
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

               

 நகாின் ஆற்றுப்பபாக்கு நடடபாடைப் பகுைியில், நகர்ப்புற ெடிெடைப்பு 

வெய்ெைற்கான ைாஸ்ட்டர் ப்ளான் எனும் ைிட்டம் பற்றி, வபாது ைக்களுக்கு 

ைகெலளிக்கின்ற அைர்வுக் கூட்டத்ைிற்கு குடியிருப்புொெிகள் 

அடைக்கப்படுகிறார்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்பர் 25, 2020) – அக்படாபர் 1 ஆம் பைைி, ெியாைக்கிைடை ைாடல 6:30 ைணி 

முைல் இரவு 8 ைணி ெடர நடடவபறெிருக்கின்ற  நகாின் முைலாெது ஆற்றுப்பபாக்குப் பாடைப் 

(ாிெர்ொக்)  பகுைியில் நகர்ப்புற ெடிெடைப்பு வெய்ெைற்கான  ைாஸ்டர் பிளான் எனும் ைிட்டம் 

பற்றிவபாதுைக்களுக்கு ைகெலளிக்கின்ற அைர்வுக் கூட்டத்ைில் பங்பகற்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

ைனது குடியிருப்புொெிகடள அடைக்கிறது. ஊைியர்கள் ைற்றும்  ஆபலாெடனக் குழுெினாிடைிருந்து 

இந்ைத் ைிட்டம் பற்றி குடியிருப்புொெிகள் பைலும் அறியவும், ைங்கள் கருத்துக்கடள ெைங்கவும் ொய்ப்பு 

கிடடக்கும். 

இந்ை அைர்வுக் கூட்டைானது ஆன்டலனில் நடடவபறும்; கூட்டம் நடடவபறும் நாளில், இைற்கான 

பநரடலக்குச் வெல்ெைற்கான இடணப்பு: www.brampton.ca/riverwalk 

ஆற்றுப்பபாக்கு நடடபாடை ைற்றும்  ஆற்றுப்பபாக்கு நடடபாடைப் பகுைியில் நகர்ப்புற ெடிெடைப்பு 

வெய்ெைற்கான ைாஸ்டர் பிளான் 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் பகுைியானது, வெள்ளப்வபருக்கு பாயக்கூடிய எட்படாபிக்பகாக் க்ாீக் 

(Etobicoke Creek) ெைவெளியில் அடைந்துள்ளது.  ஆபத்துகடள ெைாளிப்பைற்கான ைாகாண நிர்ொக 

வகாள்டககள், அங்கு ஏற்படக்கூடிய ெளர்ச்ெியின் ெடக ைற்றும் அளடெ இன்னாள் ெடர 

முன்பனறெிடாைல் கட்டுப்படுத்ைிெந்ைன. ாிெர்ொக் ைிட்டம் என்பது வெள்ள அபாயங்கடள 

அகற்றுெைற்கும், புைிய நகர்ப்புற ைிறந்ைவெளிடய உருொக்குைல் என இருெடக ைீர்வுகள் வகாண்ட 

ைிட்டைாகும்.  இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்டை புத்துயிர் வபறடெக்கவும் ஆபராக்கியைானைாகவும், நிடலத்து 

நிற்கக்கூடியைாகவும், வநகிழ்ொனைாகவும் ஆக்க உைவும்.  

 

இந்ை ாிெர்ொக்  ைிட்டைானது, இப்பகுைிடய, ைறுஉருெம் வகாடுக்கப்பட்ட எட்படாபிக்பகாக் க்ாீக் என, 

கற்படனக் கண் வகாண்டு பார்க்கிறது; இைில் வபாதுைக்கள் சுற்றித்ைிாிெைற்கான இடங்கள் ைற்றும் 

பூங்காக்களால் சூைப்பட்ட எட்படாபிக்பகாக் க்ாீக் பள்ளத்ைாக்கு நடடபாடை, ைற்றும் ஒரு வநடிைான 

பாடை அடைப்பு ஆகியன அடக்கம். இது நகருக்வகன சுைார் 3.6 ைில்லியன் ெதுர அடி குடியிருப்பு, ெணிக 

ைற்றும் ெில்லடற ெிற்படன ெணிக பகுைிகள் அடைய ெைிபகாலும் என்று எைிர்பார்க்கப்படுகிறது; இைில்  

http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

23,000 க்கும் பைற்பட்ட பெடலொய்ப்புகள் உருொெதுடன், வைாத்ை உள்நாட்டு உற்பத்ைியில் 1.4 

பில்லியன் டாலர் ைாக்கத்டையும் வகாண்டுெரும். 

 ாிெர்ொக் பகுைியில் நகர்ப்புற ெடிெடைப்பு வெய்ெைற்கான  ைாஸ்டர் ைிட்டம் என்பது ஒரு ைிறந்ைவெளி 

அடைப்பு உருொக்குெைற்கான  ைாஸ்டர் ைிட்டைாகும்; இது வெள்ளத்ைடுப்புக்கான உள்கட்டடைப்பு, 

பள்ளத்ைாக்கில் உள்ள ைிறந்ைவெளி அடைப்பு, வெயல்பாடு ைிக்க பபாக்குெரத்து ெடலயடைப்புக்கான 

ஒருங்கிடணப்பு, சுற்றுச்சூைல் ைற்றும் வபாருளாைார நிடலத்ைன்டை, வபாது சுகாைார பிரச்ெிடனகள் 

ைற்றும் நிகழ்ச்ெித்ைிட்டப் பணிகள், ைற்றும் ாிெர்ொக் பற்றிய ஒட்டுவைாத்ை கற்படனக் காட்ெிடய 

நிஜத்ைில் வெயல்படுத்துைல் ஆகியெற்றுக்கான கருத்துருக்கடள உருொக்கும். 

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ ாிெர்ொக் என்பது ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு ைாற்றம் ஏற்படுத்ைக்கூடிய ஒரு ைிட்டைாகும்; இது நைது நகரத்ைின் 

உட்வபாைிெிடன வெளிக்வகாண்டுெர உைவுெதுடன்,  நிடலத்துநிற்கெல்ல, பசுடை நகரத்டை 

வைாடர்ந்து பைம்படுத்ைவும் உைவும். ாிெர்ொக் பகுைியின் நகர ெடிொக்குெைற்கான ைாஸ்டர் பிளான் 

பற்றி பைலும் அறிெைற்கு, வபாதுைக்களுக்கான  ஆன்டலன் ைகெல் அைர்ெில் கலந்து வகாள்ள 

குடியிருப்புொெிகடள நான் ஊக்குெிக்கிபறன்; பைலும் இந்ை அற்புைைான முயற்ெிக்கான உங்கள் 

கருத்துக்கடளயும் நீங்கள் கூற பெண்டும். ” 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”ாிெர்ொக் ைிட்டம் என்பது, அடனத்து ப்ராம்ப்ட்டன்ொெிகளுக்கும் முக்கியைான ஒரு ெிஷயைாகும், 

ஏவனனில் இப்பகுைியில் ெெிக்கும், பெடல வெய்யும் ைற்றும் ெருடக ைரும் அடனெருக்கும் இந்ை 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் பகுைியானது,  நிடலத்துநிற்கெல்லைாக, ஆபராக்கியைானைாக ைற்றும் 

வநகிைக்கூடிய ைன்டையைாக ஆக்குெடை உறுைி வெய்ெைில் முக்கிய பங்கு ெகிக்கும். ாிெர்ொக் பகுைியின் 

நகர்ப்புற ெடிெடைப்புக்கான ைாஸ்டர் பிளான் பற்றிய வபாதுைக்களுக்கு ைகெல் அளிக்கின்ற அைர்ெில் 

பங்பகற்கவும், ைங்களின் கருத்துக்கடள ெைங்கவும் குடியிருப்புொெிகடள நான் ஊக்குெிக்கிபறன். ” 

- பால்ெிவெண்ட், பிராந்ைிய கவுன்ெிலர்.ொர்டுகள் 1 & 5, ைடலடைப்வபாறுப்பு, வபாதுப்பணி ைற்றும் 

வபாறியியல் துடற,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ாிெர்ொக் ைிட்டம் என்பது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்காக பல காாியங்கடளச் வெய்யும், இைில் வெள்ள 

அபாயத்டைத் ைணித்ைல், ெளர்ச்ெிடய உருொக்குைல் ைற்றும் பெடலொய்ப்புக்கடள உருொக்குைல் 

ைற்றும் அடனெரும் ரெிக்கத்ைக்க வபாதுப்பயன்பாட்டு இடத்டை பைம்படுத்துைல் ஆகியடெ அடங்கும். 

ாிெர்ொக் பகுைியின் நகர்ப்புற ெடிெடைப்புக்கான ைாஸ்டர் பிளான் பற்றிய வபாதுைக்களுக்கு ைகெல் 



 

 

அளிக்கின்ற அைர்ொனது குடியிருப்புொெிகள்   இந்ை ைாற்றம் உருொக்கக்கூடிய ைிட்டம் பற்றி பைலும் 

அறிய ஒரு ொய்ப்டப ெைங்கும்; பைலும் இப்பகுைிக்கான நகர்ப்புற ெடிெடைப்பு ைாஸ்டர் ைிட்டம் எப்படி 

இருக்கும் என்பைற்கும் உருெம் வகாடுக்கும். ” 

- பபட் ஃபபார்ட்டினி, பிராந்ைிய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 7 & 8, துடணத் ைடலடைப்வபாறுப்பு, 

வபாதுப்பணி ைற்றும் வபாறியியல் துடற,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நாம் வெய்யும் எந்ைப் பணிக்கும் ெமூக ஈடுபாடு அெெியம், ைற்றும்  COVID-19 வைாற்று பரெலின் பபாது 

நைது குடியிருப்பாளர்களிடம் அெர்களின் உடல்நலம் ைற்றும் நல்ொழ்டெ ஊக்குெிப்பைற்கான 

உள்ளீடுகடளத் பைடிக்கண்டறிெைில் நாங்கள் உறுைியாக இருக்கிபறாம்.  ாிெர்ொக் பகுைியின் நகர்ப்புற 

ெடிெடைப்புக்கான ைாஸ்டர் பிளான் பற்றிய வபாதுைக்களுக்கு ைகெல் அளிக்கின்ற அைர்ொனது 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு ாிெர்ொக் ைிட்டப்பணி ைற்றும் ாிெர்ொக் பகுைியின் நகர்ப்புற ெடிெடைப்புக்கான 

ைாஸ்டர் ைிட்டம் பற்றி பைலும் அறிய ஒரு பாதுகாப்பான ொய்ப்டப ெைங்குெதுடன், அெர்களின் 

கருத்துக்களுக்கும் வெெிொய்க்கப்படும். ” 

- படெிட் பபர்ாிக், ைடலடை நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெெத்ைில் 650,000 ைக்கடளயும் 70,000 

ெணிக அடைப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுைக்கடள ைனத்ைில் டெத்பை 

வெய்கின்பறாம். பலைரப்பட்ட ெமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு பெர்க்கின்றனர், முைலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வைாைில்நுட்பாீைியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீைியிலான புதுடைப் படடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிடலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆபராக்கியைிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடைப்பைற்கான ெளர்ச்ெிப்பாடையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இடணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

  

ஊடக வைாடர்பு 

பைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுைாய  ஈடுபாடு 

யுக்ைிாீைியான ைகெல் வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

