
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள ஹுரரான்ட்ரடாாிர ா-ஸ்டீல்ஸ் பகுதிக்கு மாற்று 

உருெம் ஏற்படுத்துதல் பற்றி  வமய்நிகர் டவுன் ஹால்-க்கு குடி ிருப்பு ொசிகள் 

ெரரெற்கப்படுகின்றனர்.  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வசப்டம்பர் 28, 2020) – ரபாக்குெரத்து ெசதிகளளச் சார்ந்திருக்கும் சமுதா த்தினர் 

(ட்ரான்ஸிட் ஓாி ண்ட்டட் கம்யூனிட்டீஸ்) மற்றும் அப்ட்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ஹுரரான் ட்ரடாாிர ா-

ஸ்டீல்ஸ் பகுதி (ஷாப்பர்ஸ் ரொர்ல்ட் என உள்ளூாில் அளைக்கப்படுகிறது) பற்றி ரமலும் 

வதாிந்துவகாள்ெதற்காக அக்ரடாபர், 8 ஆம் ரததி மாளை 6 மணி முதல் 8:30 மணி ெளர 

நளடவபறெிருக்கின்ற வமய்நிகர் டவுன்ஹால் கூட்டத்தில் கைந்துவகாள்ள நகரொசிகள் 

அளைக்கப்படுகிறார்கள்.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம், வஹல்சிங்கி நகர நிர்ொகம், கிாீன்வபர்க் கன்சல்ட்டண்ட்ஸ் மற்றும் 

நகரங்கள் பற்றி  ரடாரரான் ட்ரடா பல்களைக்கைகப் பள்ளி (University of Toronto School of Cities) 

ஆகி ெற்றுடன் கூட்டாக  உபசாிப்பு வசய் ப்படுகின்ற இந்த டவுன் ஹால் கூட்டத்தில், வதாைில்துளற 

ெல்லுனர்களின் உளரள  நகரொசிகள் ரகட்டு வதாிந்துவகாண்டு ரகள்ெிகள் ரகட்கைாம்; இந்தக் 

ரகள்ெிகள் அப்ட்டவுன் ஷாப்பர்ஸ் ரொர்ல்ட் ஸ்தைத்ளத 20 நிமிட ரநர நளட ில் அளடகிற 

ெளக ிைான, அருகாளமப் பகுதி ாக உருமாற்றம் வகாடுக்கின்ற, இந்த பரெசமூட்டுகின்ற ொய்ப்பு  

பற்றி தாக இருக்கும்; இந்த உருமாற்றம் வபறெிருக்கும் பகுதி ில், அதிக அளெில் மக்கள் வநருக்கம் 

வகாண்ட, கைப்பு உபர ாகம் நிளறந்த, குடும்பங்கள் நட்புடன் இருக்கின்ற, ஆரராக்கி மான நடந்ரத 

வசன்றளடயும் ெளக ிைான மக்கள் ெசிக்கின்ற ஒரு நகர்ப்புற சமுதா ம்  இருக்கும்  

 

குறிப்பிடத்தக்க ரபச்சாளர்கள்: 

 

• ரபட்ாிக் பிரவுன், ரம ர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

• மார்ட்டின் வமவடய்ரராஸ், பிராந்தி  கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4 ; தளைளமப் வபாறுப்பு, 

திட்டமிடல் மற்றும் ெளர்ச்சி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

• எடுரரடா வமாரரரனா, ளடரக்ட்டர் ஆஃப் சிட்டி ப்ராஸ்வபாிட்டி  இண்வடக்ஸ் , UN-ஹாபிட்டாட்   

• ரமன்ளமமிகு. கிங்கா சுர்மா, ரபாக்குெரத்து இளண அளமச்சர், ஒன்ட்ரடாிர ா ரபாக்குெரத்து 

அளமச்சகம் 

• ர ானாதன் கிட்லின்,  தளைளம இ க்க அதிகாாி, ாிர ாரகன் REIT 

• ஆன்னி ஸின்னரமக்கி, நகர்ப்புற சுற்றுச்சூைலுக்கான துளண ரம ர், வஹல்சிங்கி நகரம் 

•  ானி ரமாலீஸ், தளைெர் சர்ெரதச ெிெகாரங்கள், வஹல்சிங்கி நகரம் 

• ர ாென்  ங், நகர்ப்புற ெடிெளமப்புக்கான ரமைாளர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

• வகன் கிாீன்வபர்க், முதல்ெர், கிாீன்வபர்க் கன்சல்ட்டண்ட்ஸ் 



 

 

• ரமட்டி சீம ட்சி (Matti Siemiatycki), இளடக்காை இ க்குனர்,  யுனிெர்சிட்டி ஆஃப் 

ரடாரரான்ட்ரடா ஸ்கூல் ஆஃப் சிட்டீஸ் 

• பாப் பிவ ர்க், வகாள்ளக திட்டமிடல் இ க்குனர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

• ாிச்சார்ட் ஃபார்ொர்ட், கமிஷனர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

• ஆண்ட்ரூ டன்க்கன், எஸ் ெி பி ஆஃப் டிெைப்வமண்ட், ாிர ாரகன் REIT 

• டாக்டர். ைாரன்ஸ் ரைா, சுகாதார மருத்துெ அதிகாாி பீல் பப்ளிக் வஹல்த் அளமப்பு  

• ாிச்சர்ட்  ாய், வச ல்பாட்டு இ க்குனர், ULI ரடாரரான்ட்ரடா 

• எம்மா வெஸ்ட், தளைளமப் வபாறுப்பு, ULI ரடாரரான்ட்ரடா 

 

டவுன்ஹால் கூட்டத்தில் பங்ரகற்க, நகரொசிகள் இங்கு பதிவு வசய் ைாம்.  

 

அப்ட்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் பற்றி 

அப்டவுன் (ஃப்ரரம்வொர்க் ப்ளான்) கட்டளமப்பிற்கான திட்டமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 

வதாளைரநாக்குப் பார்ளெ, மற்றும் 2018 முதல் 2022 ெளர ிைான காைத்திற்கான கவுன்சிலின் 

முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷ ங்கள், ஆகி ெற்ளற முன்வனடுத்துச்வசல்லும் ெளக ில் 

நளடமுளறப்படுத்தும்இது,  தனி ார் முதலீட்ளட ஈர்ப்பதன் மூைம், அப்ட்டவுன் பகுதிள  ரபாக்குெரத்து 

ெசதி சார்ந்த சமூகமாக ஆக்க மாற்றம் ஏற்படுத்தும். பை வபாி  கட்டிடம் கட்டும் வபருநிறுெனங்கள் 

மிகுந்த ஆர்ெம் காட்டியுள்ளன, ரமலும் இந்த மாற்றமானது, இந்தக் பகுதிக்குச்வசல்ை தற்ரபாது கார் 

ரபான்ற ொகனம் ரதளெப்படும் ரபாது, இதற்கு மாற்றாக வபாதுப்ரபாக்குெரத்து உள்கட்டளமப்பு, 

மற்றும் வபாது ரபாக்குெரத்து ெசதிகளள  ஒருங்கிளணப்பதன் மூைம் இந்தப் பகுதி முழுளம ிலும், 

வபாது இடங்களுக்கான அணுகளை வபாதுமக்கள் மாற்று ெைி ில் அளட  ஏதுொக்கும். 

 

2024 ஆம் ஆண்டில் ெரெிருக்கும் ளைட் வர ில் டிரான்ஸிட் நிளை த்திலிருந்து 5 நிமிட 

நளடப்ப ணத்தில் இருக்கக்கூடி  ஹூரரான்ரடாாிர ா மற்றும் ஸ்டீல்ஸ் சந்திப்பில் இந்த புறநகர் 

அருகாளம ிடம் அளமந்துள்ளது; இதன் ளம ப்பகுதி ில் அளமந்திருக்கின்ற ஷாப்பர்ஸ் ரொர்ல்ட் 

அர்பன் கம்யூனிட்டி ானது, இந்த ளம த்தில் உள்ள களடக்காரர்களின் உைகளாெி  சமூக ளம த்தால் 

அரெளணத்துக்வகாள்ளப்படும். அப்ட்டவுன் ளம த்திற்கு ஒரு ரபாக்குெரத்து சார்ந்த சமூகமாக மறு 

ெடிெம் வகாடுப்பதன் மூைம், ப்ராம்ப்ட்டன் குடி ிருப்புொசிகள் அதிகாித்த சமூக மற்றும் வபாருள்  

ாீதி ான இளணப்பு, சுறுசுறுப்பான ொழ்க்ளக முளறகளள ஆதாிக்கும் நகர்ப்புற ெடிெளமப்பு, 

குளறக்கப்பட்ட மாசு, வபாருளாதார ெளர்ச்சி மற்றும் ரெளைொய்ப்பு ஆகி ெற்ளற அனுபெிப்பார்கள். 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ஒரு முன்ரனாக்கு சிந்தளன வகாண்ட ொய்ப்புகளுக்கான நகரமாகும், ரமலும் 

துடிப்பான, ஆரராக்கி மான மற்றும் முழுளம ான சமூகங்கள் அளம , புத்திசாலித்தனமான  

திட்டமிடலுக்கு ெைிெகுக்க நாங்கள் கடளமப்பட்டுள்ரளாம். அப்ட்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வமய்நிகர் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Pages/Welcome.aspx


 

 

நிகழ்ெில் பங்ரகற்று, 20 நிமிட நளடரெகத்தில் வசன்றளட க்கூடி  ஒரு சமுதா  அளமெிடம் பற்றி 

அறிந்து வகாள்ளவும், அந்த பகுதி என்னொக ஆக நீங்கள் ெிரும்புகிறீர்கள் என்பது பற்றி  உங்கள் 

கருத்ளதக் ரகட்கவும் நான் அளனத்து குடி ிருப்புொசிகளளயும் ஊக்குெிக்கிரறன். நாம் ஒன்றிளணந்து, 

அப்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் இருக்கும் உட்வபாதிெிளன  நாங்கள் வெளிக்வகாண்டுெர முடியும். ” 

- ரபட்ாிக் ப்ரவுன், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ஹூரரான்ட்ரடாாிர ா LRT ில் இருக்கின்ற ஸ்டீல்ஸ் நிறுத்தமானது  வமட்ரராலின்க்ஸ் 2041 இன் 

பிராந்தி  ரபாக்குெரத்துத் திட்டத்திலும், ப்ராம்ப்ட்டன் அதிகாரப்பூர்ெ திட்டத்திலும், ரகட்ரெ 

வமாபிலிட்டி ஹப் இலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்படி குறிப்பிடப்படுெதானது, மக்கள் வநருக்கம் 

அதிகமான இடங்களின் ெளர்ச்சி மற்றும் பைதரப்பட்ட  ொகன ெளக ில் ரபாக்குெரத்து வசய்ெதற்கான 

ெடிெளமப்புக்கான பாிசீைளனகளுக்கு ஆதரெளிக்கிறது. பைதரப்பட்ட ரபாக்குெரத்து வசய்ெதில் உ ர் 

தரமான நளடப ிற்சி வசய்தல் மற்றும் ளசக்கிள் ஓட்டுதல் ஆகி ளெயும் உள்ளடங்குகின்றன. 

உைகளாெி  வதாற்றுப்பரெல் நமக்கு எளதயும் கற்பித்திருக்குமா ின், அதில் இந்த புதி  சொல்களள 

எதிர்வகாள்ளவும்  நடத்ளதகளில் மாற்றம் வகாண்டுெரவும் நாம் த ாராக இருக்க ரெண்டும் என்பதுவும் 

அதில் ஒன்று என்பளத இது காட்டுகிறது. அப்ட்டவுளன ஒரு ரபாக்குெரத்து சார்ந்த சமூகமாக மாற்றுெது 

என்பது மிகச்சாி ான சாி ான ஒரு காாி ம்தான். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்ரராஸ், பிராந்தி  கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4, தளைளமப்வபாறுப்பு, 

திட்டமிடல் மற்றும் ெளர்ச்சி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

“நகர்ப்புற சமூக ளம  அமைாக்கத் திட்டமானது, அப்ட்டவுன் ளம த்திற்குள்ளாக எழுச்சி வபற்று ெரும் 

நகர ளம த்தின் ெடிெளமப்ளப ெைிநடத்துகிறது. வெற்றிகரமான இடத்ளத உருொக்கும் இந்த 

உத்திகளிலிருந்து வபறப்பட்ட நன்ளமகள் வபாருளாதாரம் மற்றும் மனிதம் எனும்  அடிப்பளட ில் 

உணரப்படும். இதில் ரெளைொய்ப்பு உருொக்கம், ரமம்பட்ட வபாது சுகாதாரம், சமூக ஒத்திளசவு மற்றும் 

சுற்றுச்சூைளை ரநசிக்கின்ற தடம் பதிக்கும் சிந்தளனயுடனான ெளர்ச்சி ஆகி ளெ அடங்கும். இந்த 

வமய்நிகர் நிகழ்ொனது, ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளள ஈடுபடுத்துெதற்கும், இந்த அற்புதமான திட்டத்தில் 

ரமலும் ஒத்துளைப்ளப ஊக்குெிப்பதற்குமான அருளம ான ஒரு ொய்ப்பாகும். ” 

- ரபட் ஃரபார்ட்டினி, பிராந்தி  கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8, துளணத்தளைளம வபாறுப்பு, 

திட்டமிடல் மற்றும் ெளர்ச்சி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நகரத்தில், நமது குடி ிருப்பாளர்களின் ர ாசளனகளளயும் ரதளெகளளயும் பிரதிபலிக்கும் 

ெளக ிைான  ொழ்ொதாரம் வகாண்ட, ஆரராக்கி மான மற்றும் முழுளம ான சமூகங்களளத் 

திட்டமிடுெதற்கு எங்களள அர்ப்பணித்துள்ரளாம். அப்ட்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வமய்நிகர் டவுன் ஹால் 

நிகழ்ொனது, ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளுக்கு அப்ட்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் திட்டங்களளப் பற்றி 

ரமலும் அறி வும், ஊைி ர்களிடம் ரகள்ெிகளளக் ரகட்கவும், ரபாக்குெரத்து சார்ந்த சமூகமாக இந்த 

பகுதி எவ்ொறு அபிெிருத்தி வசய் ப்பட ரெண்டும் என்பது குறித்த அெர்களின் ர ாசளனகளள 

ெைங்கவும் ஒரு ொய்ப்ளப ெைங்கும். ” 



 

 

- ரடெிட் ரபர்ாிக், தளைளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“அடுத்த பை ஆண்டுகள் நமது பிராந்தி த்தின் ெளர்ச்சி ில், ஈரமான தளர ில்  ாக்கிரளத ாக நடப்பது 

ரபான்ற தருணமாகும். வபாதுமக்களுக்கான வகாள்ளக ெகுப்பாளர்கள், வதாைில் மற்றும் உள்ளூர் 

சமூகங்களுக்கிளட ில், ரநர்மளற ான தளைளமத்துெத்தின் மூைம் புதுளம ான மற்றும் வபாறுப்புமிக்க 

ெளர்ச்சிள  வச ல்படுத்துளத ரநாக்கி முன்ரனறுெதற்கு,  ொைத்தக்க, சமத்துெமான, பைதரப்பட்ட 

ஆனாலும் அளனத்ளதயும் உள்ளடக்கி  சுற்றுப்புறங்களுக்கான கண்ரணாட்டத்ளத  நாம் 

சாதகமாக்கிவகாள்ள ரெண்டும். ப்ராம்ப்ட்டனின் ’நம்மால் முடியும்’ என்ற அணுகுமுளற இதற்கான 

பாளதள  அளமக்கிறது; இது ரபான்ற நிகழ்வுகள் ஒரு வபாி  ஒத்துளைப்ளப ெளர்க்கின்றன, ரமலும் 

நமது குடும்பங்கள் எந்த ெளக ான நகரங்களள ெிரும்புகிறார்கள் என்பது பற்றி  ெிொதங்களள 

இன்னும் ெிாிவுபடுத்துகின்றன. ” 

- ாிச்சர்ட்  ாய், வச ல்பாட்டு இ க்குனர், அர்பன் ைாண்ட் இன்ஸ்ட்டிட்யூட், ரடாரரான்ட்ரடா 

 “"கிரரட்டர் ரடாரான்ட்ரடா பகுதிக்குள் ெளர்ச்சி பற்றி  ெிொதத்தில் பங்ரகற்பதில் நாங்கள் 

உண்ளம ிரைர  மிகவும் மகிழ்ச்சி ளடகிரறாம், பரெசமளடகிரறாம். வஹல்சிங்கி பகுதியும் கூட 

ெிளரொன ெளர்ச்சியுடன் பை சொல்களள எதிர்வகாள்கிறது, என்றாலும் நமது எதிர்காைத்ளதத் 

திட்டமிடுெது பரெசம் வகாள்ளச்வசய்கிறது. நீங்கள் பைனளிக்கக்கூடி  ெிொதங்கள் வசய்ெளத நான் 

ெிரும்புகிரறன், வஹல்சிங்கி ில் கிளடத்த அனுபெம் புதி  அப்ட்டவுன் ளம ம் அளமெதற்கான 

ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டங்களள ஊக்குெிக்க உதவும் என்று நான் நம்புகிரறன். ” 

- ஆன்னி ஸின்னரமக்கி, துளண ரம ர், வஹல்சிங்கி நகரம் மற்றும்  தளைெர், நகர்ப்புர 

சுற்றுச்சூைல்  

"அப்ட்டவுனில் மற்றும் ஷாப்பர்ஸ் ரொர்ல்ட்ளடச் சுற்றிலுமாக தனக்வகன  ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட 2040 

வதாளைரநாக்குப் பார்ளெக்கான வச ல்பாடுகளள  நிளறரெற்றுெதில் ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரம் ஒரு 

அற்புதமான முன்ரனற்றத்திற்கு த ாராக உள்ளது. நகர நிர்ொகம், பிராந்தி  நிர்ொகம் மற்றும் மாகாண 

நிர்ொகத்துடன் நகரம் உருொக்கும் ஆறு முக்கி  நிறுெனங்கள் இளணந்து, ெடிெளமப்புடன் கூடி  

வதாளைரநாக்குப்பார்ளெக்கான வச ைாக்கம் வசய்  இருக்கின்றனர்; இது ஸ்டீல்ஸ் மற்றும் 

ஹூரரான்ட்ரடாாிர ா / வம ின் ஸ்ட்ாீட்டில் இைகு ரக வர ில் ரசளெ மற்றும்  20 நிமிடரநரம் மட்டுரம 

எடுக்கக்கூடி , ரபாக்குெரத்து சார்ந்த, நடந்து கடக்கக்கூடி  சுற்றுப்புறம் அடக்கம். இந்த 

முளனப்பானது,  இளளம ான, துடிப்பு மிக்க, மற்றும் ெிளரந்து ெளர்ந்து ெரும்  ி.டி.ஏ நகராட்சிக்கு 

நன்கு நிளைத்து நிற்கெல்ை, அளனத்தும் உள்ளடக்கி  ெளமான எதிர்காைத்திற்கான ெைிள , 

சுட்டிக்காட்டுகிறது. " 

- வகன் க்ாீன்வபர்க், பிாின்சிபல், க்ாீன்வபர்க் கன்சல்ட்டன்ட்ஸ் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாி த்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்ரத 



 

 

வசய்கின்ரறாம். பைதரப்பட்ட சமுதா த்தினர் எங்களுக்கு ெலு ரசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிரறாம், 

வதாைில்நுட்பாீதி ில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதி ிைான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான ப ணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிரறாம். பாதுகாப்பான, நிளைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆரராக்கி மிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளத ில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிரறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகி ெற்றில் 

எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.  
ஊடக வதாடர்பு 

ரமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதா   ஈடுபாடு 

யுக்திாீதி ான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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