உடனடி வெளியீட்டுக்காக

பாம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் நார்த்தாம்ப்ட்டன் பூங்காவுக்கு நார்த்ரப் பூங்கா என மறு வபயர்
சூட்டுகிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (April 25, 2022) – இன்றறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் அதிகாரபூர்ெமாக
நார்த்தாம்ப்டன் பூங்காறெ நார்த்ரப் பூங்கா என மறுவபயர் சூட்டியது; கான்ஸ்டபிள் வெஃப்ாி
நார்த்ரப்பின் நிறனொகவும், அெறர கவுரப்படுத்தும் ெிதமாகவும் அெர் வபயர் சூட்டப்பட்டது; அெர் 31
ஆண்டுகளுக்கும் மமலாக காெல்துறற அதிகாாியாக இருந்து, 2021 ஆம் ஆண்டு ெூறல 2 ஆம் மததி,
ஒரு அெசரநிறல பணி வசய்து வகாண்டிருக்கும்மபாமத தனது இன்னுயிறர இழந்தார்.
கான்ஸ்டபிள் நார்த்ரப் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர குடியிருப்புொசியாக இருந்தெர். அெர் 1989 இல் நீதிமன்ற
மசறெகளில் தனது ொழ்க்றகறயத் வதாடங்கினார், மமலும் 1999 இல் மடாமரான்ட்மடா மபாலீஸ்
மசறெயில் கான்ஸ்டபிளாக பதெிப் பிரமாணம் எடுத்துக்வகாண்டார்.

"கான்ஸ்டபிள் நார்த்ரப்-அெர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கறலப்
பகிர்ந்துவகாள்கிமறன், மமலும் இந்த பூங்காெிற்கு மறுவபயர் சூட்டுதலின் ஒரு அங்கமாக இருப்பதில்
வபருறமப்படுகிமறன்; இந்த மறு வபயர் சூட்டுெதானது, அெரது முன்மாதிாியான தறலறம மற்றும்
தியாகத்றத நிறனவூட்டுெதாக இருக்கும்" என்று மமயர் மபட்ாிக் ப்ரவுன் கூறினார். "அெரது
குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் இந்த பூங்காெிற்கு ெருறக தரும்மபாவதல்லாம் அெறர நிறனவு கூர்ந்து
எப்மபாதும் அெரது நிறனவுடன் இருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிமறன்."
”பணியின்மபாது தனது இன்னுயிறர ஈந்த எங்கள் அதிகாாியும், துப்பறியும் கான்ஸ்டபிளும் ஆகிய
வெஃப் நார்த்ரப்புக்கு வசய்யப்படும் அஞ்சலிக்காக, மடாமரான்ட்மடா மபாலீஸ் மசறெயின் சார்பாக,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தினருக்கு நான் நன்றி வதாிெிக்க ெிரும்புகிமறன், ”என்று மடாமரான்ட்மடா
காெல்துறறத் தறலெர் மெம்ஸ் மரமர் கூறினார். "இனிமமல் அெரது வபயறரக் கூறும் இந்த பூங்கா,
அெரது நிறனறெப் மபாற்றும், மற்றும் வபாதுச் மசறெயின் மதிப்றப மக்களுக்கு நிறனவூட்டும். இது
அெரது குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் சமூகத்தினருக்கு வபருறம மசர்க்கும், மற்றும்
மகிழ்ச்சியளிக்கும் இடமாகவும் அறமயும் என்று நம்புகிமறன்.

கான்ஸ்டபிள் நார்த்ரப் மற்றும் அெரது மறனெி மார்கவரட் ஆகிமயார், ப்ராம்ப்ட்டன் சமுதாயத்தினருடன்
20 ஆண்டுகளுக்கும் மமலாக வசயல்பாடு மிக்க அங்கத்தினர்களாக இருந்தனர்; ஸ்கவுட்ஸ் கனடா,
ப்ராம்ப்ட்டன் லாக்மராஸ் மற்றும் சிறப்பு ஒலிம்பிக்ஸ்-இல் ஈடுபாடு காட்டிெந்தனர்.
"தனது இன்னுயிறர ஈந்த அதிகாாியும், துப்பறியும் கான்ஸ்டபிளும் ஆகிய வெஃப் நார்த்ரப் அெர்கள்
தனது குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் சமூகத்தின் மீது ஆழ்ந்த அக்கறற
வகாண்டிருந்தார்" என்று பீல் பிராந்திய காெல்துறறயின் தறலெர் நிஷான் துறரயப்பா கூறினார்.
"நார்த்ரப் பூங்கா நமது சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுக்கும் பீல் பிராந்திய காெல்துறறயினருக்கும் ஒரு
சிறப்பு ொய்ந்த இடமாக இருக்கும், ஏவனனில் துப்பறியும் கான்ஸ்டபிள் வெஃப் நார்த்ரப் யார் என்பறத
இந்தப் பூங்கா எப்மபாதும் நிறனவூட்டுெதாக இருக்கும். இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் பீல்
பிராந்தியத்திற்கான அெரது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் பிறருக்கு மசறெ வசய்ெதில் அெரது தியாகத்றத
கவுரெிக்கும்.”

சமூகத்திற்கான தனது அறசக்க முடியாத அர்ப்பணிப்புக்காகவும், தனது குழுெிற்கான
அர்ப்பணிப்பிற்காகவும் மற்றும் தனது குடும்ப ெறகயில் அன்பான கணெர், தந்றத மற்றும் மகன் என
கான்ஸ்டபிள் நார்த்ரப் நிறனவுகூறப்படுகிறார். தனக்குப் பின்னால் அெரது மறனெி மார்கவரட்,
குழந்றதகள் பிவரன்னன், சமந்தா மற்றும் மிட்வசல் ஆகிமயாறரயும் மற்றும் தாய் டயான் அெர்கறளயும்
ெிட்டுச்வசன்றுள்ளார்.
இன்று காறல நிகழ்ெின் புறகப்படங்கள் இங்மக ட்ராப் பாக்ஸ்-இல் கிறடக்கின்றன. புறகப்படங்கறள
உபமயாகிக்றகயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்திற்கு உறடறம என தயவுவசய்து குறிப்பிடவும்
-30கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000
வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத
கசய்கின்தறாம். லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான யணத்தில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம். ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக்
கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள் ங்கு வகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இரணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள்.
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