
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                    

  

புதிய எட்டடாபிக்டகாக் கழிமுகம் (Etobicoke Creek)  ஒரம் முழுக்க அமைந்துள்ள 

புத்துணர்ொக்கல்  தடத்தில் பிராந்தியங்களுக்கு இமடயிலான இமணப்மப டதடிக் 

கண்டறியுங்கள்! 

 ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூமல 6, 2021) – எட்டடாபிக்டகாக் கழிமுக ஓரத்தில் (Etobicoke Creek) 

அமைந்துள்ள புத்துணர்ொக்கல்  தடத்தில், ப்ராம்ப்ட்டனில் இருந்து ைிஸ்ஸிஸ்ஸாகா ைற்றும் அங்கிருந்து 

கலிடடான் –க்கு, ைிகவும் ஆெலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த பிராந்தியங்களுக்கு இமடயிலான இமணப்பு 

நிமறெமடந்துெிட்டது. பயனர்கள் இனிடைல் இந்த மூன்று சமூகத்தினாிமடடய, நடந்து, எம்பிக் குதித்து, 

மசக்கிள் சொாி வசய்தபடி உலா ெரலாம். 

புதிய இரண்டு கிடலாைீட்டர் தூரம் வகாண்ட, பிராந்தியங்களுக்கு இமடயிலான இந்த  இமணப்பானது, 

ப்ராம்ப்ட்டன் ைற்றும் ைிஸ்ஸிஸ்ஸாகா நகரங்களுக்கு இமடடயயான பாமதயில் ஒரு முக்கியைான 

இமடவெளிமய நிரப்புகிறது;  இது வகன்னடி சாமல பாமத நுமழொயிலிலிருந்து நகர எல்மலக்கு 

வநடுஞ்சாமல 407 ைற்றும் வநடுஞ்சாமல 410 ெழியாக பாதுகாப்பாக வசல்ல அனுைதிக்கிறது. இது 

ஒன்ட்டடாிடயா ஏாிமய இமணப்பதுடன், ொட்டர்ஃபிரண்ட் தடத்மதயும் (Waterfront Trail ) கலீடனில் 

உள்ள கிாீன் வபல்ட் தடத்மதயும்(Greenbelt Trail)  இமணக்கின்ற ெமகயில் டைாட்டார் ொகனப் 

டபாக்குெரத்து அல்லாத வதாடர்ச்சியான பாமதமய ெழங்குகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டனில், இந்த ஓடுபாமத டவுண்டவுன் மையப்பகுதி ெழியாக வசல்கிறது; பரந்த அளெிலான 

கலாச்சாரம் ைற்றும் பருெகால நடெடிக்மககளுக்கான அணுகமல இது ெழங்குகிறது. முழு எட்டடாபிக்டகாக் 

க்ாீக் வபாழுதுடபாக்கு பாமதயானது சுைார் 34.5 கிடலாைீட்டர் அளவுக்கு நீண்டு, எட்டடாபிக்டகாக் ைிைிடகா 

ொட்டர்வெட் ைற்றும் இயற்மக எழில்ொய்ந்த ைற்றும் நகர்ப்புற அமைப்புகள் ெழியாக வசல்கிறது. இந்த 

பாமதயின் சுற்றுச்சூழல் ாீதியான பலன்கமள அதிகாிப்பதற்காக வகன்னடி பள்ளத்தாக்கில் டி.ஆர்.சி.ஏ 

(TRCA) ைற்றும் நகர நிர்ொகத்தினால் 4,000 க்கும் டைற்பட்ட ைரங்களும் 14,000 புதர்களும் நடப்பட்டுள்ளன. 

இந்த முமனப்பானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், டடாரான்ட்டடா ைற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்பு ஆமணயம் 

(TRCA), பீல் பிராந்திய ஆளுமை அமைப்பு, கலீடன் நகரம், ைிஸ்ஸிஸ்ஸாகா நகரம் ைற்றும் டபாக்குெரத்து 

அமைச்சகம் ஆகியமெ டசர்ந்த ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 

இந்த இமணப்பானது, நகரத்தின் வசயல்பாடு ைிக்க டபாக்குெரத்து ைாஸ்டர் திட்டத்திற்கு துமண 

நிற்கிறது, ைற்றும் நகரம் முழுெதும் இமணக்கப்பட்ட மசக்கிள் சொாி ைற்றும் பாதசாாி ெமலயமைப்மப 

நமடமுமறப்படுத்துெது,  அக்கம் பக்க நகராட்சிகளுடன் இமணப்பது, டைாட்டார் அல்லாத 

டபாக்குெரத்து முமறகள் மூலம் பாதுகாப்பான, ெசதியான பயணத்மத வசயல்படுத்துெது, 



 

 

பாதுகாப்பான, கெர்ச்சிகரைான மசக்கிள் ஓட்டும் தடங்கள் இமணக்கப்படுெது ஆகியெற்மற 

இலக்காகக் வகாண்டுள்ளது. நகரத்தில்  வசயல்பாட்டில் உள்ள டபாக்குெரத்து ைாஸ்டர் திட்டத்மதப் 

பற்றி டைலும் அறிய,  www.brampton.ca/atp  க்கு ெருமக தரவும் 

எட்டடாபிக்டகாக் கழிமுகத்தின் ஓரைாக அமைந்துள்ள வபாழுதுடபாக்கு பாமதயின் மூன்று கிடலாைீட்டர் 

தூரத்மத அமைக்க டகாக் கனடா பாட்லிங் (Coke Canada Bottling) நிறுெனம் நிதியுதெி வசய்தது; இந்த 

மூன்று கிடலாைீட்டர் தூரம், வகன்னடி சாமல பாமத நுமழொயிலில் வதாடங்கி நகர எல்மலயில் முடிகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு வபாழுதுடபாக்கு பாமத அமைப்பதற்காக நகரத்தின் முதல் கார்ப்படரட் 

நிதியுதெியாளராக இருந்தெர்கள் இந்த நிறுெனத்தினடரயாகும்; டைலும் பாமதயின்  பராைாிப்புக்கும் 

வதாடர்ந்து இெர்கள் பங்களிப்பு வசய்ொர்கள்.  www.brampton.ca/sponsorship இல் நிதியுதெிக்கான 

ொய்ப்புகள் பற்றி டைலும் அறியவும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“எட்டடாபிக்டகாக் கழிமுகம் ஓரைாக அமைந்துள்ள வபாழுதுடபாக்கு ஓடுபாமத மூலைாக 

பிராந்தியங்களுக்கு இமடயிலான  இமணப்புப்பணி  நிமறவு வபற்றமத அறிெிப்பதில் நான் 

ைகிழ்ச்சியமடகிடறன். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுமை நகரம் ைற்றும் ஆடராக்கியைான ைற்றும் பாதுகாப்பான 

நகரம், நாங்கள் மசக்கிள் சொாி வசய்தல் ைற்றும் நமடப்பயணம் வசய்ெமத டநசிக்கும் ஒரு சமூகைாக 

ைாற உறுதிபூண்டுள்டளாம். எல்டலாரும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும், இந்த கழிமுக தடத்தில் மசக்கிள் 

சொாி வசய்து, நடந்து வசன்று, ைகிழ ஊக்குெிக்கிடறன். எங்கள் கூட்டாளர்களுக்கும் நிதியுதெி வசயத 

உங்களுக்கு  நன்றி! ” 

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”மசக்கிள் சொாி வசய்தமல ைிகவும் ெிரும்பும் ஆர்ெலராக, புதிய எட்டடாபிடகாக் க்ாீக் 

பிராந்தியங்களுக்கு இமடயிலான ஓடுபாமத இமணப்பு நிமறவுற்றது பற்றி நான் ைகிழ்ச்சியமடகிடறன், 

இது பல சமூகங்களுக்கு இமடடய வதாடர்ச்சியான ைற்றும் பாதுகாப்பான வசயல்பாடுைிக்க  

ஓடுபாமதமய ெழங்குகிறது. உங்கள் மசக்கிளில், நமடபயணம் அல்லது நமடபயிற்சி ஆகியமெ 

மூலைாக  ப்ராம்ப்ட்டனின் அழகின இயற்மகக் காட்சிகள் அமைந்த  ஓடு பாமதகமள அனுபெித்து ைகிழ 

அமனெமரயும் ஊக்குெிக்கிடறன். ” 

 - டராவீனா சான்ட்டடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தமலெர், சமூக டசமெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"எட்டடாபிடகாக் க்ாீக் இமணப்மப நிஜ ொழ்க்மகக்குக் வகாண்டுெருெதற்கும், ப்ராம்ப்ட்டனில் 

வசயல்பாடு ைிக்க டபாக்குெரத்துக்கு ஆதரெளிப்பதற்காக  எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் ஒத்துமழத்ததிலும் 

நாங்கள் வபருைிதம் வகாள்கிடறாம். எல்டலாரும் வீட்மட ெிட்டு வெளிடய ெந்து எங்கள் பூங்காக்கள் 

http://www.brampton.ca/atp
http://www.brampton.ca/sponsorshipஇ


 

 

ைற்றும் ஓடுபாமதகமள அனுபெிப்பது ைிகவும் முக்கியைாகும், ைற்றும் எட்டடாபிடகாக் கழிமுகம் ஓரைாக 

அமைந்திருக்கும் இந்த ஓடுபாமதயானது, காண்பதற்கு ஒரு கண்வகாள்ளா காட்சியாகும்! ” 

- சார்வைய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துமணத் தமலெர், சமூக டசமெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"நகர ஊழியர்கள் ப்ராம்ப்ட்டனில் வசயல்பாடு ைிக்க டபாக்குெரத்து ொய்ப்புகமள டைம்படுத்த 

உறுதிபூண்டுள்ளனர். எங்கள் சமூக பங்காளிகளாகிய உங்களுக்கும் எங்கள் முதல் ஓடுபாமத 

அமைப்பதில் நிதியுதெி வசய்தெர்களாகிய டகாக் கனடா பாட்டிலிங் (Coke Canada Bottling) 

நிறுெனத்திற்கும் நன்றி. இந்த ஓடு பாமதமய பார்மெயிடவும், பிராம்ப்டனில் நிதியுதெி வசய்பெர்கள் 

ொய்ப்புகள் பற்றி டைலும் அறியவும் அமனெமரயும் அமழக்கிடறன். ” 

- டடெிட் டபர்ாிக், தமலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”ப்ராம்ப்ட்டன் ைற்றும் ைிஸ்ஸிஸ்ஸாகா இமடயிலான எட்டடாபிடகாக் கழிமுகம் ஓரைாக அமைந்துள்ள 

ஓடு பாமதகளின்  இரண்டு கிடலாைீட்டர் இமணப்பு முடிந்ததில் TRCA ைகிழ்ச்சியமடகிறது. புதிதாக 

அமைக்கப்பட்ட இந்த ஓடுபாமதயானது ப்ராம்ப்ட்டன், ைிஸ்ஸிஸ்ஸாகா ைற்றும் கலீடன்  ஆகிய 

சமூகங்கமள இமணக்கிறது ைற்றும் ஒன்ட்டடாிடயா ஏாியிலுள்ள ொட்டர்ஃபிரண்ட் (Waterfront)  

ஓடுபாமதயிலிருந்து கலீடனில் உள்ள கிாீன் வபல்ட் ஓடுபாமதயானது, பாதுகாப்பான, டைாட்டார்ொகன 

டபாக்குெரத்து சாமலக்கு அப்பாலான தனி ஓடுபாமத இமணப்மப ெழங்குகிறது. இது 

குடியிருப்பாளர்கமள இயற்மகயுடனும் ஒருெருக்வகாருெருடனும் இமணய மெக்க உதவும், ைற்றும் 

சமூகம், வபாழுதுடபாக்கு, தனி நபர் வசயல்பாடு ைிக்க டபாக்குெரத்து ைற்றும் சுகாதார ொழ்க்மகக்கான 

ொய்ப்புகமள ெழங்கும். ” 

- வஜனிஃபர் இன்னிஸ், தமலெர், TRCA  இயக்குநர்கள் குழு 

“நாங்கள் இந்த ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான  உள்ளூர் குளிர்பான ெழங்குனர்களாக 20 

ஆண்டுகள் டசமெயாற்றியமதக் வகாண்டாடுகிடறாம், டைலும் சமூகத்திற்கு சிறந்த எதிர்காலத்மத 

உருொக்க உதவுெதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிடறாம். எங்கள் வதாழிற்சாமல ெழியாகடெ வசல்லும் 

இந்த ஓடுபாமதமயக் கண்டு நாங்கள் பரெசம் அமடகிடறாம் என்பதுடன், கனடாெின் ைிகவும் 

ெிரும்பப்படும் குளிர்பானங்கமள ப்ராம்ப்ட்டனில் இங்டகடய வபருமையுடன் தயாாித்து, ெிநிடயாகித்து, 

ெிற்பமன வசய்து ெரும் எங்கள் உள்ளூர் டகாக் கனடா பாட்லிங் ஊழியர்களில் 1,300 டபரும்  

அனுபெிக்க முடியும் என்பதிலும் நாங்கள் ைகிழ்ச்சியமடகிடறாம். ” 

- பிராண்டன் நூனன், ப்ராம்ப்ட்டன் வபாது டைலாளர், டகாக் கனடா பாட்டிலிங் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆடராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

டைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிைாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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