
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

 

முன்வனப்ப ாதும் இருந்திராத ொகன நிறுத்த இடம் அமைப் தற்கான முதலாெது 

திட்டத்மத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உருொக்கி ெருகிறது 

 

குடியிருப்புொசிகள், ெியா ார அமைப்புக்கள் ைற்றும் ெளர்ச்சியில்  ங்குவ றும் 

உள்ளூர்க்காரர்கள்  ின்னூட்டக் கருத்து ெழங்க அமழக்கப் டுகிறார்கள் 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 5, 2022) –ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பெகைாக ெளர ெளர, நகரம் முழுெதும் 

ைக்கள் நடைாடும் ெிதம் ைாறிக்வகாண்பட ெருகிறது. உள்கட்டமைப்புத் திட்டைிடமல பைம் டுத்தவும், 

ொகன நிறுத்த ெளங்கமள நிர்ெகிக்கவும், குடியிருப் ாளர்கள் ைற்றும் ெணிகங்களின் எதிர்காலத் 

பதமெகளுக்கு ஆதரெளிப் தற்காகவும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது, நகவரங்கும் முன்வனப ாதும் 

இருந்திராத ெமகயிலான  முதலாெது ொகன நிறுத்த இடத்திற்கான ைதிப் ாய்மெ நடத்துகிறது. 

 

கட்டு டியாகும் ெமகயிலான வீடுகள், பைம் ாட்டு வசலவுகள் ைற்றும் நில  யன் ாட்டு திட்டைிடல் 

ஆகியெற்றின் ைீது ொகன நிறுத்த இடத்திற்கான பதமெப் ாடுகள் தாக்கத்மத ஏற் டுத்துகின்றன. 

அமனத்து சாமலப்  யனாளிகளின் பதமெகமளயும்  ாதுகாப்ம யும் கருத்தில் வகாண்டு உாிய 

இடெசதிமய உறுதி வசய்யும் ெமகயில் இந்த திட்டம் அமையும்; பைலும் முழுமையான, 

ஆபராக்கியைான, நடந்து வசன்று அமடயக்கூடிய  சமூகங்கமள உருொக்க, குடியிருப் ாளர்கள் ைற்றும் 

ெணிகங்களின் பதமெகளுடன் சிறப் ாகச் ஒருைித்துச் வசல்லும் ெமகயில் இந்தத் திட்டம் உதவும். 

 

இந்தச் வசய்முமறயின் மூலைாக, தற்ப ாமதய சொல்கள் ைற்றும் ொய்ப்புகமள நகரம் ைதிப் ாய்வு 

வசய்யும், பைலும்  ிற ஆளுமை அதிகார எல்மலகளில் சிறந்த குறிகாட்டிகமளக் அமைக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் ொகன நிறுத்த இடத்திற்கான திட்டம் எதிர்காலத்திற்கான வகாள்மககள் ைற்றும் 

திறமையான ொகன நிறுத்த  பைலாண்மை குறித்த ெழிகாட்டுதல் வகாள்மககள் ைற்றும்  ாிந்துமரகமள 

ெழங்கும். 

 



 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் ொகன நிறுத்த இடங்களுக்கான திட்டத்மத உருொக்குதல் 

இந்த திட்டத்தின் முதல் கட்டைானது, ொகனம் நிறுத்துெதில் உள்ள சிக்கல்கள் ைற்றும் நகரத்தின்  ரந்த 

வ ாருளாதார, சமூக ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் இலக்குகளுக்கு இமடபயயான இமணப்புகமள ைதிப் ாய்வு 

வசய்து வதாமலபநாக்குப்  ார்மெ ைற்றும் வகாள்மகக்கான கட்டமைப்ம  உருொக்குகிறது. 

அதன் இரண்டாம் கட்டத்தில், நகரத்திற்குள் ொகன நிறுத்த இடத்திற்கான ெணிக ைற்றும் நிதி 

ைாதிாிகளுக்கான  ாிந்துமரகள் ைதிப் ாய்வுக்காக சைர்ப் ிக்கப் டும். 

முன்வனப்ப ாதும் இருந்திராத முதலாெது ொகன நிறுத்த இடத்திற்கான உத்திக்கு ஆதரெளிக்க, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம்  ஐ ிஐ (IBI) குழுைத்மத ஈடு டுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டைானது, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர திட்டைிடல் ைற்றும் ஹவுசிங் ப்ராம்ப்ட்டன் அமைப்பு உள்ளிட்ட  ிற தற்ப ாமதய 

உத்திகளுடன் ஒருைித்துப் ப ாகும். 

 

 

உங்கள் கருத்மதக் கூறுங்கள் 

இதற்கான ஆய்வு பற்றி மேலும் அறிந்து ககாள்ள ஜனவாி 13, வியாழக்கிழமே  ோமை 6- ேணி முதல் 8 

ேணி வமை நடகபறவிருக்கும் ஒரு ஆன்மைன் ஈடுபாட்டு அேர்வில் பங்மகற்க, குடியிருப்புவாசிகள் 

ேற்றும் வியாபாாிகள் உள்ளிட்ட வளர்ச்சிப் பங்மகற்பாளர்கள், ைாப மநாக்கில்ைாத குழுக்கள், ேற்றும் 

வாடமகக் கார் ேற்றும் ைாாி கதாழில் உாிமேயாளர்கள் அமழக்கப்படுகிறார்கள். 

 

ஆன்மைன் கருத்தாய்வுகளும் கூட ஜனவாி 28 வமை கிமடக்கப்கபறும். 

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பதிவு கசய்துககாள்ள, கருத்தாய்விமன பூர்த்தி வசய்து மேலும் கற்றுக்ககாள்ள வருமக 

புாியவும்: brampton.ca/parkingplan 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

"சைீ த்திய ெருடங்களில், ப்ராம்ப்ட்டன் ப ாக்குெரத்து அம்சைானது அதிக தீெிரத்மதக் கண்டுள்ளது 

ைற்றும் ப ாக்குெரத்து  யணிகள் எண்ணிக்மக ெமகயில் குறிப் ிடத்தக்க அதிகாிப்பு ஏற் ட்டுள்ளது. 

நாம் ெளர்ச்சிக்காக முன்பனாக்கிச் வசல்லும்ப ாது, நைது சாமலகள் தற்ப ாது எவ்ொறு 

 யன் டுத்தப் டுகின்றன என் மதயும், எதிர்காலத்மத எவ்ொறு சிறப் ாகத் திட்டைிடலாம் என் மதயும் 

புாிந்துவகாள்ெதற்கு, ெளர்ச்சிக்கான  ங்குதாரர்களுடன் நாம் ஈடு டுெது முக்கியம். இவ்ொறு 

ஈடு டுதலுக்கான இந்த அைர்ெில்  ங்பகற்குைாறு அமனெமரயும் ஊக்குெிக்கிபறன்; ைாறாக எங்கள் 

கருத்துக்கணிப்ம  நிரப் ியும் கூட இந்தச் வசயல் ாட்டின் ஒரு  குதியாக இருக்குைாறு 

பகட்டுக்வகாள்கிபறன். 

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

http://brampton.ca/parkingplan


 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் ொகன நிறுத்த இடத்திற்கான திட்டம் எதிர்காலத்திற்கான ஒரு உத்திமய உருொக்கத் 

பதமெயான தகெல்கமள நைக்கு ெழங்கும். ப்ராம்ப்ட்டன் வதாடர்ந்து ெளர்ச்சியமடந்து 

முன்பனறும்ப ாது ொகன நிறுத்த இடத்திற்கான திட்டம்  எவ்ொறு  ாிைாணம் வ றும் என் மதத் 

திட்டைிடுெதில் எங்களுக்கு உதெ, அமனத்து குடியிருப் ாளர்கமளயும் ெளர்ச்சிப்  ங்குதாரர்கமளயும் 

இந்தச் வசயல் ாட்டில்  ங்பகற்குைாறு நாங்கள்பகட்டுக்வகாள்கிபறாம். 

-ைார்ட்டின் வைடெய்பராஸ்,  ிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமலெர், திட்டைிடல் ைற்றும் 

பைம் ாடு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 “ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ொகன நிறுத்த இடத்திற்கான திட்டைானது, ொகன நிறுத்தம் வசய்ெதற்கான 

ொய்ப்புகமள இனம் கண்டு, சிறந்த, திறமையான முமறயில் திட்டைிடத் பதமெயான தகெல்கமள 

எங்களுக்கு ெழங்கும். எங்கள் நகராட்சி கூட்டாளிகள் ைற்றும் சமூக உறுப் ினர்களுடன் இமணந்து 

 ணியாற்றுெதன் மூலம், ப்ராம்ப்ட்டனின் தற்ப ாமதய ைற்றும் எதிர்காலத் பதமெகமளப்  ிரதி லிக்கும் 

ெமகயில் ஒரு முழுமையான அமனத்தும் அடங்கிய திட்டத்மத நாங்கள் உருொக்க முடியும். 

- படெிட் ப ர்ாிக், தமலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ைக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்பத 

வசய்கின்பறாம்.  லதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப்  மடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆபராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாமதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு  

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


 

 

 
ப்ரப்பஜாத் மகந்த் 

ஒருங்கிமணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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