
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

வொிட்டடஜ் ஹெட்ஸ் (Heritage Heights) எனும் பகுதிஹை ெளர்ச்சிவபற 

ஹெப்பதற்கான திட்டத்திஹன ப்ராம்ப்ட்டன் நகர்மன்றம் ஆடமாதிக்கிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்டு 7, 2020) – ஆகஸ்டு 5, புதன்கிழஹமைன்று நஹடவபற்ற சந்திப்புக் 

கூட்டத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெளர்ச்சிைஹடைாமல் இருக்கும் கஹடசி பகுதிைாக இருக்கின்ற 

வொிட்டடஜ் ஹெட்ஸ் எனும் பகுதிஹை  ெளர்ச்சி வபற ஹெப்பதற்கான திட்டத்திஹன ஆடமாதிப்பு 

வசய்தது. 

4000 ஏக்கர்கள் பரப்பளெில் அஹமந்ததும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வமாத்த நிலப்பரப்பில் 1/16 பங்கிஹன 

பிரதிநிதிப்படுத்துெதாகவும் இருக்கின்ற,  இந்த வொிட்டடஜ் ஹெட்ஸ் என்னும் பகுதிைானது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ெடடமற்கு பகுதிைில் இருக்கிறது. இது டமஃபீல்ட் சாஹலைில் இருந்து கிவரடிட் 

ாிெர் பள்ளத்தாக்கு ெஹரயும், ெின்ஸ்ட்டன் சர்ச்சில் புலிொர்ட்-இல் இருந்து மிஸ்ஸிஸ்ஸாகா சாஹல 

ெஹர பரந்து ெிாிந்திருக்கிறது. இந்த திட்டமானது ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 எனும் வதாஹலடநாக்கு திட்டத்தின் 

கீழாக, புதிைவதாரு நகர ஹமைத்திற்கான முன்வமாழிொக எடுத்துஹரக்கப்பட்டது – இதில் வதாழில்கள் 

மற்றும் குடிைிருப்பு ஆகிைஹெ கலந்த முழுஹமைானவதாரு டசஹெ ஹமைமாக இருக்க 

எடுத்துஹரக்கப்பட்டது. வொிட்டடஜ் ஹெட்ஸ் எனும் இந்தப் பகுதிஹை ெளர்ச்சி வபற ஹெப்பதற்கான 

திட்டமானது, எதிர்காலத்தில் இங்கு குடிடைறெிருக்கும் மக்கள் மற்றும் பணிைாளர்கள் ஆடராக்கிைமான 

மற்றும் உைர்ந்த தரமான ொழ்க்ஹகப் பாெஹனயுடன் மகிழ்ச்சியுடன் ொழ்ெதற்கான மிகச்சிறந்த  

அஹமெிடமாக இருக்கும்.  இது சமுதாைத்தினாின்  மிக அதிக அளெிலான ஈடுபாட்டின் அடிப்பஹடைில் 

அஹமெதாக இருக்கும்; மற்றும் ெசிப்பது, பணிைாற்றுெது, கல்ெிகற்பது,  மற்றும் ெிஹளைாட்டுக்களில் 

ஈடுபடுெது டபான்றெற்றுக்குத் டதஹெைான, நிஹலத்து நிற்கெல்ல, துடிப்பான ஒரு கட்டஹமப்ஹப 

அஹமத்துக் வகாடுக்கும். 

வொிடடஜ் ஹெட்ஸ் பகுதிஹை ெளர்ச்சிவபறச்வசய்ெதற்காக ஆடமாதிப்பு வகாடுக்கப்பட்ட இந்த 

திட்டத்தின் கீழாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு வீட்டுெசதி மற்றும் டெஹலொய்ப்பு ஆகிைெற்றுக்கான 

கணிசமான ெளர்ச்சி ொய்ப்புகள் உள்ளன. முன்வமாழிைப்பட்ட ஒரு GO நிஹலைம் மற்றும் 

இஹணக்கப்பட்ட சாஹல ெழிகள் மற்றும் திறந்தவெளிகள் உள்ளிட்ட, உைர் ரக டபாக்குெரத்து 

ெசதிகஹள அணுகக் கூடிை ெஹகைில் பலெிதமான வீட்டு ெசதி ெிருப்பத்வதாிவுகஹள இந்த திட்டம் 

தன்னுள்டள வகாண்டிருக்கிறது.  முன்வமாழிைப்பட்ட ஜி.டி.ஏ டமற்கு டபாக்குெரத்து தாழ்ொரத்திற்கு 

(GTA West Transportation Corridor)  பதிலாக பிரத்டைகமாக டிரக்குகள் மட்டும்  வசன்று ெரும்  தடம் 

உட்பட வதன்ெடலாக நீளெிருக்கும் நகர்ப்புற வநடுஞ்சாஹலயும் இந்த திட்டத்தின் ஹமைமாக அஹமயும்.  

இந்த பிரதான புலிொர்டு அஹமப்பானது சமுதாை மக்களுக்கான நகர்ப்புற கலப்பு-பைன்பாட்ஹட 

உருொக்கும்; இதில் அங்கு குடிைிருப்பெர்கள் மற்றும் ெருஹக தருபெர்கள் ஷாப்பிங் வசய்ைலாம், 

உள்ளூர் உணெகங்களில் உண்டு மகிழலாம், புதிை ஒரு வதாழில் துெங்கலாம் மற்றும் ஆடராக்கிைமான, 

சுறுசுறுப்பான மற்றும் துடிப்பான ொழ்க்ஹக முஹறைின் ஒரு பகுதிைாக இருக்கலாம். முன்வமாழிைப்பட்ட 

நலன் தரும்  மாெட்டமாக இருக்கப்டபாகும் இதில், எதிர்காலத்தில் அஹமைெிருக்கும் ஒரு  மருத்துெமஹன 

மற்றும் கூடுதல் மருத்துெ உதெி டசஹெகள் ஆகிைெற்றுக்கு  நிலங்கஹள உள்ளடக்கிை இந்தப் 

பகுதிைானது, பிரதான வநடுஞ்சாஹலைின் டபாக்கில்  அஹமந்துள்ளது. இந்த திட்டமானது அஹனத்து 



 

 

ெசதிகளும் இஹணக்கப்பட்டதாக, நவீன சமுதாைத்ஹத அபிெிருத்தி வசய்ெதாக இருப்பதுடன், 

சுற்றுச்சூழல் ெஹகைில், அதனுடன் இஹசடொடு இருக்கும் முஹறைில் டமற்வகாள்ளப்படும். 

அஹமைெிருக்கும் வொிடடஜ் ஹெட்ஸ் பகுதிைின் ெளர்ச்சிைானது ப்ராம்ப்ட்டன் குடிைிருப்புொசிகளின் 

கருத்துக்கஹள பிரதிபலிப்பஹத உறுதி வசய்ெதாக இருக்கும்; நகாின் ெளர்ச்சியுடன்  வதாடர்புஹடை 

பங்குதாரர்களுடன் டசர்ந்து  தனது பரந்துபட்ட வபாதுமக்கள் ஈடுபாடு வகாள்ளும் வசைல்முஹறஹை நகர 

நிர்ொகம் வதாடர்ந்து டமற்வகாள்ளும். நகர நிர்ொகமானது, அெசிைமான வதாழில்நுட்ப ஆய்வுகஹளயும் 

டமற்வகாள்ெடதாடு, அரசாங்கத்தின் பிற மட்டங்களுடன் வநருக்கமாக இஹணந்து வசைல்படும்;  திருத்தம் 

வசய்ைப்பட்ட இரண்டாம் நிஹல திட்டத்ஹத அஹடயும் இலக்ஹக மனதில் வகாண்டு, இந்த 

வசைல்முஹறைின் அடுத்த கட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் நிஹறெஹடயும். 

வொிட்டடஜ் ஹெட்ஸ் பகுதி பற்றிை டமலும் தகெல்கள் மற்றும் இந்தப் பகுதிக்கான நகர நிர்ொகத்தின் 

திட்டமிடல் பற்றிை டமலும் தகெல்களுக்கு ெருஹக தரவும்: www.brampton.ca/nwbrampton. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“குடிைிருப்பாளர்கள் உைர்தர ொழ்க்ஹகஹைத் தக்கஹெத்துக்வகாள்ளும் ெஹகைிலான முழுஹமைான, 

நிஹலத்து நிற்கெல்ல  மற்றும் இஹணக்கப்பட்ட சமூகங்கஹள உருொக்குெஹத அனுமதிப்படத நகர 

சஹபக்கு முன்னுாிஹம வகாண்ட ெிஷைமாகும்; டமலும்  நமது ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 என்னும் 

வதாஹலடநாக்குப் பார்ஹெஹை அஹடை உதவுெதில் இது மிகவும் அெசிைமாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாிடலடை ெளர்ச்சிைஹடைாத கஹடசி பகுதிைாக இருக்கின்ற வொிடடஜ் ஹெட்ஸ் பகுதிஹை அதன் 

அடித்தளத்திலிருந்டத உருப்வபற வசய்ெதற்கான ஒரு அற்புதமான ொய்ப்பு இதுொகும். இந்த 

கருத்தாக்கத் திட்டமானது அஹதச் வசய்யும் என்று நான் நம்புகிடறன்; அதன் மூலம், டெஹலொய்ப்புக்கள், 

மலிவு ெிஹல வீடுகள் ஆகிைெற்ஹறக் வகாண்டு ெருெதுடன்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  ெடடமற்கு 

பகுதிைில் ொழ, டெஹல வசய்ை, கல்ெி கற்க மற்றும் ெிஹளைாடி மகிழ்ெதற்கான ொய்ப்ஹபயும் 

வகாண்டுெரும். 

-        டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்   

“நகர நிர்ொகமானது  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளிடமிருந்து அெரெர்  வபற்ற அனுபெம் மற்றும் 

பின்னணிஹை வதாிந்துவகாள்ள அெர்கஹள நாடிைது; அந்த ெிதமாகக் கிஹடத்த ஒத்துஹழப்பு, நிச்சைமாக 

வொிடடஜ் ஹெட்ஸ் பகுதிைின் ெளர்ச்சித்  திட்டத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. 2040க்கான வதாஹலடநாக்குப் 

பார்ஹெைானது,  அஹனத்து ெளர்ச்சிஹையும் ஒட்டுவமாத்தமாகப் பார்ப்பது உட்பட, நாம் எவ்ொறு 

திட்டமிடுகிடறாம் என்பதில் இருக்கின்ற உண்ஹமைான மாற்றத்ஹதக் வகாண்டுெருகிறது. வொிடடஜ் 

ஹெட்ஸ்-க்கான திட்டமானது இந்த இலக்குகஹள அஹடெதற்கான ஒரு முக்கிை பகுதிைாகும், அஹத 

ஆடமாதிப்பதில் நான் வபருமிதம் வகாள்கிடறன்" 

- மார்ட்டின் வமவடய்டராஸ், பிராந்திை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4, தஹலஹமப்வபாறுப்பு, திட்டமிடல் 

மற்றும் ெளர்ச்சிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

http://www.brampton.ca/nwbrampton


 

 

“வொிடடஜ் ஹெட்ஸ் என்பது ஒரு முன்டனாக்கிைொறான சிந்தஹன, மற்றும் அழகான 

கருத்டதாட்டமான  சமூகத்ஹத ெளர்ப்பதற்கான ஒரு தனித்துெமான ொய்ப்பாகும், இதன் டபாில் 

அஹனத்து ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளும் வபருஹமப்படலாம். வபாதுமக்கள் மற்றும் உற்சாகமான 

பங்குதாரர்கஹள நாங்கள் வதாடர்ந்து ஒருடசர ஈடுபடுத்துஹகைில், அெர்களின் ஆர்ெம் மற்றும் 

அற்புதமான பங்களிப்புகளுக்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளெர்களாக இருக்கிடறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மக்கள் 

மிகச் சிறந்தெற்ஹறடை அஹடை தகுதிைானெர்கள்;  இந்த கருத்துத் திட்டம் பல ெஹககளில் அெற்ஹற 

ெழங்குகிறது.  

- டபட் ஃடபார்ட்டினி, பிராந்திை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8 , துஹணத் தஹலஹமப்வபாறுப்பு, 

திட்டமிடல் மற்றும் ெளர்ச்சிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக, வொிட்டடஜ் ஹெட்ஸ் பகுதிக்கான எதிர்காலத்ஹத ெடிெஹமக்க 

உதவுெதற்காக பாடுபடும் பங்களிப்பாளர்கள், நில உாிஹமைாளர்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

ெசிப்பெர்கள் ஆகிடைாருடன் நாங்கள் கூட்டாக பணிைாற்றி ெந்திருக்கிடறாம். இந்த கருத்துருொக்கத் 

திட்டமானது, நிலங்கஹள ஒரு முழுஹமைான ஒரு அங்கமாக ெளர்ச்சிவபற ஹெக்கும் ஒரு 

வதாஹலடநாக்குப் பார்ஹெஹை உள்ளடக்கிைது மற்றும் எதிர்காலத்தில் நிஹலைான, துடிப்பான மற்றும் 

கட்டுபடிைாகும் வசலெில் கிஹடக்கும் ெளர்ச்சிஹைத் திட்டமிடுெதற்கான ஒரு திஹசஹை 

சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்த திட்டத்ஹத ஆடமாதிப்பதில் நாங்கள் வபருமிதம் வகாள்கிடறாம், டமலும் 

ெடடமற்கு ப்ராம்ப்ட்டனில் ொழக்கூடிை மற்றும் இஹணக்கப்பட்ட சமூகத்ஹத ெழங்க அஹனத்து 

தரப்பினஹரயும் வதாடர்ந்து ஈடுபடுத்துடொம். ”” 

- ஹமக்டகல் பல்டலஸ்ச்சி, பிராந்திை கவுன்சிலர், 2 மற்றும் 6, டக் ெில்லன்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 

2 மற்றும் 6 , ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் குடிைிருப்பு ொசிகளின் டதஹெகஹளயும் டைாசஹனகஹளயும் பிரதிபலிக்கும் ஒரு 

சமூகத்ஹதத் திட்டமிடவும் கட்டஹமக்கவும் நகர நிொகத்தில் இருக்கும் எங்கஹள உற்சாகப்படுத்துகிறது, 

டமலும் வொிடடஜ் ஹெட்ஸ்-க்கான ெளர்ச்சித் திட்டம்  அஹதச் வசய்ைஹெக்க ஒரு படி டமடல 

வசல்கிறது. ெசிக்கத்தக்க, இஹணக்கப்பட்ட மற்றும் முழுஹமைான சமூகத்ஹத உருொக்கும் 

குறிக்டகாளுடன் வொிடடஜ் ஹெட்ஸ்-க்கான  இரண்டாம் நிஹலத் திட்டத்ஹத திருத்தும் டநாக்கத்துடன்  

குடிைிருப்பாளர்கள், நில உாிஹமைாளர்கள் மற்றும் பிற வதாடர்புஹடை பங்குதாரர்களுடன் வதாடர்ந்து 

ஈடுபடுெஹத நகர அலுெலர்கள் எதிர்டநாக்குகின்றனர். 

- டடெிட் டபர்ாிக், தஹலஹம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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