
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

    

             

  

முன்னாள் நகரசபை கவுன்சிலர்களின் ைங்களிப்ைிபன ஆம ாதிக்கும் ெபகயில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரநிர்ொகம் மூன்று கட்டிடங்கள்  ற்றும் ஒரு பூங்காவுக்கு 

 றுவையர் சூட்டுகிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்ைர் 22, 2020) – இந்த ஆண்டில், முன்னாள் நகரசபை கவுன்சிலர்களின் 

ைங்களிப்ைிபன ஆம ாதித்து அெர்கபள வைருப ப் ைடுத்தும் ெபகயில்,  நகாின் மூன்று வைாதுக் 

கட்டிடங்கள்  ற்றும் எதிர்காலத்தில் ெரெிருக்கும் ஒரு பூங்காெிற்கு  றுவையர் சூட்டுெதற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர சபை ஒப்புதல் ெழங்கியுள்ளது. 

 

ைாப் மகல்லஹன் ஃப்ளெர் சிட்டி சீனியர்ஸ் வசன்டர் 

 

ஆகஸ்ட் 5, 2020 அன்று, 3 ஆெது  ற்றும் 4 ஆெது ொர்டுகளின் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர முன்னாள் 

கவுன்சிலராக இருந்த  ைாப் மகல்லஹன் அெர்கள் நிபனொக ஃப்ளெர் சிட்டி சீனியர்ஸ் வசன்டர் (Flower 

City Seniors Centre) க்கு    ைாப் மகல்லஹன் ஃப்ளெர் சிட்டி சீனியர்ஸ் வசன்டர் (Bob Callahan Flower 

City Seniors Centre) என்று   றுவையாிட நகர சபை ஒப்புதல் அளித்தது . இந்த தீர் ானத்பத நகர 

கவுன்சிலர் வெஃப் வைௌ ன் முன்வ ாழிந்தார்  ற்றும் நகர கவுன்சிலர் டக் ெில்லன்ஸ் அெர்கள் 

ெழிவ ாழிந்தார். 

 

ைாப் மகல்லஹன்  அெர்கள்1969 முதல் 1985 ெபரயிலும்   ற்றும் 1997 முதல் 2014 ெபரயிலும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சபையில் ைணியாற்றினார். இந்தக்காலத்தில், பீல் வஹாிமடஜ் காம்ப்ளக்ஸ், சிட்டி 

ஹால், மகஜ் ைார்க் ாிக்ாிமயஷனல்  ஸ்மகட்டிங் ட்வரயில், ைெமரட் வசன்டர் ( இப்மைாது CAA வசன்டர்), 

ஆல்வடர்லியா, சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் ஹாக்கி காம்ப்ளக்ஸ், புதிய நீதி ன்றம்  ற்றும் GO ரயில்களுக்கான 

இரட்பட ெழித்தடம் மைான்ற திட்டங்கள் உள்ளிட்ட ைல ப்ராம்ப்ட்டன் நகர திட்டப்ைணிகள் நிபறமெறக் 

காரண ாக இருந்தார். அெர் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மூத்தகுடி க்களின் மதபெகள்  ற்றும் நல்ொழ்வுக்கு 

அர்ப்ைணிப்பு வகாண்டிருந்தார்; ம லும் ப்ராம்ப்ட்டன் மூத்த குடி க்களுக்கான கவுன்சிலின் 

உறுப்ைினராகவும் இருந்தார். 

 

எண் 8870 வ க்லாலின் சாபலயில் அப ந்துள்ள சீனியர்ஸ் வசன்டர் ஆனது,  அதிகாரப்பூர்ெ ாக 2005 

இன் இபலயுதிர்காலத்தில் திறக்கப்ைட்டது  ற்றும் மூத்தகுடி க்களுக்கான,  மைாகிற மைாக்கில் 

மசர்ந்துவகாள்ளக்கூடிய ெபகயிலும்   ற்றும்  ைதிவுவசய்யப்ைட்ட ெபகயிலும்  உடற்ையிற்சி, கல்ெி 
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 ற்றும் கலாச்சாரம், ெிபளயாட்டு, கபல  ற்றும் பகெிபனப்வைாருட்கள் வசய்தல் ஆகிய சிறப்பு 

நிகழ்ச்சிகபள ெழங்குகிறது. 

 

சூஸன் ஃவைன்னல் ஸ்மைார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் 

 

வசப்டம்ைர் 30, 2020 அன்று, முன்னாள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ம யர் சூசன் ஃவைன்னல் அெர்கள்  

நிபனொக சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் ஸ்மைார்ட்ஸ்ப்வளக்பஸ, சூசன் ஃவைன்னல் ஸ்மைார்ட்ஸ்ப்க்ஸ் என 

 றுவையர் சூட்ட நகர சபை ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த தீர் ானத்பத ைிராந்திய கவுன்சிலர்  ார்ட்டின் 

வ வடய்மராஸ் முன் வ ாழிந்தார்  ற்றும் ைிராந்திய கவுன்சிலர்கள் ப க்மகல் ைல்மலஸ்ச்சி, ைால் 

ெிவசன்மட, மைட் ஃமைார்டினி  ற்றும் மராவீனா சான்ட்மடாஸ் ஆகிமயார் ெழிவ ாழிந்தனர். 

 

சூசன் ஃவைன்னல் அெர்கள் 1988 முதல் 2014 ெபர ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சபையில் ைணியாற்றினார். இந்த 

ச யத்தில், அெர் சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் ஸ்மைார்ட்ஸ்ப்வளக்பஸ உண்டாக்குெதற்கு காரண ாக இருந்தார், 

ம லும் அெரது தபலப யின் கீழ் தான் தி மராஸ் திமயட்டர் உட்ைட நகரத்தின் வையர் வசால்லும்  ிகச் 

சிறந்த சில திட்டங்கள் முடிக்கப்ைட்டன. அெற்றில் இன்னும் சில திட்டங்களில் ஃப்ளெர் சிட்டி 

கம்யூனிட்டி மகம்ைஸ் அண்ட் சீனியர்ஸ் வசன்டர், மகஸ்ஸி காம்ப்வைல் (Cassie Campbell ) கம்யூனிட்டி 

வசன்டர், ைிராம்ப்டன் சாக்கர் வசன்டர், மகார் வ மடாஸ் (Gore Meadows )  கம்யூனிட்டி வசன்டர் 

ஆகியபெயும் அடங்கும்;  ம லும் வசன்ச்சுாி கார்டன்ஸ் ாிக்ாிமயஷன் வசன்டர்  ற்றும் சிங்க்ொகவ்ஸி 

பூங்கா ஆகியெற்பற புதுப்ைித்து நவீனப்ைடுத்தினார். ப்ராம்ப்ட்டனின் ஸூம் ைஸ் மரைிட் டிரான்ஸிட் 

திட்டத்பத நிெத்தில் வகாண்டுெருெதற்காக கூட்டாட்சி  ற்றும்  ாகாண அரசின் 200  ில்லியன் டாலர் 

நிதிபயப் வைறுெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் எடுத்த  முயற்சியில் அெர் ஒரு முக்கிய ைங்பகக் 

வகாண்டிருந்தார்; ம லும் மூத்தகுடி க்கள்  ற்றும் முன்னாள் ைபட வீரர்களுக்கான தள்ளுைடி 

கட்டணங்களுக்காக ஆதரெளித்து வெற்றிவைற்றார். ெழிைாட்டுத் தலங்களுக்காக முதன் முதலாக ஒரு 

திட்ட ிடல் கட்டப ப்பை உருொக்குெதற்கும் அெர் தபலப  தாங்கினார்; கனடாெில் ைல நம்ைிக்பக 

வகாண்ட சமூகங்களில்  ிகவும் ஆற்றல்  ிக்க ஒன்றாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகபர உருொக்க உதெினார். 

ஆல்வடர்லியா (Alderlea), தி வகன்னத் சிஸ்மஹாம் ம ன்ஷபன (The Kenneth Chisholm Mansion) 

இடிப்ைதில் இருந்து காப்ைாற்றி ைாரம்ைாியத்பத கட்டிக்காப்ைதில் அெர் தனிப்ைட்ட ைங்பகக் 

வகாண்டிருந்தார். அெரது நிர்ொகத்தின் மைாது, முந்பதய 25 ஆண்டுகபள ெிட அதிக ான கட்டிடங்கள் 

ைாரம்ைாிய ானபெ என தகுதி வைற்றன. 

 

எண் 500 மர லாசன் புலிொர்ட்(Ray Lawson Boulevard)-இல்  அப ந்துள்ள ஸ்மைார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் 

வசப்டம்ைர் 28, 1997 அன்று திறக்கப்ைட்டது. ைல்மெறு ைதிவுவசய்யப்ைட்ட ெபகயிலும்   ற்றும் 

மைாகிறமைாக்கில் மசர்ந்துவகாள்ளக்கூடிய  ெபகயிலும் நீச்சல், ஸ்மகட்டிங், ெிபளயாட்டு  ற்றும் 

உடற்ையிற்சி திட்டங்கள்  ற்றும் ைதிவுவசய்யப்ைட்ட ெபகயில் நடனம், ஸ்வடம் (STEM)   ற்றும் 

குழந்பதகளுக்கான  ற்றும் இபளஞர்களுக்கான திட்டங்கபள இந்த ப யம் ெழங்குகிறது. 

 

சாண்ட்ரா மஹம்ஸ் கர்ளிங் க்ளப்  
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ைிப்ரொி 5, 2020 அன்று,   7 ஆெது  ற்றும் 8 ஆெது ொர்டுகளுக்கான முன்னாள் கவுன்சிலர் சாண்ட்ரா 

மஹம்ஸ் (Sandra Hames) நிபனொக சிங்குொகவ்ஸி கர்ளிங் கிளப் –ஐ  சாண்ட்ரா மஹம்ஸ் கர்ளிங் 

கிளப் என வையர்  ாற்ற நகர சபை ஒப்புதல் அளித்தது.  இந்த தீர் ானத்பத ைிராந்திய கவுன்சிலர் ைாட் 

ஃமைார்டினி முன்வ ாழிந்தார். 

 

சாண்ட்ரா மஹம்ஸ்  அெர்கள் 1991 முதல் 2014 ெபர ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சபையில் ைணியாற்றினார். 

இந்த காலத்தில், அெர் ப்ராம்ப்ட்டன் கால்ைந்து ஆமலாசபனக் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் கிாிக்வகட் 

ஆமலாசபனக் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் ஸ்மைார்ட்ஸ் அபலயன்ஸ், ப்ராம்ப்ட்டன் ஸ்மைார்ட்ஸ் ஹால் ஆஃப் 

ஃமைம், சிங்குொகவ்சி ஃைிகர் ஸ்மகட்டிங்  ற்றும் சிங்குொகவ்ஸி க்ளப் (Chinguacousy Figure Skating 

and Chinguacousy Club) மைான்ற ைல ெிபளயாட்டுக் குழுக்களுக்காக ைணியாற்றினார். சிங்குொகவ்ஸி 

கர்ளிங் கிளப் ெழங்கிய  ார்வ் ஒயிட் ெிருது (Marv White Award)  ெழங்கப்ைட்டு அெர் அங்கீகாரம் 

வசய்யப்ைட்டார்;  இந்த ெிருது கிளப்ைின் ம ம்ைாட்டிற்கும் ைனிச்சறுக்கிற்கு உள்மளயும் வெளிமயயும் 

நடக்கும் கர்ளிங் ெிபளயாட்டிற்கு வைாிதும் ைங்களிக்கும் உறுப்ைினருக்கு ெழங்கப்ைடுகிறது. 

 

எண் 150 வசன்ட்ரல் ைார்க் டிபரெில் அப ந்துள்ள கர்ளிங் கிளப் முதலில் 1973 ஆம் ஆண்டில் 

திறக்கப்ைட்டது;  இதன் வசயல்ைாடுகபள 1976 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் எடுத்துக் 

வகாண்டது. இந்த ெசதியப ப்ைானது கர்ளிங்  ற்றும் உள்ளரங்கத்தில் ெிபளயாடும் குளிர்கால 

வடன்னிஸ் ெசதிகபளக் வகாண்டுள்ளது  ற்றும் 30 க்கும் ம ற்ைட்ட ையனர் குழுக்கபளக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

ொன் ஸ்ப்மராெிவயாி ைார்க் 

 

மகார்மெ டிபரவ் (Goreway Drive )  ற்றும் ஹம்ைர்வெஸ்ட் ைார்க்மெ (Humberwest Parkway) யில் 

எதிர்காலத்தில் அப யெிருக்கும் பூங்காெிற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 9 ஆெது  ற்றும் 10 ஆெது 

ொர்டுகளின் முன்னாள் கவுன்சிலர் ொன் ஸ்ப்மராெிவயாி அெர்களின் வையபரச் சூட்ட வசப்டம்ைர் 30 

அன்று, நகர சபை ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த தீர் ானத்பத ைிராந்திய கவுன்சிலர் மைட் ஃமைார்டினி 

முன்வ ாழிந்தார். 

 ொன் ஸ்ப்மராெிவயாி அெர்கள் 1988 முதல் 2018 ெபர ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சபையில் ைணியாற்றினார். 

இந்த மநரத்தில், அெர் தனது ொர்டுகளின் ெளர்ச்சி  ற்றும் ஆற்றலுக்காக தன்பன அர்ப்ைணித்திருந்தார். 

ொர்டு 10 இல் இருந்த  சு ார் 8,000 மைாில் துெங்கி 8 ஆெது ொர்டு (இது ொர்டு 10 இன் ஒரு ைகுதியாக 

இருந்தது), 9 ஆெது  ற்றும் 10 ஆெது  ொர்டுகளில் இருக்கும் சு ார் 150,000 மைாின் ெளர்ச்சிபய 

ம ற்ைார்பெயிட்டார். ஒரு சமுதாய  ற்றும் ெணிக எண்ணம் வகாண்ட இந்த கவுன்சிலர்,  

காஸ்ஸில்ம ார் எஸ்ட்மடட்ஸ்-ஐச்  சுற்றியுள்ள வதாழில் தபகப யாளர்கள்  ற்றும் ெணிகர்கபள 

ப்ராம்ப்ட்டனில் ொழபெக்க, மெபல வசய்து  கிழ பெக்க  ற்றும் ெிபளயாட பெத்து  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200805ccmn.pdf#page=17
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200805ccmn.pdf#page=17


 

 

ஊக்குெிப்ைதற்காக, இன்று இங்குள்ள ைலதரப்ைட்ட, துடிப்ைான சமூகத்திற்கு தன் ைங்களிப்பைச் 

வசய்யும்ெித ாக,  ெசதி ொய்ப்புகள் அதிகம் வகாண்ட வீட்டுெசதி ைற்றிய மயாசபனபய 

அறிமுகப்ைடுத்தினார். ந து சமூகத்பத ம ம்ைடுத்துெதற்காக சிங்குொகவ்ஸி ஆமராக்கிய ப யம், 

ப்ராம்ப்ட்டன் சாக்கர் ப யம், மகார் வ மடாஸ் (Gore Meadows) சமூக ப யம்  ற்றும் இரண்டு 

நூலகங்கள் அகியெற்பற அப த்துக் வகாடுத்தார். 

 

ைின்புலம்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் பூங்காக்கள்  ற்றும் ைள்ளத்தாக்குகள் முதல், கட்டிடங்கள்  ற்றும் வீதிகள் ெபர, 

நகராட்சிக்குச் வசாந்த ான ைல்மெறு ெபகயான வசாத்துக்கள் உள்ளன. இெற்றுள் ைலவும் நகரத்தின் 

ெள ான கலாச்சாரம்  ற்றும் ைாரம்ைாியத்பத வகாண்டாடுெதற்காக வையர் சூட்டப்ைட்டுள்ளன, 

 ற்றபெ, சாித்திர நிகழ்வுகள்  ற்றும் தனிநைர்களின் சிறந்த சாதபனகள், தனித்துெ ான மசபெ அல்லது 

குறிப்ைிடத்தக்க சமூக ைங்களிப்புகபள கவுரெிப்ைதற்கான நிபனவு அங்கீகாரத்தின் ஒரு ெழிமுபறயாக 

வையாிடப்ைட்டன. 

 

ம மல உள்ள ஒவ்வொரு கட்டிடங்கள்  ற்றும் ெசதியப ப்புக்கான  றுவையர் சூட்டல் காரண ாக, நகர 

நிர்ொகம் அெற்றுக்கான வெளிப்புற அபடயாளங்கபள  ாற்றத் வதாடங்கும்; அத்துடன் சாபல 

அபடயாளக் குறிகள், ெழித்தடம் காணுதல், நிர்ொக  ற்றும் ெிளம்ைரப் வைாருட்கபளயும்  ெரும் 

 ாதங்களில்  ாற்றும். நகர வசாத்துக்களுக்கு வையர் சூட்டுதல்  ைற்றி ம லும் அறிய இங்மக , க்ளிக் 

வசய்க.வைாது க்கள் தங்கள் கருத்பதயும் இங்கு வதாிெிக்கலாம்.  

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒரு வசழிப்ைான ெரலாற்பறக் வகாண்டுள்ளது, இது ைல தனிநைர்களின் 

அர்ப்ைணிப்பு  ற்றும் ைங்களிப்புகளின் அடிப்ைபடயில் கட்டப க்கப்ைட்டுள்ளது, இபத இன்று 

சுறுசுறுப்ைான, துடிப்ைான நகர ாக  ாற்றுெதில் அெர்கள் முக்கிய ைங்கு ெகித்தனர். ந து நகரத்பத 

அைிெிருத்தி வசய்ெதில் அயராது தங்கபள அர்ப்ைணித்துக் வகாண்டதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சபையின் 

முன்னாள் உறுப்ைினர்கள் அபனெருக்கும் நன்றி வதாிெிக்க ெிரும்புகிமறன். ” 

− மைட்ாிக் ப்ரவுன், ம யர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் கிமரட்டர் மடாமரான்ட்மடா ைகுதியில் மூன்றாெது வைாிய நகரம் என்ைதுடன், 

கனடாெின் ஒன்ைதாெது வைாிய நகரமும் ஆகும். ’ லர் நகர ாக’ என்ற ெரலாற்றுச் சிறப்ைில் இருந்து 

நாம் வெகுதூரம் ெந்துெிட்மடாம், இதற்காக, இந்த முன்னாள் கவுன்சில் உறுப்ைினர்களின் 

முற்மைாக்கான அர்ப்ைணிப்புக்கு  ிக ிக நன்றி. ” 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Pages/Naming-City-Assets.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Pages/Naming-City-Assets.aspx


 

 

− வராவீனா சான்ட்மடாஸ், ைிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, சமுதாய மசபெகள் துபற,  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ொழ்ெதற்கும், ெிபளயாடுெதற்கும், மெபல வசய்ெதற்கும் ஒரு சிறந்த இட ாக  ாற்றுெதற்காக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  முன்னாள் கவுன்சில் உறுப்ைினர்கள் அபனெரும் வசய்த அர்ப்ைணிப்ைிபன 

நாங்கள் அங்கீகாிக்கிமறாம் என்ைதில் நான் ைரெச மபடகிமறன். முன்னாள் நகரசபை உறுப்ைினர்களின் 

தபலப ப் ைண்புக்கு நன்றி வசலுத்துெதன் மூலம் அெர்கள் வசய்து தந்த ைல திட்டங்கள்  ற்றும் 

ெசதிகபள தாம் அனுைெிக்கிமறாம் என்ைபத குடியிருப்ைாளர்கள் புாிந்துவகாள்ெது முக்கியம். ” 

− சார்வ ய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8 , சமுதாய மசபெகள் துபற,  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

“நகர ஊழியர்கள் ஏற்கனமெ இந்த ெசதியப ப்புக்களுக்கு   றுவையர் சூட்டுெதில் முபனந்து  

முன்மனறத் வதாடங்கிெிட்டனர். ெரெிருக்கும்  ாதங்களில், நாங்கள் எல்லா அறிெிப்பு ைலபககபளயும் 

புதுப்ைிக்கெிருக்கிமறாம் -அது  ைாதுகாப்ைானது என்றால் அதபனச் வசய்து முடிப்மைாம்; அவ்ொறு 

வசய்ெதற்கு, சம்ைந்தப்ைட்டெர்களுடன்  மசர்ந்து ஊழியர்கள் நிபனமெந்தல் நிகழ்ச்சிகபள 

நடத்துொர்கள். ” 

− மடெிட் மைர்ாிக், தபலப  நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன்நகரம் 

 

   

 

கனடா நாட்டில்  ிக ெிபரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000  க்கபளயும் 70,000 

ெணிக அப ப்புக்கபளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வைாது க்கபள  னத்தில் பெத்மத 

வசய்கின்மறாம். ைலதரப்ைட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்பட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்ைாீதியில்  ற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுப ப் ைபடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ைதற்கான ையணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். ைாதுகாப்ைான, நிபலத்து நிற்கெல்ல  ற்றும் வெற்றிகர ான  ஆமராக்கிய ிக்க ஒரு நகபரக் 

கட்டப ப்ைதற்கான ெளர்ச்சிப்ைாபதயில் நாங்கள் ைங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook,  ற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

ம ானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிபணப்ைாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுைாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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