
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் எதிர்கால ெளர்ச்சிக்கு உருெம் வகாடுக்க உதவுங்கள்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, நகாின் புதிய அதிகாரபூர்ெ திட்டமாகிய – “ப்ராம்ப்ட்டன் 

திட்டத்திற்கு” – சமுதாயத்தினாின் கருத்துக்களள ககட்கிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 22, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம்  ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டம்: நகர 

கட்டளமப்புக்கான பணிமளன (Brampton Plan: City Structure Workshop)  என்னும் நகரம் தழுெிய 

வபாதுமக்களுக்கான பயிற்சிப்பட்டளற ெகுப்பிளன ஏப்ரல் 10, சனிக்கிழளம காளல 10 மணி முதல் 

நண்பகல் 12 மணி ெளர நடத்த இருக்கிறது; இதில் குடியிருப்புொசிகள், ெியாபார உாிளமயாளர்கள் 

சமுதாய குழுக்கள் மற்றும் திட்டத்தில் பங்வகடுத்து கெளலச் வசய்கொர் ஆகிகயார், இந்த ப்ராம்ப்ட்டன் 

திட்டத்திற்கான தங்கள் கருத்துக்கள்/ஆகலாசளனகளள ெழங்கலாம். 

இந்த பயிற்சிப் பட்டளறயானது, உள்ளீடுகளளச் கசகாிப்பதற்கான  வபாதுமக்கள் கலந்துவகாள்ளும் 

வதாடர் நிகழ்வுகளின் ஒரு பகுதியாக  உள்ளது; இது நகரத்தின் அதிகாரப்பூர்ெ திட்டம் பற்றிய 

மீள்பார்ளெ வசய்யப்பட்டு, திட்டத்தின் அடுத்த கட்டத்திற்குள் நுளழயும் கபாது நிகழ்த்தப்படுகிறது. 

எதிர்காலத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் எவ்ொறு கமம்பாடு அளடயும் மற்றும் ெளர்ச்சி வபறும் என்பதற்கான 

ஒரு ெளரபடத்ளத ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டம் உருொக்கும். 

2021 ஆம் ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது,  ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 க்கான வதாளலகநாக்குப் 

பார்ளெயில் குடியிருப்பாளர்கள், சமூக குழுக்கள் மற்றும் முகெர்கள், பழங்குடி மக்கள், கட்டிடம் கட்டும் 

நிறுெனங்கள், வடெலப்பர்கள், உள்ளூர் பங்குதாரர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் பிற மட்டங்களுடன் 

கசர்ந்து,  கட்டளமக்கப்பட்ட ெிாிொன சமூக ஆகலாசளன வசயல்முளறகளளத் வதாடரும். இந்த 

உள்ளீடானது,  ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு மிகவும் துடிப்பான, சுற்றுச்சூழல்ாீதியாக  நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் 

ஆகராக்கியமான எதிர்காலத்ளத உருொக்க உதவும். 

சமூகப் பின்னூட்டக் கருத்துக்கள் நகர சளபக்கு ெழிகாட்ட உதவும். நகரசளபயினால் 

அங்கீகாிக்கப்படும்கபாது, ப்ராம்ப்ட்டனில் கமம்பாடு மற்றும் எதிர்கால ெளர்ச்சிளய கமலாளுளக 

வசய்யவும்  ெழிகாட்டவும் இந்த ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டம் ஒரு சட்டாீதியான கட்டளமப்ளப நிளலநாட்டும். 

700,000 க்கும்  கமலான மக்கள் வதாளகளயக் வகாண்டபடி, அதிகெகமாக ெளர்ந்து ெரும் நகரத்ளத 

ஆதாிக்க சாளலகள், கபாக்குெரத்து மற்றும் பிற அத்தியாெசிய உள்கட்டளமப்பு கதளெப்படும் 

இடங்களுடன் கூடகெ,  கமலதிகமான வீடுகள், களடகள் மற்றும் ெணிக களடகள், பூங்காக்கள், 

நளடபாளத தடங்கள் மற்றும் இயற்ளக பகுதிகள் எங்வகங்கு கட்டப்படும் என்பளத ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டம் 

தீர்மானிக்கும். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0


 

 

2006 ஆம் ஆண்டில் பிராம்ப்டனின் கடந்த அதிகாரப்பூர்ெ திட்டத்தில் துெங்கி, இந்த நகரம் கனடாெின் 

ஒன்பதாெது வபாிய நகரமாக மாறியுள்ளது மற்றும் மக்கள்வதாளக வபருக்கம் மாகாண சராசாிளய ெிட 

மூன்று மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. மாகாண மற்றும் பிராந்திய திட்டமிடல் வகாள்ளககளிலும் 

மாற்றங்கள் இருந்திருக்கின்றன. ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 க்கான வதாளலகநாக்குப்பார்ளெ (Brampton 2040 

Vision: Living the Mosaic) யின் ஆர்ெங்களள நிளறகெற்றுெதற்கு,  இந்த ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டமானது, 

இந்த திட்டமிடல் வகாள்ளககளள நகரத்தின் யுக்திாீதியான  திட்டங்கள், திட்டப்பணிகள் மற்றும் 

கமம்பாட்டுடன் ஒருமிக்கச் வசய்யும். கூடகெ கவுன்சிலின் ஆயுட்கால முன்னுாிளம வகாண்ட 

ெிஷயங்களுக்கு ஆதரெளிப்பளதயும் ஒருமிக்கச் வசய்யும். 

 Brampton.ca/BramptonPlan க்கு ெருளக புாிந்து, தற்சமயம்  நடந்தொறிருக்கும் முளனப்புகளளப்பற்றி 

வதாிந்துவகாள்ளவும், தங்களுக்கு எது ஒரு வபாருட்டாக இருக்கிறது என்பளதத் வதாிெிக்கும் ஒரு 

ஓட்வடடுப்பில் கலந்துவகாள்ளவும் குடியிருப்புொசிகள் உற்சாகம் அளிக்கப்படுகிறார்கள். கருத்துக்கள் 

அல்லது ககள்ெிகள் இருப்பின்  மின்னஞ்சல் வசய்ய கெண்டிய 

முகொி /sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நாங்கள் வசய்யும் எல்லாெற்றிலும்  மக்கள் கருத்தாக  இருக்கிறார்கள். 

முன்கனற்றத்திற்கும் நாங்கள் கூட்டு கசர்கிகறாம், அதனால்தான் ’ப்ராம்ப்ட்டன் திட்ட’த்திற்கு வபாது 

மக்கள் உள்ளீடு மிகவும் முக்கியமானது, நாங்கள் ெளர்ந்து உயர்ச்சி வபறும்கபாது எதிர்காலத்திற்குள் 

நுளழய  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ளத ெழிநடத்த கெண்டும். இந்த ஆகலாசளன வசயல்முளற முழுெதிலுமாக, 

அளனெளரயும் உள்ளடக்கிய, பாதுகாப்பான, நிளலயான மற்றும் வெற்றிகரமான ஒரு நகரத்ளத 

உருொக்குெதற்கான உள்ளீடுகளள ெழங்குமாறு ககட்டுக்வகாள்கிகறாம். ” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன்  2040 வதாளலகநாக்குப் பார்ளெ: கலப்பினமான ொழ்தல் என்பது நன்றாக நிளலத்து 

நிற்கெல்ல துடிப்பான எதிர்காலமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகளர படமாக சித்தாிக்கிறது. ’ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டம்’ 

என்பது  வசயல்முளறயின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், கமலும் குடியிருப்பாளர்களின் ஈடுபாடு 

கமலும்கமலும் அதிகாிப்பளத நாங்கள் எதிர்கநாக்குகிகறாம்;  அடுத்து எங்கள் அதிகாரப்பூர்ெ திட்ட 

மீள்பார்ளெயிடுதலின்  அடுத்த கட்டத்திற்குள் நுளழகிகறாம். நகரத்தின் நீண்டகால வதாளலகநாக்கு 

பார்ளெளய வசயல்படுத்த, நகாின் அளனத்து திட்டமிடல், திட்டப்பணிகள் மற்றும் கமம்பாடு ஆகியளெ 

ஒன்றிளணந்து வசயல்படுெளத உறுதிவசய்ெதற்கான ஒரு சிறந்த மற்றும் சிந்தளனமிக்க கட்டளமப்ளப 

நாங்கள் ஒன்றாக இளணப்கபாம். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்கராஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தளலளமப் வபாறுப்பு, 

திட்டமிடல் மற்றும் கமம்பாட்டிற்கான குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

“ திட்டமிடல் மற்றும் கமம்பாட்டிற்கான  குழுெின் துளணத் தளலெராக இருந்தபடி, நகாின்  முழு 

சமூகத்திற்கும் பயனளிக்கும் ெளகயில் ப்ராம்ப்ட்டன் ெளர்ெளதயும், எங்கள் பிராந்திய அதிகாரப்பூர்ெ 

திட்டத்துடன் ஒத்துப்கபாெளதயும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் எதிர்காலத்திற்கான பாளதளய 

அளமப்பளதயும் உறுதி வசய்ெது எங்கள் முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயமாகும். நகரத்தின் புதிய 

அதிகாரபூர்ெ திட்டத்ளத நாங்கள் உருொக்கும்கபாது, குடியிருப்பாளர்களும் பங்குதாரர்களும் 

பங்ககற்பளதயும்  அெர்களின் கயாசளனகளள அளிக்க முன்ெருெளதயும் நான் ஊக்குெிக்கிகறன். ” 

- கபட் ஃகபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துளணத் தளலளமப் வபாறுப்பு, 

திட்டமிடல் மற்றும் கமம்பாட்டிற்கான குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“2006 ஆம் ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டனின் கடந்த அதிகாரப்பூர்ெ திட்டம் அங்கீகாிக்கப்பட்டதிலிருந்து நமது  

நகரம் குறிப்பிடத்தக்க ெளர்ச்சிளயயும் மாற்றத்ளதயும் கண்டுள்ளது, நமது  மக்கள் வதாளகயும் 61 

சதவீதத்திற்கும் கூடுதலாக அதிகாித்துள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு வபருளமமிக்க கடந்த காலத்ளதயும் 

பிரகாசமான எதிர்காலத்ளதயும்  வகாண்ட,  மாறிக்வகாண்கட இருக்கும் ஒரு நகரமாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் ெரகெற்கத்தக்க நகரமாகவும், எல்கலாரும் அனுபெிக்க ெிரும்பும் சமூகமாகவும் எவ்ொறு 

ெளர்கிறது என்பளத ’ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டம்’ கமலாளுளக வசய்யும். ” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்களளயும் 75,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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