
 

 

 உடனடி வெளியீட்டுக்காக          

           

 

மாநகாின் புதிய அதிகார்ெபூர்ெ திட்டத்திற்கான பரெசமூட்டுகின்ற 

வெலைத்திட்டம் மற்றும் சமுதாயத்தினர் ஈடுபாட்டுக்கான யுக்திக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் 

மாநகர மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 23, 2020) – ஜனொி 22, 2020 வததியன்று மாநகர மன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டம் 

ஒன்றில் லெத்து  ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 (Brampton 2040)திட்டத்லத உருொக்குெதில் உதவுெதற்காக  புதிய 

ஒரு வெலைத்திட்டம் – அதாெது மாநகருக்கான புதிய அதிகாரபூர்ெ திட்டம் -  மற்றும் சமுதாயத்தினர் 

அபாிமிதமான ஈடுபாடு வகாள்ெதற்கான யுக்தி, ஆகியெற்றுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர நகர் மன்றம் 

ஒப்புதல் ெழங்கியது. 

2017 ஆம் ஆண்டின் இலையுதிர் காைத்தின்வபாது வபாதுமக்கள் காட்டிய அபாிமிதமான ஈடுபாட்லடத் 

வதாடர்ந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 வதாலை வநாக்குப்பார்லெ (Brampton 2040 Vision) என்னும் இயக்கம் 

மாமன்றத்தினால் 2018  வம மாதத்தில் ஆவமாதித்து லகவயாப்பமிடப்பட்டது. இந்த 

வதாலைவநாக்குப்பார்லெயானது அதிகம் நிலைத்து நிற்கெல்ை தன்லம, மாநகரத்திற்கான 

நகரமயமாக்கல் மற்றும் பிரகாசமான எதிர்காைம் ஆகியெற்லற நம் கண் முன் நிறுத்துகிறது. 

மாமன்றத்தின் முன்னுாிலமகளுக்கான காை அெகாசம்( Term of Council Priorities)  என்பது, 

இப்படியான எதிர்காைத்லத வநாக்கி ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்லத வகாண்டு வசல்ெதற்கான முக்கிய படிகள் 

என்னவென்று நமக்கு காட்டுகின்றது.  ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 (Brampton 2040) திட்டமானது இந்தச் 

வசயல்முலறயின் முக்கியமான அங்கமாகும் மற்றும்,  இந்த அதிகாரபூர்ெ திட்டமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் 

2040 (Brampton 2040) வதாலைவநாக்குப்பார்லெ தன்ெசம் வகாண்டிருக்கும் அபிைாலைகலள 

அலடெதற்காக, மாநகாின் திட்டமிடல், திட்டப்பணிகள் மற்றும் அெற்றின் ெளர்ச்சி ஆகிய அலனத்தும் 

சாிெர வசயல்படுெதற்கான ெழிகலளக் காட்டும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 (Brampton 2040) திட்டத்லத உருொக்குெதில் நகாின் அலுெைர்களுக்கு 

உதவுமுகமாக, பின் ெரும் காாியங்கள் அலனத்திற்குமாக பன்முக ெல்ைலம என்னும் ெலகயில் 

லகவகாடுக்க, நமது நகரம் WSP Canada Group Ltd என்னும் நிறுெனத்லத பணி 

அமர்த்திக்வகாண்டிருக்கிறது: நிைத்லத உபவயாகிப்பதற்கான திட்டமிடல் , வகாள்லக திட்டமிடல் 

மற்றும் நகர்ப்புற ெடிெலமப்பு ; சமுதாயம் பற்றும் பணியில் பங்வகற்வபாலர ஈடுபடச் வசய்தல்; நிலைத்து 

நிற்கும் தன்லம; வபாக்குெரத்து வசய்தல்; சுற்றுச்சூழல் திட்டமிடல்; பூங்காக்கள் மற்றும் திறந்தவெளி 

திட்டமிடல்; மற்றும் கலை கைாச்சாரத் திட்டமிடல் மற்றும் பாரம்பாியத்லத வபாற்றிக்காத்தல். 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsp.com%2Fen-CA&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbda2479fcd4349d1ee2b08d7a015d47c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637153888149585126&sdata=1fGvSsgDyNy8Ljh%2B3BYuPJWJ6D5FSW6q6RNIBTWlWAw%3D&reserved=0


 

 

இப்வபாது ஒப்புதல் வகாடுக்கப்பட்ட பணித்திட்டத்தில் ஐந்து கட்டங்கள் உள்ளன, இது 2022 ஆம் 

ஆண்டு ெலர நீடிக்கும்; இதில் எதிர்காை ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெளர்ச்சிக்கு உருக்வகாடுப்பதற்காக 

இந்நகாில் ெசிப்பெர்களுக்கு பல்வெறு ொய்ப்புகள் உள்ளன. 

சமுதாயத்தினாின் ஈடுபாட்லட குறிக்கின்ற முக்கியமான லமல்கற்கள் 

கட்டம் 1: ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 ஸ்பீக்கர் சீாீஸ் (Brampton 2040 Speaker Series )– இது சமுதாயத்தினர் 

மத்தியில், மாநகாின் திட்டமிடல் பற்றிய வபருமளெிைான ெிழிப்புணர்லெ ஏற்படுத்துெதற்கான 

உத்வதசம் வகாண்டது; இதில் மிக உயாிய மட்டத்திைான அபிைாலைகள் வகாண்ட 

வதாலைவநாக்குப்பார்லெலய, வெற்றிகரமாக நலடமுலறப்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களாக 

உருக்வகாடுப்பதற்கான சிறப்புக் கெனம் வகாடுக்கப்படுகிறது. 

கட்டம் 2: 2040 வதாலைவநாக்குப்பார்லெலய மற்றும்  தரவுகள் முழுலமயாக கிலடத்துள்ளனொ என்று 

வசாதித்து அலடயாளம் காணுதல் – ஈடுபாட்டிற்கான ஒரு நிகழ்ச்சித் திட்டமானது  ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 

வதாலைவநாக்குப்பார்லெ (Brampton 2040 Vision)லய வசாதித்துப் பார்ப்பதற்கான உள்ளீடுகள் 

என்னவென இனம் கண்டு அதற்கான வபாதிய தரவுகள்  கிலடப்பதில் வதாய்வு ஏற்படாமல் 

பார்த்துக்வகாள்கிறது. 

கட்டம் 3: சமுதாய கட்டுமான அடுக்கு உண்டாக்குெதற்கான பணிப்பயிைகங்கள் – இந்த கட்டத்தில் ஒரு 

ஈடுபாடு என்பது, மாநகரம் உருவெடுக்கும்வபாவத, ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 வதாலைவநாக்குப்பார்லெ 

(Brampton 2040 Vision) இல்  வகாடிட்டுக் காட்டியபடியான சமுதாயக் கட்டலமப்பு இருக்கிறதா என 

வசாதித்துப் பார்த்து உறுதி வசய்கிறது. 

கட்டம் 4: ெிொதத்திற்கான ஆெணங்கள் மற்றும் வகாள்லகயின் ெலரவு நிலையிைான அறிவுறுத்தல்கள் 

– இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டமானது முக்கியமான ெிையங்கள் வகாண்ட பகுதியிலிருந்து (ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 

வதாலைவநாக்குப்பார்லெயின் ஏழு முக்கிய ொசகங்களுக்கான பகுதி) உள்ளீடுகலள எதிர்வநாக்கும்; 

இலெ, ெிொதத்திற்கான ஆெணங்கள் மற்றும் வகாள்லக அறிவுறுத்தல்கலளக் வகாண்ட அறிக்லக 

மூைமாக,  இந்த ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 திட்டம் நகர்ந்து வசல்லும் திலசலய வதாிெிக்கும்.  

கட்டம் 5: OP வகாள்லககளின் இறுதி ெடிெம் – இந்தக் கட்டத்தின்வபாது,  ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 திட்ட 

ெலரவு (Draft Brampton 2040 Plan) க்குள்ளாக இருக்கும் வகாள்லக ெலரவுகளுக்கான உள்ளீட்லட 

எதிர்வநாக்கும். 

யுக்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட பணித்திட்டம் மற்றும் சமுதாயத்தினாின் ஈடுபாட்டுக்கான 

ொய்ப்புக்களானலெ, முன்வனாக்கிச் வசல்லும் அதிகாரபூர்ெ திட்டத்லத ெழங்குெதற்வகன 

ெடிெலமக்கப்பட்டது;  வெற்றிகரமான ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 வதாலைவநாக்குப்பார்லெ வசயல்முலற 

மூைமாக நிலைநாட்டப்படும் வதாலை வநாக்குப்பார்லெலய இது பிரதிபலிக்கிறது. 



 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 திட்டத்திற்கான பணித்திட்டம் மற்றும் ஈடுபாட்டுக்கான யுக்தி பற்றி வமலும் அறிய  

இதற்கான அறிக்லகலய( report ) பார்க்கவும் மற்றும் புதுப்பிப்புக்கள் மற்றும் அவ்ெப்வபாது யுக்திகள் 

பற்றி வதாிெிக்கப்படுெலத அறிய ெலைத்தளத்திற்கு( website ) ெருலக தரவும். 

பின்புைம் 

மாநகாின் தற்வபாலதய அதிகாரபூர்ெ திட்டமானது மாநகர மன்றத்தினால் 2006 அக்வடாபர் மாதம் 

சுவீகாித்துக்வகாள்ளப்பட்டது மற்றும் ஒன்ட்வடாிவயா நகராட்சி ொாியத்தினால் [Ontario Municipal 

Board (OMB)] அக்வடாபர் 2008 இல் பகுதியளவுக்கு ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டது. 

ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்ட ஒவ்வொரு அதிகாரபூர்ெ திட்டமும் திட்டமிடல் சட்டத்தின் பிாிவு 26(1) இன் படி 

திருத்தம் வசய்யப்படுெதற்காக கருத்தில் வகாள்ளப்படவெண்டும்; இது பிரவதச திட்டங்கள் மற்றும் 

வகாள்லககளுடன்  ஒத்துப்வபாதல் மற்றும் சீராக இருத்தலை உறுத்வசய்ெதற்காகவெ ஆகும்; புதிய ஒரு 

திட்டமாக அமலுக்கு ெந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு குலறயாத ெலகயில் இந்த திருத்தம் வசய்யப்பட 

வெண்டும்; அதன் பின்னர் இன்வனாரு அதிகார பூர்ெ திட்டம் வகாண்டு ெந்தாவை தெிர ஒவ்வொரு 5 

ஆண்டுக்கு ஒருமுலறயும் திருத்தம் வசய்ய வெண்டும்.  

அறிஞர்  வமற்வகாள்கள் 

“ இப்வபாதும் மற்றும் எதிர்காைத்திலும் மாநகாின் ெளர்ச்சிக்காக ஒரு தளம் அலமப்பதில் கெனம் 

குெிக்கின்றபடியான அடுத்த அதிகாரபூர்ெ திட்டத்லத கட்டலமப்பதற்காக, சமுதாய அளெிைான 

ஈடுப்பாட்டுக்கான வசயல்முலறலய முன்வனடுப்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பரெசமலடகிறது. பை 

ஆண்டுகளுக்கான எங்கள் திட்டமானது, சமுதாயத்தின் இந்த பரெசமான வதாலைவநாக்குப் 

பார்லெயின்படி, அதற்கான பைன்களில் முடிெலத உறுதி வசய்கிறது. இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

இருக்கும் ஒவ்வொருெருக்கும் பைனளிக்கும் ெலகயில் இருக்கும்..” 

-       வமயர் வபட்ாிக் ப்ரவுன் 

“மாநகர மன்றமாக இருந்தபடி, எங்களுலடய முன்னுாிலமயானது, நன்கு நிலைத்து நிற்கெல்ை, 

நகர்ப்புறமயமாக்கல், மாநகரம் அலமப்பது ஆகியெற்லற வநாக்கியும் வசல்ெவதயாகும் – இலத எங்கள் 

புதிய அதிகாரபூர்ெ திட்டம் வசய்துகாட்டும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் அலனெரும் இந்த பை 

ொய்ப்புக்களில் ஏதாெது ஒன்றில் பங்வகடுத்து நமது மாநகரம் எந்த முலறயில் உருவெடுத்து 

எதிர்காைத்திற்குள் எப்படி நுலழய வெண்டும் என்பதற்கான  குரல் வகாடுக்க வெண்டி நான் 

உற்சாகப்படுத்துகிவறன்.” 

 -        மார்ட்டின் வமவடய்ராஸ், தலைெர், திட்டமிடல் & ெளர்ச்சிக் குழு 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200122spcc_Agenda.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

“இந்த அதிகாரபூர்ெ திட்டமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகருக்வகன நமது மாமன்ற உறுப்பினர்களும் 

குடியிருப்பு ொசிகளும் வகாண்டிருக்கின்ற வதாலைவநாக்குப்பார்லெலய நிஜமாக்குெதற்கான 

ொய்ப்புகலள அதிகபட்சமாக்கும் ெலகயில்,  நமது மாநகர அலுெைர்கள் பணியாற்றுெதற்கான அதிக 

ெிபரங்கலள ெழங்கும். ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 (Brampton 2040) என்னும் இயக்கத்லத வநாக்கியபடி 

குடியிருப்புொசிகள் மற்றும் இதில் பங்வகடுப்வபாலர நகர லெப்பதற்காக இந்த மாநகரம் 

பணியாற்றிக்வகாண்டிருக்கிறது.” 

 -        வடெிட் வபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி 

                 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்வத 

வசய்கின்வறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

  

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

வமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  

ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

