
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                   

  

வ ாருளாதாரத்தத தூண்டிெிடவும் சமுதாய ெளர்ச்சிக்கு ெலுவூட்டவுமான 

திட்டத்திற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 9, 2021) – இந்த ொரத்தில் நதடவ ற்ற நகர சத  கூட்டத்தில், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது   சமுதாய மமம் ாட்டுத் திட்டம் (Community Improvement Plan) (CIP)  

ஒன்றுக்கு ஒப்புதல் ெழங்கியது; இது மெதைொய்ப்பு ெளர்ச்சிதய தூண்டிெிடவும், இைக்கு தெத்த 

 குதிகளின் புதிய கட்டிடங்களுக்கான ெிாிொக்கத்திற்கு ஆதரெளிக்கவும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் உள்ளூர் 

வ ாருளாதாரத்திற்கு ெலுச்மசர்க்கவும் உதவும். 

வ ருந்வதாற்று ஏற் ட்டதிலிருந்து, நகாின் ெியா ார சமூகம் மீட்சிவ ற்று ெரவும் தாக்குப்  ிடித்து நிற்கும் 

தன்தமக்கு ஆதரெளிக்கவும் நகர நிர்ொகமானது தன்தன அர்ப் ணித்துக்வகாண்ட டிமய இருந்து 

ெந்திருக்கிறது. 

கடந்த ஆண்டு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சத யானது,  நகரத்தத முன்மனாக்கி நகர்த்துெதற்கான ஒரு கட்டுக் 

மகாப்பு  ணிக்காக, வ ாருளாதார மீட்சிக்கான யுக்தி (Economic Recovery Strategy) ஒன்றுக்கு ஒப்புதல் 

அளித்தது. இந்த மூமைா ாயமானது நான்கு எல்தைக்கற்களாக ஒழுங்கதமக்கப் ட்டுள்ளது: புதுதம 

 தடத்தல்; வதாழில்நுட் ம் மற்றும் வதாழில்முதனவு- இதில் வதாழில்முதனமொர் மற்றும் சிறு 

ெணிகங்களுக்கு சிறந்த ஆதரவும் மசர்ந்துள்ளது; முதலீடு; கதைகள், கைாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுைா; மற்றும் 

உள்கட்டதமப்பு. 

நகர நிர்ொகம் வதாடர்ந்து முதலீடுகதள ஈர்க்கிறது; 2020 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் முதல் மூன்று 

மாதங்களுடன் ஒப் ிடும்ம ாது 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் காைாண்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகத்தினால் வ றப் ட்ட திட்டமிடல் ெிண்ணப் ங்களின் எண்ணிக்தக கிட்டத்தட்ட இரண்டு 

மடங்காக உள்ளது . 

அந்த ஆரம்  மெகத்துடமனமய முன்மனறிச்வசல்ெதற்கு , சிஐ ி (CIP) ஒன்தற நிறுவுெது என் து, 

உள்ளூர் வ ாருளாதாரத்தத மறுவதாடக்கம் வசய்ெதற்கும் ம ாட்டிகளில் இருந்து ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு 

கிதடக்கும் நன்தமகதள மமம் டுத்துெதற்கும் மற்வறாரு  டியாக இருக்கும். ஒன்ட்மடாிமயா 

மாகாணத்தின் திட்டமிடல் சட்டமானது, உள்ளூர் நகராட்சிகள் தங்களின் ஒரு உள்ளூர் குதிதய ஒரு 

சமூக மமம் ாட்டு திட்ட  குதியாக நியமனம் வசய்துவகாள்ள அனுமதிக்கிறது; ெளர்ந்து ெரும் நகரத்திற்கு 

மததெயான மெதை ொய்ப்புகள் மற்றும் ெசதிகதள உருொக்க தனியார் துதறக்கு நிதி மற்றும் நிதி 

அல்ைாத சலுதககதள ெழங்குகிறது. 

சிஐ ி (CIP)யின் கீழ் ெழங்கப் டக்கூடிய சாத்தியமான உ கரணங்களில், ஆரம் க்கட்ட 

ஊக்கத்வதாதகயானது, ொிெிதிப்பு அதிகாிப்புக்கு சமமான மானியம் (டிஐஇஜி(TIEG)) ஆகும், இது 

ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்ெக இடம் ம ான்ற நிரப்பு  யன் ாடுகதளயும் உள்ளடக்கிய அலுெைக 

https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.


 

 

மெதைொய்ப்த  ஈர்ப் தத மநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. TIEG என் து ெணிக உாிதமயாளர் 

எதிர்வகாள்ளக்கூடிய வசாத்து ொி அதிகாிப் ின் ஒரு  குதிதய ஈடுவசய்ெதற்கான ஒரு மானியம் அல்ைது 

தள்ளு டி ஆகும். 

கூடுதைாக, அலுெைக மெதைொய்ப்புக்காக நகர அளெிைான TIEG ஐ வசயல் டுத்துெதன் மூைம், 2021 

ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப் டும் என்று எதிர் ார்க்கப் டும் ப்ராம்ப்டன் நகாின் முக்கிய அலுெைக திட்ட 

(Major Office Program) த்தின் மூைம் ெழங்கப் டும்  ிராந்தியத்தின் TIEG ஐ அணுக முடியும். தரமான 

அலுெைக  ணியிடத்திற்கான திட்டங்களில் முதலீடு அதிகாிப் தும்கூட, குடியிருப் ாளர்கள் ொழவும், 

மெதை வசய்யவும் மற்றும் கற்றுக்வகாள்ளவும் முடிகின்ற “முழுதமயான சமூகங்களின்” சூழதை 

வ ணிக்காக்கும். 

2021 ஆம் ஆண்டின் Q2 (இரண்டாம் காைாண்டு) மற்றும் Q3 (மூன்றாெது காைாண்டு) ஆகியெற்றின் 

ம ாது சிஐ ி (CIP)தயத் தயாாித்து இறுதி வசய்ய நகர ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப் ட்டுள்ளது. இந்த 

ஆண்டு இறுதியில் நகரநிர்ொகமானது ஒரு சட்டபூர்ெமான வ ாதுக் கூட்டத்தத நடத்துகிறது, மமலும் 

இறுதி சிஐ ி (CIP) யானது, ஒன்ட்மடாிமயாெின் நகராட்சி ெிெகாரங்கள் மற்றும் வீட்டுெசதிக்கான 

அதமச்சகத்திற்கு மறுஆய்வு மற்றும் கருத்துதரக்காக அனுப் ப் டும். சிஐ ி (CIP) ஆனது Q4 (4 ஆெது 

காைாண்டு)இறுதிக்குள்ளாக வதாடங்கப் டும் என்று எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

இந்த சிஐ ி (CIP) ஆனது, ஒரு குறிப் ிட்ட காைத்திற்கு ெழங்கப் டும் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் 

மெதைொய்ப்பு மததெகளின் குறிக்மகாள்கள் மற்றும் இைக்குகள் பூர்த்தி வசய்யப் டுெதத உறுதிவசய்ய 

வதாடர்ந்து மதிப் ாய்வு வசய்யப் டும். சிஐ ி (CIP) ஆனது, நகரசத யின் காைத்திற்குள் முன்னுாிதம 

வகாடுத்து வசய்ய மெண்டிய ெிஷயங்கதள, "ொய்ப்புகளுக்கான நகரம் (City of Opportunities)" என்னும் 

ெிஷயத்துடன் ஒத்துப்ம ாகச்வசய்கிறது. 

சிஐ ி (CIP) ஆனது, அதன் முக்கிய துதறகளில் கூடுதல் மெதைொய்ப்த  ஈர்ப் தத மநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது: புதுதம  தடத்தல் மற்றும் வதாழில்நுட் ம்; வதாழில் முதனதல்; சுகாதாரம் மற்றும் 

ொழ்க்தக அறிெியல்; மற்றும் மமம் ட்ட உற் த்தி. ப்ராம்ப்ட்டனில் தற்ம ாததய சந்தத நிதைதமகள் 

இந்த ஒவ்வொரு  குதியிலும் புதிய கட்டுமானத்திற்கான, வதாடர்ச்சியான முதலீட்தட ஆதாிக்கின்றன. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“எங்கள் உள்ளூர் வ ாருளாதார மீட்சிக்கு  ங்களிக்கின்ற தனியார் முதலீட்தட ஊக்குெிக்கின்ற 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தின் திறதன மமம் டுத்துெதற்கான  ை ெழிகதள ஒரு சமூக மமம் ாட்டுத் 

திட்டம் ெழங்குகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளின் நகரமாகும் மற்றும் ஒரு சிஐ ி (CIP) தய நிறுவுெது 

என் து வதாற்றுமநாய்  ரெலின் ஊடாக வ ாருளாதார மீட்சிக்கு நாம் நதடம ாடும்ம ாது எங்கள் 

இைக்குகதள அதடய மற்வறாரு முக்கியமான  டிக்கல்ைாக இருக்கும். ” 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx


 

 

- ம ட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”எங்களுதடய வ ாருளாதார மீட்சிக்கான மூமைா ாயத்தின் கீழாக, உள்ளூர் ெணிகங்கதள 

ஆதாிப் தற்கான முதலீட்டின் முக்கிய ெிஷயங்களில் ஒன்றாக சிஐ ி (CIP) தய கவுன்சில் அதடயாளம் 

கண்டது. அதெ தான் நமது வ ாருளாதாரத்தின் முதுவகலும் ாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் ெணிகங்கள் 

வெற்றிவ றுகின்றன என்றால், அது நாம் அதனெரும் வெற்றி வ றுகிமறாம் என் தாக அர்த்தம் ”. 

- மார்ட்டின் வமவடய்மராஸ், ொர்டுகள் 3 & 4;  ிராந்திய கவுன்சிைர் மற்றும் ததைதமப்வ ாறுப்பு, 

திட்டமிடல் மற்றும் வ ாருளாதார மமம் ாட்டுக் குழு, ததைதமப்வ ாறுப்பு, வ ாருளாதார 

மமம் ாட்டுக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்த சமூக மமம் ாட்டுத் திட்டமானது, சுற்றுப்புறங்கதள ெலுப் டுத்தவும், தனியார் துதற 

முதலீட்தடத் தூண்டவும், எங்கள் வசாந்த நடெடிக்தககள் மற்றும் முக்கிய கூட்டாண்தம மூைம் 

சமூகத்திற்கு புத்துயிர் ஊட்டவும் உதவும். ” 

• ம ட் ஃம ார்ட்டினி, ொர்டுகள் 7 & 8,  ிராந்திய கவுன்சிைர் மற்றும் துதணத் 

ததைதமப்வ ாறுப்பு, திட்டமிடல் மற்றும் வ ாருளாதார மமம் ாட்டுக் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நகரத்தின் 2040 க்கான வதாதைமநாக்குப் ார்தெயானது, சமூகத்தில் ொழுகின்ற மற்றும்  ணிபுாிகின்ற 

நகரத்தின் வதாழிைாளர் சக்திதய அதிகாிக்க மெண்டிய அெசியத்தத அங்கீகாிக்கிறது. நமது சமூகத்தில் 

இன்னும் அதிக அலுெைக முதலீட்தட ஈர்ப் தன் மூைம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் அதிகமாமனார் ஓாிடத்தில் 

மெதைொய்ப்பு வ றுெதத அதடெதற்கு இந்த சமூக மமம் ாட்டுத் திட்டம் உதவும். ” 

-  ால் ெிவசண்ட், ொர்டுகள், Wards 1 & 5,  ிராந்திய கவுன்சிைர் மற்றும் துதணத் 

ததைதமப்வ ாறுப்பு, வ ாருளாதார மமம் ாட்டுக் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“சமூக மமம் ாட்டுத் திட்டம் முடியும் தருொயில், உட்வ ாதிொன, நிதியல்ைாத ெதகயிைான மற்றும் நிதி 

ாீதியான திட்ட நகழ்ச்சிகளுக்கான ஒரு  “கருெிப் வ ட்டியும்” உள்ளடங்கும்: இதில் மெதைொய்ப்பு 

உருொக்குதல், ொி ெருொய் மற்றும் குடியிருப் ாளர்களின் ொழ்க்தகத் தரத்தின் ஒட்டுவமாத்த 

முன்மனற்றம் உள்ளிட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் நீடித்திருக்கத் மததெயான நன்தமகதளக் கிளர்ந்து 

எழச்வசய்கிறது. ” 

- மடெிட் ம ர்ாிக், ததைதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்மத 

வசய்கின்மறாம்.  ைதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுதமப்  தடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம்.  ாதுகாப் ான, நிதைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாததயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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