைாளர், ஊடகம் & ெமுைாே ஈடுைாடு 

யுக்ைிாீைிோன ைகெல்வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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