
 

 
 

 

 

ரிவர்வரக் பகுதி நகர்ப்புற வடிவமைப்பு ைரஸ்டர் திட்டம் பற்றி நகர 

நிர்வரகத்தினரல் பபரதுைக்களுக்கரக நடத்தப்படவிருக்கின்ற பைய்நிகர் தகவல் 

அைர்வில் கலந்துபகரள்ள குடியிருப்புவரசிகள் அமைக்கப்படுகின்றனர்  

  

 

ப்ரரம்ப்ட்டன், ON (ைரர்ச் 8, 2021) – ரிவர்வரக் (Riverwalk ) பகுதிமய நிஜைரக்குவதற்கு ப்ரரம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்வரகம் மைற்பகரண்டு நடவடிக்மககமள எடுத்து வருகிறது. ைரர்ச் 17, 2021 புதன்கிைமை 6:30 

ைணி முதல் இரவு 8 ைணி வமர நமடபபறவிருக்கின்ற, நகரத்தின் இரண்டரவது ரிவர்வரக் பகுதி நகர்ப்புற 

வடிவமைப்பு ைரஸ்டர் திட்டத்திற்கரன (Riverwalk Area Urban Design Master Plan)   பபரது 

ைக்களுக்கரன தகவல் அைர்வில் பங்மகற்க, குடியிருப்புவரசிகள் அமைக்கப்படுகிறரர்கள். 

உருைரறிவரக்கூடிய ரிவர்வரக் திட்டத்மதப் பற்றி மைலும் அறியவும், வடிவமைப்பு வைிமுமறகள் ைற்றும் 

கருத்துகள் குறித்த தங்களின் கருத்துகமளப் பகிர்ந்து பகரள்ளவும் குடியிருப்புவரசிகளுக்கு வரய்ப்பு 

கிமடக்கும். 

பபரதுைக்களுக்கரன  இந்த தகவல் அைர்வு, ஆன்மலனில் நமடபபறும், சந்திப்பு நமடபபறவிருக்கின்ற 

நரளில் மநரமலக்குச் பசல்வதற்கரன இமணப்பு (லின்க்)ஒன்று உள்ளது. திட்டம் குறித்த பின்புல 

தகவல்கமள www.brampton.ca/riverwalk  எனும் வமலத்தளத்தில் பபறலரம் 

 

ரிவர்வரக் திட்டைரனது, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கு புத்துயிர் ஊட்டவும், அமத நிமலயரன, 

ஆமரரக்கியைரன ைற்றும் பநகிழ்ச்சியரன பகுதியரக ைரற்றவும் உதவும். ரிவர்வரக் திட்டத்தின் 

மநரக்கைரனது, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரத்தில் பவள்ள அபரயத்மத அகற்றுவதற்கரன ஒரு புதுமையரன, 

நீண்டகரல தீர்மவ உருவரக்குவமதயரகும்; இதன் மூலைரக நகர்ப்புற வளர்ச்சி ைற்றும் மைம்பரடு 

உருவரக்கப்படுகிறது, முதலீடு ஈர்க்கப்படுகிறது ைற்றும் இப்பகுதியில் பபரதுைக்களுக்கரன  இடத்மத 

விரிவுபடுத்தப்படுத்தப்படுகிறது ைற்றும் மைம்படுத்தப்படுகிறது. 

 

விமரவரன கூற்றுக்கள் 

• ரிவர்வரக் பகுதி நகர்ப்புற வடிவமைப்பு ைரஸ்டர் திட்டம் என்பது ஒரு திறந்தபவளிக்கரன ைரஸ்டர் 

திட்டைரகும், இது பவள்ளக் கட்டுப்பரடு உள்கட்டமைப்புடன் கூடிய அைகியல் திருத்தத்திற்கரன 

கருத்துக்கள், பள்ளத்தரக்கு முழுவதிலுைரக ஒரு  திறந்தபவளி அமைப்பு, பசயல்பரடுைிக்க  

மபரக்குவரத்து வமலயமைப்பின் ஒருங்கிமணப்பு, சுற்றுச்சூைல் ைற்றும் பபரருளரதரர 

நிமலத்தன்மை, பபரது ைக்களின் சுகரதரர பிரச்சிமனகள் ைற்றும் அதற்கரன நிகழ்ச்சிகளில் 

நிரலரக்கம் ைற்றும் ரிவர்வரக் பற்றிய ஒட்டுபைரத்த பதரமலமநரக்கு பரர்மவமய பசயல்படுத்துதல் 

ஆகியவற்மறக் பகரண்டிருக்கும். 

• ப்ரரம்ப்ட்டனின் ரிவர்வரக் டவுன்டவுன் பகுதியரனது அங்கு வசிக்கின்ற ைற்றும் வருமக தருகின்ற 

அமனவருக்கும் ஒரு சுவரரஸ்யைரன இடைரக இருப்பமத உறுதி பசய்யும். 

http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

• ரிவர்வரக் திட்டைரனது ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரத்தில் பவள்ள அபரயத்மதக் குமறக்கும் என்பது 

ைட்டுைல்லரைல், நகர்ப்புற வளர்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சிமய உருவரக்குவதன் மூலமும், இப்பகுதியில் 

முதலீட்மட ஈர்ப்பதன் மூலமும் வரய்ப்புகளுக்கரன ஒரு நகரைரக இருப்பதற்கரன முன்னுரிமைமய 

உணர்ந்து நகரத்தில் இது ஒரு முக்கிய பங்மகக் பகரண்டிருக்கும். 

• ரிவர்வரக் திட்டைரனது இந்த பகுதியில் பபரது இடங்கள் ைற்றும் பூங்கரக்களரல் சூைப்பட்டுள்ள  

ைறுஉருவரக்கம் பசய்யப்பட்ட எட்மடரபிமகரக் க்ரீக்மக (Etobicoke Creek ) ைனக்கண் மூலைரக 

அதன் பள்ளத்தரக்கு பகுதி ைற்றும் அதன் பதரடர் பரமதகமள மநரக்குகிறது. 

• இது நகரத்தில் 3.6 ைில்லியன் சதுர அடி குடியிருப்பு, வணிக ைற்றும் பிற இடங்கமளத் 

உபமயரகத்திற்கு பகரண்டு வரும் என்று எதிர்பரர்க்கப்படுகிறது; இது 23,000 க்கும் மைற்பட்ட 

மவமலவரய்ப்புக்கமள உருவரக்குகிறது ைற்றும் பைரத்த உள்நரட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 1.4 

பில்லியன் டரலர் தரக்கத்மத ஏற்படுத்தும். 

• நவம்பர் 2020 இல், ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் EA வில் பரிந்துமரக்கப்பட்ட பவள்ளத்தணிப்பு ைற்றும் 

அது பதரடர்பரன பணிகமள அைல்படுத்துவதற்கரக மபரைிவு தணிப்பு ைற்றும் தழுவல் நிதியத்தின் 

(Disaster Mitigation and Adaptation Fund ) கீைரக, 38.8 ைில்லியன் டரலர்கமளப் பபறும் என்று 

கனடர அரசு அறிவித்தது. மைலும், 2021 ஆண்டிற்கரன மூலதன பட்பஜட் மூலைரக பவள்ளப் 

பரதுகரப்பு பணிகளின் விரிவரன வடிவமைப்பிற்கரக நகரசமப கவுன்சில் 5.88 ைில்லியன் 

டரலர்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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ஊடக பதரடர்புகள் 

மைரனிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பரளர், ஊடகம் & சமுதரயஈடுபரடு 

யுக்திரீதியரன தகவல்பதரடர்பு  

ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

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