
 

 

 

உடனடி வெளியிட்டுக்காக  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மிக முக்கியமான திட்டப்பணிகள்பற்றி கருத்துக் கூற 

நகரொசிகள் ெரவெற்கப்படுகிறார்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூலை 7, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ெளர்ச்சி வபற்ற ெண்ணம் இருக்கிறது 

மற்றும் ெரெிருக்கும் ஆண்டுகளில் மாநகரம் எப்படி வதாற்றமளிக்க வெண்டும் என்பலதத் தீர்மானிப்பதில் 

குடியிருப்புொசிகள் முக்கிய பங்காற்றுகிறார்கள். ஜூலை மாதத்தில், புதிய மற்றும் பரெசமூட்டுகின்ற 

ஐந்து  திட்டப்பணிகள் பற்றி தங்கள் கருத்திலனக் கூறும் ொய்ப்பு நகர ொசிகளுக்கு உள்ளது. 

குடியிருப்புொசிகள் ஈடுபடக்கூடிய, தற்வபாலதய, அலனத்து ொய்ப்புக்களும் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் 

இடம்: www.brampton.ca/engage. 

லைட் வரயில் ட்ரான்ஸிட்  (Light Rail Transit ) நீட்டிப்பு 

லைட் வரயில் ட்ரான்ஸிட் [Light Rail Transit (LRT)] நீட்டிப்பு பற்றிய தங்களின் கருத்துக்கலள ெழங்க 

வமய்நிகர் திறந்த நிலை காட்சியகத்திற்கு ஜூலை மாதம் 31 ஆம் வததி ெலர ெருலக தர 

குடியிருப்புொசிகள் உற்சாகம் அளிக்கப்படுகிறார்கள். வமயின் ஸ்ட்ாீட் –இல் திட்டமிடப்பட்ட 

ஹுரான்ட்வடாாிவயா  எல் ஆர் ட்டி (Hurontario LRT) லய ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூெில் இருக்கின்ற 

ப்ராம்ப்ட்டன் வகட்வெ வடர்மினலில் இருந்து ப்ராம்ப்ட்டன் வகா ஸ்வடஷன் ெலர  நீட்டிப்பது என்பது 

மிக முக்கியமான வபாக்குெரத்து முன்னுாிலம வகாண்ட மற்றும் நகாின் கட்டுமான ெளர்ச்சிப்பணியாகும். 

இயற்லகயான, சமூகாீதியான, வபாருளாதார மற்றும் கைாச்சார சூழல் மற்றும் அத்துடன்வபாக்குெரத்தின் 

இதர காரனிகளின் அடிப்பலடயில்   ெிருப்ப முன்னுாிலம வகாண்ட ஒரு ெழித்தடமானது 

பாிந்துலரக்கப்படும். 

ெில்லியம்ஸ் பார்க்வெ (Williams Parkway)  பற்றிய மீள்பார்லெ 

நகர நிர்ொகமானது குடியிருப்புொசிகளின் வதலெலய நிலறவெற்றுெதற்காக சாலைகலள 

அலமக்கிறது. ெில்லியம்ஸ் பார்க்வெ Williams Parkway பற்றிய ஒரு கருத்தாய்வு ஆகஸ்ட் 1 ெலர 

இருந்துெரும். தங்களுக்கு எது மிக மிக முக்கியம் என்று குடியிருப்புொசிகள் கருத்து கூறைாம், 

அலெயாென: பாதசாாிகளுக்கான அகைமான நலடபாலத, இருசக்கர ொகன ஓட்டிகளுக்கான 

பாதுகாப்பான பாலத, கார்களுக்வகன தனித்து அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அதிக அகைம் வகாண்ட சாலை. 

வொட்வடன் ஸ்ட்ாீட் ஈஸ்ட்/வெஸ்ட் மிதிெண்டிகளுக்கான ஓடுதளம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 வதாலைவநாக்குப்பார்லெ (Brampton 2040 Vision) யின் மிக முக்கியமான 

முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷயமாகக் கருதப்பட்ட, கிழக்கு வமற்கு ஆகிய பகுதியின் ஓடுபாலதகலள 

இலணக்கின்ற, வதாடர்ச்சியான மற்றும் தனித்து வகாடுக்கப்பட்ட   மிதிெண்டி ஓடுபாலதலய நகர 

நிர்ொகம் நிர்மாணித்து ெருகிறது. இந்த மிதிெண்டி ஓடுபாலதயானது மிகவும் பாதுகாப்பானதும் 

ெசதியானதுமான ஓடுபாலதகலள மிதி ெண்டி ஓட்டுபெர்களுக்கு  ெழங்குெதுடன், வதற்கு மற்றும் 

ெடக்கில் உள்ள ஓடுபாலதகளுடன் இலணெதற்கான அணுகலையும் வகாடுக்கிறது. குடியிருப்பு ொசிகள் 

http://www.brampton.ca/engage


 

 

இதுபற்றி வமலும் அறிந்துவகாண்டு,  வொட்ட்ன் ஸ்ட்ாீட், ஹவ்டன் புலிொர்டு மற்றும் ஹவனாெர் வராட் 

ஆகியெற்றில் இருக்கின்ற சுமார் 7 கிவைாமீட்டர் நீளம் வகாண்ட மிதி ெண்டி ஓடுபாலதகள் பற்றி தங்கள் 

கருத்துக்கலளப் பகிரைாம். இந்தக் கருத்தாய்ெில் ஜூலை மாதம் 31 ஆம் வததி ெலர  கருத்துக்கலளக் 

கூறைாம். 

மூன்றாெது வபருந்து வபாக்குெரத்து ெசதி  (Third Transit Facility) 

ப்ராம்ப்ட்டன் வபருந்து வபாக்குெரத்து என்பது, கனடா நாட்டின் மிகவும் ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் 

வபாக்குெரத்து ெலைப்பின்னல்களில் ஒன்றாகும்.  வதலெயின் வபாில் ஏற்படும் ெளர்ச்சியுடன் 

ஒத்துப்வபாகும் ெலகயில், நகர நிர்ொகமானது மூன்றாெதாக  ஒரு வபருந்து பராமாிப்பு மற்றும் 

இயக்ககப் பணிமலனலய அலமக்க திட்டமிட்டுெருகிறது. இதுபற்றிய வமய்நிகர் காட்சியகம் ஒன்று 

ஆன்லைனில் ஜூலை 15 ஆம் வததி ெலர காணக் கிலடக்கப்வபறும்; இதில் திட்டப்பணிபற்றி  நிலறயத் 

வதாிந்துவகாண்டு கருத்துக்கள் வதாிெிக்கைாம். 

சுற்றுைாவுக்கான யுக்தி 

குடியிருப்புொசிகள், ெருலகயாளர்கள், திட்டப்பணியில் பங்வகற்வபார் ஆகிவயார் நகாின் முதன்முதைான 

சுற்றுைாவுக்கான யுக்தி பற்றி தங்கள் கருத்துக்கலளக் கூற  அலழக்கப்படுகிறார்கள். இந்த யுக்தியானது, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் குறுகியகாை மற்றும் நீண்டகாை ெளர்ச்சிக்காக, வபாருளாதார மீட்சி பற்றியும் 

மற்றும் ”உள்ளூாிவைவய அலனத்தும்” என்பதுடன் ஒத்துப்வபாகும் ெிதமான   நகாின் வபாருளாதார 

மீட்சிக்கான யுக்தி பற்றியும் கெனம் வசலுத்தும். சுற்றுைாவுக்கான யுக்தியானது, உள்நாட்டு சுற்றுைாலெ 

அதிகாிப்பதற்கான ொய்ப்புக்கலள இனம் கண்டறியும். ஈடுபடுதலுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் என்பெற்றில், 

ஜூலை மாதம் 20 ஆம் வததி ெலர நடத்தப்பட இருக்கும் ஒரு கருத்தாய்வும், மற்றும் ஜூலை மாதம் 14 

ஆம் வததி மாலை 7 மணிக்கு நலடவபறெிருக்கின்ற, வபாதுமக்கள் கைந்துவகாள்ளுகின்ற,  வமய்நிகர் 

ஆவைாசலனக் கூட்டம் ஆகியன அடங்கும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“நாங்கள் வசய்யும் அலனத்துவம நமது குடியிருப்புொசிகலள மனத்தில் லெத்வத வசய்யப்படுகின்றன; 

பசுலமயான, ஆவராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான பைெண்ணக்கைலெ மக்கள் வகாண்ட நகரத்லத 

வதாடர்ந்து நிர்மாணிப்பதில் அெர்களின் கருத்துக்கள் அத்தியாெசியமாகும். வபாதுமக்களின் ஈடுபாடு 

அெசியமாகின்ற இந்த ொய்ப்புக்களில் பங்வகற்கவும், மற்றும்   நகாில் வமற்வகாள்ளப்பட்டுெரும் 

உருமாற்றம் வகாடுக்கின்ற திட்டப்பணிகள் பற்றி  வமலும் வதாிந்து வகாள்ளவும்,   ப்ராம்ப்ட்டன் ொசிகள் 

அலனெலரயும் நான் ஊக்குெிக்கிவறன்.” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர நிர்ொகத்தினருக்கு நகர சமுதாயத்தின் சுகாதாரம் மற்றும் நை ொழ்வெ 

அதிமுக்கியத்துெம் ொய்ந்த ெிஷயமாக இருந்து ெருகிறது; வகாெிட்-19 வதாற்றுப் பரெல் 

காைத்தின்வபாது நமது நகர ொசிகளுக்கு வசலெயாற்ற புதுப்புது ெழிகலள நாங்கள் வதாடர்ந்து 

கண்டுபிடித்து ெருகிவறாம். நாங்கள் வசய்யும் பணிகளில் சமுதாயத்தினாின் உள்ளீடுகளும் அெசியம்;  

மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடிவய இந்த வமய்நிகர் காட்சிகளில் மற்றும் கருத்தாய்வுகளில்  கைந்து 

வகாண்டு  பார்த்து தங்கள் ஈடுபாட்லடக் காட்டைாம்” 

- வடெிட் வபர்ாிக். தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/746
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/746
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ஊடகத் வதாடர்பு 

வமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலனப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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