
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

சூஸன் ஃவென்னல் ஸ்பொர்ட்ஸ்ஃப்வளக்ஸ் ெசதியை சக்தி திறன்தன்யை 

ெயகைில் தரமுைர்த்துெதற்காக கனடா அரசாங்கத்திடைிருந்து $15.7 ைில்லிைன் 

நிதியை நகர நிர்ொகம் வெறுகிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூயை 19, 2022) – இன்யறை தினம் அரசுகளுக்கியடபைைான ெிெகாரங்கள், 

உள்கட்டயைப்பு ைற்றும் சமூகங்கள் ஆகிை துயறகளுக்கான அயைச்சராகிை ைாண்புைிகு வடாைினிக் 

வைப்ளாங்க் ைற்றும் பைைர் பெட்ாிக் ப்ரவுன் ஆகிபைார் சார்ொக, ப்ராம்ப்டனில் இருக்கின்ற சூஸன் 

ஃவென்னல் ஸ்பொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸுக்கு டீப் எனர்ஜி ைறுகட்டுைானங்களுக்காக $15.7 ைில்லிைன் 

நிதியுதெி ெற்றி, ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு நாடாளுைன்ற உறுப்ெினராகிை பசானிைா சித்து அறிெித்தார். 

கிாீன்ஹவுஸ் ொயு உைிழ்யெக் குயறப்ெதற்கும் ஸ்பொர்ட்ப்வளக்ஸின் ஆற்றல் வசைல்திறயன 

அதிகாிப்ெதற்குைான ெை தரமுைர்த்தல்களுக்கு இந்த நிதியுதெி ஆதரெளிக்கும். இந்த கட்டிடத்தில் உள்ள 

குளிர்ெதன ஆயைகள், எச்ெிஏசி அயைப்புகள், கட்டிட ஆட்படாபைஷன் சிஸ்டம் ைற்றும் ெிளக்குகள் 

ஆகிைெற்யற பைம்ெடுத்துெது இந்த பெயைைில் அடங்கும். ைின்சாரச் வசையெ ைட்டுப்ெடுத்தும் 

ெயகைில், பெட்டாிைில் ஆற்றல் பசைிப்பு அயைப்யெ நிறுவுெதும், பூைியை வெப்ெக் கடத்தி ஊடகைாகப் 

ெைன்ெடுத்தி வெப்ெம் ைற்றும் குளிர்ெிப்ெதற்கான ஜிபைாவதர்ைல் அயைப்பும் இதில் அடங்கும். இந்த 

ைறுகட்டுைானம் இைற்யக எாிொயு நுகர்யெக் குயறக்கும் ைற்றும் இந்த கட்டித்தில் உைிழ்வுகள் அறபெ 

இல்ைாதெடி (Net Zero) ைாற்றுெதற்கு உகந்தொறு, ெசுயை இல்ை ொயு உைிழ்யெ கணிசைாகக் 

குயறக்கும். 

சூஸன் ஃவென்னல் ஸ்பொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் கட்டிடத்தின் வொழுதுபொக்கு யைைம் ெழயைைாகிெிட்டதால் 

அதற்கு புத்துைிர் ஊட்டும் ெயகைில் ைறுகட்டுைானம் வசய்ெதற்காக வொதுைக்களுக்கு தற்பொது 

மூடப்ெட்டுள்ளது. சூசன் ஃவென்வனல் ஸ்பொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸில் நடக்கெிருக்கும் கட்டுைானைானது 

பூங்காக்கள் ைற்றும் வொழுதுபொக்கிற்கான ைாஸ்டர் ப்ளான் (PRMP)  திட்டத்தின் கீழாக 

ெழிநடத்தப்ெடுகிறது; ைற்றும்  சமூகத்திற்கு சிறப்ொக பசயெ வசய்யும் ெயகைில், வொழுதுபொக்கு 

யைைங்களுக்கு புத்துைிர் அளிக்கும் நகரத்தின் திட்டத்தின் ஒரு ெகுதிைாகும். 

வொழுதுபொக்கு யைைம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுைார் 1,135 டன் கார்ென் யட ஆக்யஸயட 

வெளிைிடுகிறது என்ெதன் காரணைாகபெ  கார்ென் அறபெ இல்ைாத ைறுகட்டுைானத்திற்காக சூஸன் 

ஃவென்வனல் ஸ்பொர்ட்ஸ்ப்வளக்யஸ நகர நிர்ொகம் பதர்ந்வதடுத்தது; அதாெது,  இது பதாராைைாக 240 

கார்களில் இருந்து வெளிெிடப்ெடும் GHG உைிழ்வுக்கு சைம். 

ப்ராம்ப்ட்டனின் சமூக யைைங்களுக்கான புதுப்ெித்தல் திட்டத்யதப் ெற்றி இங்பக பைலும் அறிைவும். 

கனடா அரசாங்கத்தின் ெசுயை ைற்றும் அயனெயரயும் உள்ளடக்கிை சமூகக் கட்டிடங்கள் திட்டத்யதப் 

ெற்றி இங்பக பைலும் அறிைவும். 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“சூஸன் ஃவென்னல் ஸ்பொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ்-இன் ஆற்றல்-திறயன பைம்ெடுத்துெதற்காக முதலீடு வசய்த 

கனடா அரசாங்கத்தில் உள்ள எங்கள் கூட்டாளர்களுக்கு நன்றி. ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ெசுயை நகரைாகும், 

பைலும் நாங்கள் ெிட்டுச்வசல்லும் கார்ென் தடைத்யதக் குயறப்ெதற்கும் நியைத்து நிற்கும் தன்யைைில் 

முன்னணிைில் இருப்ெதற்கும் நாங்கள் கடயைப்ெட்டுள்பளாம். இந்த முதலீடானது, எாிவொருள் 

நுகர்யெக் குயறக்கவும், கிாீன்ஹவுஸ் ொயு உைிழ்யெக் குயறக்கவும் உதவும், பைலும் எங்கள் 

குடிைிருப்ொளர்களுக்கு நவீன ைற்றும் ஆற்றல் திறன் வகாண்ட ெசதியை ெழங்கவும், அங்கு அெர்கள் 

சிறந்த வொழுதுபொக்கு திட்டங்கயள அனுெெிக்கவும் ஆபராக்கிைைான ைற்றும் சுறுசுறுப்ொன 

ொழ்க்யக முயறயைப் ெராைாிக்கவும் உதவும்.” 

- பெட்ாிக் ப்ரவுன், பைைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் எங்களின் ெயழை வொழுதுபொக்கு யைைங்களுக்கு புத்துைிர் ஊட்டுெதற்கு 

அர்ப்ெணிப்பு வகாண்டுள்ளது; இதன் மூைம் எங்கள் குடிைிருப்ொளர்கள் ஆபராக்கிைைான ைற்றும் 

சுறுசுறுப்ொன ொழ்க்யக முயறயை ெராைாிக்க முடியும். இந்த ெசதிைில் எாிவொருள் நுகர்வு ைற்றும் 

கிாீன்ஹவுஸ் ொயு உைிழ்யெக் குயறக்கும் பநாக்கில் அதற்காக நாங்கள் ெணிைாற்றும் அபத 

பெயளைில், சூஸன் ஃவென்னல் ஸ்பொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ்-இல் முதலீடு வசய்தயைக்காக கனடா 

அரசாங்கத்திற்கு நன்றி வதாிெிக்கிபறாம்..” 

- ொல் ெிவசண்ட், ெிராந்திை கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தயைெர், வொதுப்ெணிகள் & வொறிைிைல் 

துயற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ெசுயைைான ைற்றும் ஆபராக்கிைைான ைற்றும் ொதுகாப்ொன நகரைாக இருக்கும் ப்ராம்ப்ட்டனில், 

எங்கள் குடிைிருப்ொளர்களுக்கு நவீன வொழுதுபொக்கு ொய்ப்புகயள ெழங்குெதிலும், எங்கள் 

ெசதிகயள நியைத்து நிற்கெல்ை தன்யைவகாண்டதாக இருக்கபெண்டும் என்ெயத ைனதில் வகாண்டெடி 

அெற்றுக்கு புத்துைிர் ஊட்டுெதிலும் நாங்கள் கெனம் வசலுத்துகிபறாம். சூஸன் ஃவென்னல் 

ஸ்பொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் க்கு ஆற்றல்-திறனுள்ள பைம்ெடுத்தல்களுக்கு நிதிைளித்த கனடா அரசாங்கத்திற்கு 

நன்றி. ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு பைலும் முதலீடுகயளக் வகாண்டு ெர எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் வதாடர்ந்து 

ெணிைாற்றுபொம்.” 

- ொல் பைார்ாிஸன், இயடக்காை தயையை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“சூஸன் ஃவென்னல் ஸ்பொர்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் இல் வசய்ைப்ெடும் பைம்ெடுத்தல்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடிைிருப்ொளர்களுக்கு நவீன ைற்றும் ஆற்றல் திறன் வகாண்ட ெசதியை ெழங்கும், அங்கு அெர்கள் 

ஒன்றியணந்து, நிகழ்ச்சிகயள அணுகைாம் ைற்றும் வசைல்ொட்டில் இருக்க முடியும். நைது சமூகத்திற்கு 

ெலுவூட்டி நைது வொருளாதாரத்யத உைர்த்துகின்ற ெயகைிைான உள்கட்டயைப்பு ெசதி திட்டங்களில் 

எங்கள் அரசாங்கம் வதாடர்ந்து முதலீடு வசய்யும் .” 



 

 

- ெரஸ்ெர அரசாங்க ெிெகாரங்கள், உள்கட்டுைானம் ைற்றும் சமுதாைங்கள் துயற அயைச்சர் பைதகு 

வடாைினிக் வைப்ளான்க் அெர்கள் சார்ொக ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு நாடாளுைன்ற உறுப்ெினர் பசானிைா 

சித்து,  
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கனடா நாட்டில் ைிக ெியரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 

700,000 ைக்கயளயும் 75,000 ெணிக அயைப்புக்கயளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வொதுைக்கயள ைனத்தில் யெத்பத வசய்கின்பறாம். ெைதரப்ெட்ட 

சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்யட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், வதாழில்நுட்ொீதிைில் 

ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிைான புதுயைப் ெயடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ொதுகாப்ொன, நியைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  

ஆபராக்கிைைிக்க ஒரு நகயரக் கட்டயைப்ெதற்கான ெளர்ச்சிப்ொயதைில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிபறாம்.  

Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் எங்களுடன் இயணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

ஊடக த ொடர்பு 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலொச்சொர ஊடகம் 

 

multiculturalmedia@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
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