
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது முன்னாள் மமயர் ஸூஸன் ஃவென்வனல் அெர்களள 

மொற்றும்ெிதமாக அெரது வெயளர சவுத் ஃப்வளச்சர்ஸ் ஸ்மொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் 

ெளாகத்திற்கு மறுவெயர் சூட்டுகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வசப்டம்ெர் 14, 2021) – இன்ளறக்கு நடந்த ஒரு ெிழாெில், மமயர் மெட்ாிக் ப்ரவுன் 

அெர்கள், மற்றும் ொர்டுகள் 3 மற்றும் 4 ற்கான ெிராந்திய மற்றும் நகர கவுன்சிலர்களாகிய மார்டின் 

வமவடய்மராஸ் மற்றும் வெஃப் வெௌமன் ஆகிமயார் சவுத் ஸ்மொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் ெளாகத்திற்கு முன்னாள் 

மமயர் ஸூஸன் ஃவென்னல் அெர்களள கவுரெிக்கும் ெிதமாக அெரது வெயளர சூட்டினர். 

இந்த ஸ்மொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் முதன் முதலில் வசப்டம்ெர் 28, 1997 அன்று திறக்கப்ெட்டது; இதில் நீச்சல், 

ஸ்மகட்டிங், ெிளளயாட்டுக்கள் மற்றும் உடற்ெயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் மொன்ற ெதிவுவசய்துவகாண்ட மற்றும் 

அப்மொளதக்கப்மொது நுளழந்து ெங்மகற்கக் கூடிய ெலெிதமான நிகழ்ச்சிகளள ெழங்கியதுடன், ெதிவு 

வசய்துவகாண்ட நடனம், STEM மற்றும் குழந்ளதகள் மற்றும் இளளஞர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகளும் 

நளடவெற்று ெந்தன். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சளெ வசப்டம்ெர் 30, 2020 அன்று ஸுஸன் ஃவென்னல் ஸ்மொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் என 

மறுவெயர் சூட்டுெதற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த மமசாதாளெ ெிராந்திய கவுன்சிலர் மார்ட்டின் 

வமவடய்மராஸ் முன்வமாழிதலாக வகாண்டு ெந்தார் மற்றும் ெிராந்திய கவுன்சிலர்கள் ளமக்மகல் 

ெல்வலய்ஸ்ச்சி, ொல் ெிவசண்ட், மெட் ஃமொர்டினி மற்றும் வராவீனா சான்ட்மடாஸ் ஆகிமயார் 

ெழிவமாழிந்தனர். 

ஸூஸன் ஃவென்னல் அெர்கள் ெற்றி 

ஸூஸன் ஃவென்வனல் அெர்கள் 1988 முதல் 2014 ெளர ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசளெயில் ெணியாற்றினார். 

இந்தக் காலத்தில், அெர் சவுத் ஃப்வளட்சாின்  ஸ்மொர்ட்ஸ்ப்வளக்ளஸ உயிர்ப்ெிப்ெதில் முக்கிய ெங்கு 

ெகித்தார்; மமலும் மராஸ் திமயட்டர் உட்ெட, நகரத்தின் அளடயாளச்சின்னங்களாக ெிளங்குகின்ற 

ஃப்ளெர் சிட்டி சமுதாய ெளாகம் மற்றும் மூத்தகுடிமக்களுக்கான ளமயம், மகஸ்ஸீ மகம்ப்வெல் சமுதாயக் 

கூடம், ப்ராம்ப்ட்டன் சாக்கர் ளமயம், மகார் வமமடாஸ் சமூக ளமயம் ஆகியளெயும், வசஞ்சுாி கார்டன்ஸ் 

வொழுதுமொக்கு ளமயம் மற்றும் சிங்க்ொகவ்ஸி பூங்காளெ புதுப்ெித்தல் மற்றும் நவீனப்ெடுத்துதல் 

மொன்ற சிறந்த திட்டங்களும் பூர்த்தி வசய்யப்ெட்டன. 

ப்ராம்ப்ட்டனின் ஸூம் (Züm) ெிளரவுப் மெருந்து மொக்குெரத்து திட்டத்ளத நிெத்தில் வகாண்டு 

ெருெதற்காக, கூட்டாட்சி மற்றும் மாகாண நிதியாக $ 200 மில்லியளனப் வெறுெதற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் 



 

 

நகரத்தின் முயற்சியில் அெர் முக்கிய ெங்கு ெகித்தார்; மமலும் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் முன்னாள் 

ராணுெவீரர்களுக்கான தள்ளுெடி வசய்யப்ெட்ட கட்டணங்களுக்காக வெற்றிகரமாக ொதாடினார். 

ெழிொட்டுத் தலங்களுக்காக, அதன் ெளகயில் முதல் முதலான திட்டமிடல் கட்டளமப்ளெ உருொக்கவும், 

ப்ராம்ப்ட்டளன கனடாெில் மிகவும் ஆற்றல்மிக்க ெல தரப்பு நம்ெிக்ளக வகாண்ட சமூகங்களளக் 

வகாண்ட நகரங்களில் ஒன்றாக உருொக்கவும் அெர் ெழிநடத்தினார். ஃவென்வனல் அெர்கள் 

ொரம்ொியத்திற்கான ொதுகாப்பு அளிப்ெளத ஆதாித்தார்; ஆல்டர்லியா, வகன்னத் சிம ாம் மமன் ன் 

கட்டிடங்கள் இடிக்கப்ெடாமல் காப்ொற்ற தனிப்ெட்ட ெங்கு ெகித்தார். முந்ளதய 25 ஆண்டுகளள ெிட 

அெரது நிர்ொகத்தின் மொதுதான், ொரம்ொிய கட்டிடங்கள் மிக அதிக அளெில் நியமிக்கப்ெட்டன. 

ஸுஸன் ஃவென்வனல் ஸ்மொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் எண் 500 மர லாஸன் புலிொர்டில் அளமந்துள்ளது; இதுமெ 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கார்ென் அறமெ இல்லாத கட்டிடமாக இருக்கும்; ஏற்வகனமெ இருக்கும் 

கட்டிடங்கள் மற்றும் அளனத்து புதிய கட்டிடங்களில் புதுப்ெிக்கும் திட்டங்களில் இதுவும் ஒரு அங்கமாக 

இருக்கும்  

ஸூஸன் ஃவென்னல் ஸ்மொர்ட்ஸ்ஃப்வளக்ஸ் புதுப்ெித்தல் ெற்றி 

2019 ஆம் ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அதன் 2019-2024 காலத்திற்கான எாிசக்தி மற்றும் உமிழ்தல் 

மமலாண்ளம திட்டத்ளத வெளியிட்டது: அதாெது, கார்ென் அறமெ இல்லாத நிளலக்கு மாறுதல். இந்த 

திட்டத்தின் கீழ், நகரம் 2030 ஆம் ஆண்டில் 30 சதெிகிதம் மற்றும் 2050 இல் 80 சதெிகிதம் என்ற 

மாகாண மற்றும் கூட்டாட்சி ெசுளம இல்ல ொயு (GHG) உமிழ்வு குளறப்பு இலக்குகளள 

சுவீகாித்துக்வகாண்டது. 

ப்ராம்ப்ட்டனின் வெரும்ொலான வொழுதுமொக்கு ெசதிகமள கிட்டத்தட்ட 50 சதெிகிதம் அளெில் நகாின் 

ெருடாந்திர GHG உமிழ்வுகளள வெளிெிடுகின்றன. சூசன் ஃவென்னல் ஸ்மொர்ட்ஸ் ெிவளக்ஸ் இந்த 

புதுப்ெித்தலுக்கு மதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டுள்ளது; ஏவனனில் இந்தக் கட்டிடம்தான் அதிக GHG உமிழ்ளெ 

வெளியிடுகிறது. இந்தக் கட்டிட ெசதியில் உள்ள வெரும்ொலான முக்கிய உெகரணங்கள் அதன் 

எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட ெலன் தரும் காலத்தின் ெிளிம்ெில் இருந்தன. இந்தக் கட்டிடம் ஆண்டுக்கு சுமார் 1,100 

டன் CO2 ஐ வெளியிடுகிறது என்று, 2019 ெயன்ொட்டுத் தரவுகளளப் ெயன்ெடுத்தியதன் மூலம் 

தீர்மானிக்கப்ெட்டது - இது 238 எண்ணிக்ளக வகாண்ட ெயணிகள் ொகனங்களால் வெளியிடப்ெடும் 

உமிழ்வுகளுக்கு சமம் ஆகும். 

இந்தக் கட்டிடம் குறித்த சாத்தியப்ெடும்தன்ளமக்கான ஆய்வு வசப்டம்ெர் 2020 இல் நிளறெளடந்தது, 

இதில் கார்ென் அறமெ இல்லாத மாறுதலுக்கு அெசியம் எனப்ெடும் மாற்றங்கள் அடங்கும். மூன்று கட்ட 

திட்டத்தின் முதல் கட்டமானது, ஏப்ரல் 2021 இல் நகர சளெயால் அங்கீகாிக்கப்ெட்டது மற்றும் 

முன்வமாழிவுகளுக்கான மகாாிக்ளக ஆகஸ்ட் 2021 இல் வெளியிடப்ெட்டது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 



 

 

”முன்னாள் மமயர் ஸூஸன் ஃவென்னல் அெர்களளயும், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ளத அளனெருக்கும் 

ொழவும், மெளல வசய்யவும், ெிளளயாடவும் சிறந்த இடமாக மாற்றுெதற்கான அெரது 

அர்ப்ெணிப்ளெயும் அங்கீகாிப்ெதில் நான் வெருளமப்ெடுகிமறன். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சளெயில் 

ெணியாற்றிய 26 ெருடங்களில், இந்த ஸ்மொர்ட்ஸ்ப்வளக்ளஸ உயிர்ப்ெிப்ெதில் அெர் முக்கிய ெங்கு 

ெகித்தார்; கூடவே இன்ளறக்கு நமது சமுதாயத்திற்கு முக்கியம் எனக் கருதப்ெடும் 

அளடயாளச்சின்னமாக கருதப்ெடும் கட்டிடங்களளயும் உயிர்ப்ெிக்க ளெத்தார்; இது ெல 

தளலமுளறகளுக்கு அெர் வெயர் கூறும். 

- மெட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”முன்னாள் மமயர் ஸூஸன் ஃவென்னல் அேர்கள் தனது காலத்தில் நகர சளெயில் ெல சாதளனகளளச் 

வசய்து முடித்தார். அெரது நிர்ோக காலத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் கடன் இல்லாத நகரமாக இருக்க வேத்தார் 

மற்றும் அெருக்கு மூன்று AAA எனும் தர மதிப்பீடு ெழங்கப்ெட்டது. அெர் ஒரு உண்ளமயான 

ொரம்ொியத்ளத ெிட்டுச் சென்று, எங்கள் நகரத்தில் ஒரு ெித்தியாசத்ளத ஏற்ெடுத்தினார், மமலும் 

இக்கட்டிடத்திற்கு அேரது செயவர மறுவெயர் சூட்டுெதன் மூலம் அெருளடய ெங்களிப்புகளள 

மதிப்ெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியளடகிமறாம். 

- மார்ட்டின் சமசடய்வராஸ், ெிராந்திய கவுன்ெிலர், ோர்டுகள் 3 & 4, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஸூஸன் ஃவென்னல் ஸ்மொர்ட்ஸ் ெிவளக்ஸிற்கு மறுவெயர் சூட்டுதலுடன், கூடுதலாக, புதிய மற்றும் 

ஏற்கனமெ உள்ள கட்டிடங்கவள கார்ென் உமிழ்வு அற்றவேயாக  மாற்றியளமக்கும் எங்கள் திட்டத்தின் 

ஒரு ெகுதியாக இந்தக் கட்டிடம்தான் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் முதன் முதலான கார்ென் உமிழ்வு அறவே 

இல்லாத கட்டிடமாக மாறும் என்று சொன்னால் மிகப்சொருத்தமாக இருக்கும். முன்னாள் மமயராக 

இருந்த  ஃவென்வனல் அேர்கள் இந்த நகரத்திற்கு வெண்கள் ஹாக்கிளயக் வகாண்டுெருெதற்கும் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் ெிளளயாட்டிற்கான ெளர்ச்சி மற்றும் வதாடர்ச்சியான வமம்ெடுத்தலுக்கும் முக்கிய ெங்கு 

ெகித்தார். 

- செஃப் செௌமன், நகர கவுன்ெிலர், ோர்டுகள் 3 & 4, ப்ராம்ட்டன் நகரம் 

”இந்த அங்கீகாரம் அளிக்கப்ெட்டதில் நான் மிகவும்  வெருளமயாக உணர்கிமறன். சூசன் ஃவென்னல் 

ஸ்மொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் என்வனப்சொருத்தேவர குறிப்ெிடத்தக்க கட்டிடமாகும்; ஏவனனில் இது 

ஆல்டர்மமன் மற்றும் ெிராந்திய கவுன்சிலராக இருந்தெடி நான் ெிரதிநிதித்துெப்ெடுத்திய ொர்டில் 

கட்டப்ெட்ட அப்மொளதய புதிய சமூக ளமயம் ஆகும், மமலும்  அசலில், "செட்டி செட்டியாக" இருந்த, 

ேெதிகள் அற்ற அவமப்ெிலிருந்து அசல் ெடிெளமப்ளெ ெிாிொக்க நான் வெற்றிகரமாக ொதிட்மடன்; 

இதன் மூலம் 1  ெளளயம் மற்றும் 1 ெமூக அவற மட்டுமம என்ற நிவலயில் இருந்து,  4-ெளளய ெசதி 



 

 

சகாண்டதாகவும்,  ஒரு சமூக நீச்சல்குளம், உடற்ெயிற்சி கூடம் மற்றும் நூலகம் அவமந்தது. இந்த 

கவுரெம் அளித்தவமக்காக மமயர் மற்றும் நகரெவெக்கு நான் நன்றி கூறுகிமறன். 

- ஸூஸன் ஃசென்சனல், முன்னாள் வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கு குறிப்ெிடத்தக்க ெங்களிப்ளெ ெழங்கிய தனிநெர்களள நாம் அங்கீகாிப்ெது 

முக்கியமாகும். இந்த முக்கியமான கட்டித்திற்கு ஸுஸன் ஃவென்னல் ஸ்மொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் என 

முளறப்ெடி மறுவெயர் சூட்டுெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியளடகிமறாம். வெயர்ப் ெலளககளளப் 

புதுப்ெிப்ெதற்கான ெணிகள் நடந்து ெருகின்றன, இறுதி ெடிெம் வெறுெளத நாங்கள் 

எதிர்மநாக்குகிமறாம். 

- மடெிட் மெர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்களளயும் 75000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொதுமக்களள மனத்தில் ளெத்மத 

வசய்கின்மறாம். ெலதரப்ெட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்ொீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் ெளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். ொதுகாப்ொன, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்ெதற்கான ெளர்ச்சிப்ொளதயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

. 

 

ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்ொளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுொடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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