
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

நகர்ப்புற ெடிெமைப்பு திட்டைிடலில் ததசிய அளெிலான திறன் வெளிப்பாட்டிற்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அங்கீகாரம் வபற்றது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 26, 2021) – திட்டைிடல் ைற்றும் பகுப்பாய்வு ெமகயில்,   “அப்டவுன் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தபருந்து தபாக்குெரத்து சார்ந்த சமுதாயங்களுக்கான  சாதனத் வதாகுப்பிமன (Uptown 

Brampton Transit-Oriented Communities Toolkit)”  சைர்ப்பித்தமைக்காக, நில எழிலமைப்புக்கமல 

ெல்லுனர்களுக்கான  கனடா நாட்டு சங்கத்தில் இருந்து, திறன் வெளிப்பாட்டிற்கான ெிருதிமன (Award 

of Excellence)  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வென்றிருக்கிறது. 

 

இந்த திட்டத்மத அபிெிருத்தி வசய்ெதில் ப்ராம்ப்ட்டனின் நகர்ப்புற ெடிெமைப்பு குழுொனது,  

தடாதரான்ட்தடா ஸ்கூல் ஆஃப் சிட்டீ’ஸ் (Toronto School of Cities’ ) ைற்றும் நகர்ப்புற நில நிறுெனம் 

சார்ந்த வடாராண்தடா ைாெட்ட கவுன்சில் (Urban Land Institute Toronto District Council ) 

ஆகியெற்றுடன் கூட்டு தசர்ந்தது. அப்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் தபருந்து தபாக்குெரத்து சார்ந்த 

சமுதாயங்களுக்கான  சாதனத் வதாகுப்பானது (Uptown Brampton Transit-Oriented Communities 

Toolkit),  வபாதுத்துமற, தனியார் துமற, இலாப தநாக்கற்ற ைற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களுக்கிமடயில் 

சிறந்த சீரமைப்மப ஆதாிக்கும் ஒரு கூட்டு நகரமைப்புக்கான ைாதிாிமயத் ததடிஆராய்கிறது. 

 

அப்டவுன் நகருக்கான ைாதிாியானது,  ஒரு "26-ைணிதநர நகரத்தின்" ைதிப்மப வெளிக்வகாண்டு 

ெருகிறது; இங்கு 20 நிைிட தநரம் ைட்டுதை  நடந்து வசல்லக்கூடிய சமூகங்கள், அதிக பயணதநரம் ைற்றும் 

ொகனம் வகாண்டிருக்க வெண்டியதன் அெசியத்மத அகற்றுகின்றன – இதனால் ஒவ்வொரு நாளும் 

"கூடுதல் தநரங்கமள" ெழங்கி, ொழ்க்மகத்தரம் ைற்றும் உற்பத்தித் திறமன தைம்படுத்துகின்றன. இந்த 

’ைாதிாி நகரைானது’, உயர்தரைான தெமலகள் ைற்றும் தெமலொய்ப்மப உருொக்குெமதயும் 

ஆதாிக்கிறது என்பதுடன்,  கார்பன்-உைிழ்வு ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட எதிர்காலத்மத தநாக்கி நகரத்மத 

நகர்த்த உதவுகிறது. 

 

இந்த ைாத வதாடக்கத்தில் நமடவபற்ற ெிருது ெழங்கும் ெிழாெில் சி.எஸ்.எல்.ஏ (CSLA) ெிடம் இருந்து 

பதினான்கு திட்டப்பணிகள் ததசிய ெிருமதப் வபற்றன. இந்த ெிருது வென்ற திட்டங்கள் யாவும், நில 

எழிலமைப்புக் கமலஞர்கள் என்ன வசய்கிறார்கள் என்பமதயும், நாங்கள் ெசிக்கின்ற, தெமல வசய்கின்ற 

ைற்றும் ெிமளயாடுகின்ற இடங்கமள ைறுெடிெமைக்க அெர்கள் எவ்ொறு உதவுகிறார்கள் என்பமதயும் 

காட்டுகிறது. 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners


 

 

நில எழிலமைப்பு கமலஞர்கள் வகாண்ட ததசிய தீர்ப்புக்குழுெினால் வெற்றி வபற்றெர்கள் 

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டனர். வைாத்தைாக 72 ெிண்ணப்பங்கள் வபறப்பட்டன. தீர்ப்புக்குழுெினர் 

உபதயாகித்த காரணிகளில் அடங்கும் ெிஷயங்கள்: 

 

• இயற்மகக் கட்டமைப்பின் மகெிமன பற்றிய ஆழைான புாிதலின் வசயல்முமற வெளிப்பாடு 

ைற்றும் அெற்மற ஒன்றுதிரட்டல் ைற்றும் ெிெரங்களுக்கு கெனம் வசலுத்துதல்; 

• தமலமைப் பண்பு, திட்ட தைலாண்மை, பணியின் ெிாிொக்கம், புதிய அறிவுறுத்தல்கள்/திமசகள் 

அல்லது புதிய வதாழில்நுட்பத்தில் சிறந்து ெிளங்குதல்; 

• கருத்தாக்கம், அதன் வசய்முமற, அதற்கான இடுவபாருட்கள் அல்லது நமடமுமறப்படுத்தல் 

ஆகியெற்றில் புதுமை பமடத்தல், ; 

• வதாடர்புமடய வதாழில்கள், ொடிக்மகயாளர்கள் ைற்றும் வபாது ைக்களிமடதய ஒழுக்கத்மத 

தைம்படுத்துதல்; ைற்றும், 

• முன்ைாதிாியான சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் / அல்லது சமூக ெிழிப்புணர்ெில் வசயல்முமற வெளிப்பாடு. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு முன்தனாக்கு சிந்தமன வகாண்ட ொய்ப்புக்களுக்கான நகரைாகும், இதற்காக 

துடிப்பான, ஆதராக்கியைான ைற்றும் முழுமையான சமூகங்களுக்கான புத்திசாலித்தனைான  

திட்டைிடலுக்கு ெழிெகுக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்தளாம். 20 நிைிட தநரத்தில் எந்த ஒரு இடத்திற்கும் 

நடந்தத வசன்றுெிடக்கூடிய ெமகயில்  சமூகங்களுக்கான திட்டங்கமளத் வதாடர்ந்து 

தைம்படுத்துெதற்கும், அப்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனின் திறமன நாங்கள் எவ்ொறு வெளிப்படுத்துகிதறாம் 

என்பதற்கான ெழிமய வெளிக்காட்டியமைக்கும் எங்கள் நகர்ப்புற ெடிெமைப்பு குழுமெ நான் 

பாராட்டுகிதறன். ” 

 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ஹூதரான்டாாிதயா எல்ஆர்டியில் இருக்கின்ற  ஸ்டீல்ஸ் தபருந்து நிறுத்தைானது, வைட்தராலின்க்ஸ் 

2041 இன் பிராந்திய தபாக்குெரத்துத் திட்டத்திலும், ப்ராம்ப்ட்டன் அதிகாரப்பூர்ெ திட்டத்திலும் 

நடைாட்டத்திற்கான நுமழொயில் மையைாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்படியான ெிஷயைானது, உயர் 

தரைான நமடபயிற்சி ைற்றும் மசக்கிள் ஓட்டுதலுக்கான உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல பயண 

முமறகளுக்கான உயர் ெளர்ச்சி ைற்றும் ெடிெமைப்பு கருத்தாய்வுகமள ஆதாிக்கிறது. உலகளாெிய 

வதாற்றுதநாய் நைக்கு எமதயாெது கற்பித்திருக்குைா என தயாசித்துப் பார்த்தால், அது ைாறும் 

நடத்மதகளுக்கு ஏற்ப நாம் தயாராக இருக்க தெண்டும் என்பதுொகத்தான் இருக்கும். அப்டவுமன 

தபாக்குெரத்து சார்ந்த சமூகைாக ைாற்றுெது எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள், ெணிகங்கள் ைற்றும் உள்ளூர் 

பங்குதாரர்களுக்கு ைிகச்சாியான அர்த்தத்மத தருகிறது. ” 

 



 

 

- ைார்ட்டின் வைவடய்தராஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4;  தமலமைப் வபாறுப்பு, 

திட்டைிடல் ைற்றும் தைம்பாட்டுத்துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ஒரு நகர நிர்ொகைாக இருந்தபடி, எங்கள் குடியிருப்பாளர்களின் தயாசமனகமளயும் ததமெகமளயும் 

பிரதிபலிக்கின்ற ெமகயில் ொழ்ொதாரம், ஆதராக்கியம்  ைற்றும் முழுமைவபற்ற சமூகங்கள் 

ஆகியெற்மறத் திட்டைிடுெதற்கு நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்தளாம். இந்த வகௌரெைான ெிருது 

வபற்றமைக்காக நகர ெடிெமைப்பு குழுவுக்கு எங்கள் ொழ்த்துக்கள் உாித்தாகுக. ப்ராம்ப்ட்டனின் இந்த 

பகுதிமய தபாக்குெரத்து சார்ந்த சமூகைாக ெளர்ப்பதற்கான முதலீட்மட முன்தனற்றுெதற்கான ஒரு 

தனித்துெைான ொய்ப்மப அப்டவுனில் உள்ள ஷாப்பர்ஸ் தெர்ல்ட் தளம் ெழங்குகிறது. ” 

 

- தடெிட் தபர்ாிக், தலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆதராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்புகள் 

தைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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