உடனடி வெளியீட்டுக்காக
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது முன்வனப்ப ாதுமில்லாத, முதலாெது நிகழ்த்து
கலலகளுக்கான மூபலா ாய திட்டத்லத அறிமுகம் வெய்கிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (May 4, 2022) – இன்லறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெல யானது
முன்வனப்ப ாதுமில்லாத, முதலாெது நிகழ்த்து கலலகளுக்கான மூபலா ாய திட்டத்லத
அறிமுகம் வெய்தது; இது 2022 முதல் 2027 ெலரக்குமான திட்டமாகும். ப்ராம்ப்ட்டனின்
உற்ொகம் மற்றும் ன்முகத்தன்லமலய ிரதி லிக்கும் ெலகயிலான ஒரு எழுச்ெியூட்டும்
நிகழ்த்துகலல ெமூகத்லத உருொக்குெதற்கான வதாலலபநாக்குப் ார்லெயுடன்,
எதிர்காலத்திற்கான இந்த கட்டலமப் ானது எப் டி அங்கு வெல்ெது மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன்
நகரத்தின் ரெலான முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷயங்கள் மற்றும் இலக்குகளுடன் எப் டி
இலைெது என் தற்கான அடித்தளத்லத இது அலமக்கிறது.
ன்முகத்தன்லம மற்றும் அலனெலரயும் உள்பெர்த்தல், நகரம் எங்கிலுமானஒரு ெளாகம்
மற்றும் ெமுதாயக் கட்டிடம் உள்ளிட்ட ைிகலள முன்வனடுத்துச் வெல்லும் மூன்று ெழிகாட்டுக்
வகாள்லககலள இந்த மூபலா ாயத் திட்டம் அலடயாளம் கண்டுள்ளது.
இந்த மூபலா ாயத் திட்டம் நான்கு முன்னுாிலம வகாண்ட மூபலா ாயங்கள் மீது கெனம்
வெலுத்தும்:
•

ெமுதாய நிகழ்ச்சி நிரலாக்கத்தத விாிவாக்குதல் மற்றும் ககாண்டு சசர்த்தல்:
நிகழ்த்துகதை நிகழ்சி நிரைாக்க மாதிாியானது, ரந்த அளெிலான
ார்லெயாளர்கள் மற்றும் லடப் ாளர்கதை ெரபெற்பது மற்றும் அவர்களுக்கு
வ ாருத்தமானது என் லத உறுதிப் டுத்தும். கலலஞர்கள் மற்றும் லடப் ாளிகள்,
ெமுதாயப் ங்காளிகள், புதிய மற்றும் ஏற்கனபெ உள்ள ார்லெயாளர்கள் மற்றும்
உள்ை ிற நகரத் துலறகள் உட் ட, கலல சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அதற்கு அப் ால்
உள்ள உள்ளூர் ெமூகத்தின் ஆதரவு கபறும் வதகயிைான, மற்றும் நீடித்த
உறவுகலள உருொக்குெதன் மூலம் இது நிலறபெற்றப் டும்.

•

ெமத்துவம், ன்முகத்தன்லம, அதனவதரயும் உள்பெர்த்தல் மற்றும் அணுகலல
ஸ்திரப் டுத்தல். ககாள்தக, நிகழ்ச்சி நிரைாக்கல், ார்லெயாளர்கள் பமம் ாடு,
சந்ததப்படுத்தல் மற்றும் ககாண்டு சசர்ப்பித்தல் ப ான்ற குதிகலள உள்ளடக்கிய

முழுலமயான சமத்துவ கட்டலமப்ல யும் வெயல் திட்டத்லதயும் நிகழ்த்துகலலப்
ிாிவு கட்டதமக்கும்.
•

வநறிப் டுத்தப் ட்ட ெந்லதப் டுத்தல், தகெல் வதாடர்பு மற்றும் இலையதளத்தில்
அலனத்து கலல நிகழ்ச்ெிகள் நடக்கும் அரங்குகள் ஆகியவற்றுக்காக முதலீடு
வெய்தல். நகரத்தின் உயர் திறன், ல்பநாக்கு ெெதிகள், ஆதாரெளங்கள் மற்றும்
பெலெகள் ஆகியலெசய, ெமூகங்களுக்கு ரந்த அளெிலான நிகழ்த்துகலல
அனு ெங்கலள ெழங்குகின்றன. மண்டைத்தின் நகர்ப்புற தாக்கத்லத ெிறப் ாகப்
ிரதி லிக்கும் ெலகயில், அலனத்து அரங்குகளிலும் யன் ாட்லட
பமம் டுத்துெதற்குத் பதலெயான கூடுதல் ஆதரவு வழங்குவதத எளிதாக்கும்
ெலகயில், கலல அரங்குகலள ஒன்றுக்வகான்று வதாடர்புலடயதாக, ல இடங்கள்
வகாண்ட ெளாகமாக நிலலநிறுத்த ஒரு திட்டம் உருொக்கப் டும்.

•

நிறுெனம் சார்ந்த தாக்குப்பிடிக்கும் தன்தமதய ெளர்த்தல். ைியாளர்கள் மற்றும்
நிதி ஆதாரங்கள் உட் ட நிறுெனத்தின் இயக்கவெயல் ாட்டுத் பதலெகலள
மீள்பார்தவயிடவும் மற்றும் நிதி நிலலத்தன்லமலய உறுதிப் டுத்த புதிய ெருொய்
வரும் வழிகள் மற்றும் நிதி ஆதாரங்கலள பமம் டுத்துதல் அல்லது வைர்த்தல்.

அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் மூபலா ாயத் திட்டத்லதச் வெயல் டுத்துெதற்கான ெிாிொன மற்றும்
ஒவ்கவாரு கட்டமாக கசயல்படுவதற்கான ாலதக்கான ெலர டத்லத நிகழ்த்துகதைக் குழு
யன் டுத்தும். நிகழ்த்துகலலகளுக்கான மூசைாபாய திட்டத்லதப் ார்க்க, வருதக தரவும்:
brampton.ca/performingarts.

அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் நிகழ்த்துகலல நிகழ்ச்ெிகள் நலடவ றும் அரங்குகைில்தான், நமது
நகரத்தில் உள்ள கலல நிகழ்ச்ெிகள் உயிர்ப் ிக்கப் டுகின்றன; நமது பநாக்கத்தின் லமயத்தில்
ெமூகம் உள்ளது. இப்ப ாதும் எதிர்காலத்திலும் ப்ராம்ப்ட்டனின் கலலநயமான நிலப் ரப்ல
பமலும் ெலுப் டுத்த உதவுெதற்காக, எங்களின் முதைாவது நிகழ்த்துகலல நிகழ்ச்ெித் திட்டம்
சமம்படுவததக் கண்டு நான் மகிழ்ச்ெியலடகிபறன்.”

-

சபட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, கலலநயமான ன்முகத்தன்லமதயக் காட்டுகின்ற ஒரு கலங்கலர
ெிளக்கமாகும்; இது ஒரு அபாிமிதமான அறிவொளி வ ற்ற நகரமாகும்; இங்கு அலனத்து
ெயதினர், ின்னைி ககாண்டவர்கள் மற்றும் அதனத்து தரப்பு வாழ்வியல் ககாண்ட
மக்களுக்கும் நிகழ்த்துகலலகள் இன்றியலமயாதலெயாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பைகைதவ
நகரம் ஆகும்; பமலும் நமது லதரப் ட்ட, ஆக்கப்பூர்ெமான மக்கள்வதாலக நமது
நிகழ்ச்சிநிரலாக்கத்தில் ிரதி லிக்கச் கசய்யப் டுெது முக்கியம். இந்த நிகழ்த்துகலல நிகழ்ச்ெித்
திட்டம் ப்ராம்ப்ட்டலன ல ஆண்டுகளுக்கு வெற்றிகரமாக நிலலநிறுத்த உதவும்.”
-

கராவீனா சான்ட்சடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், வார்டுகள் 1 & 5; ததைவர், சமுதாய
சசதவகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் நிகழ்த்துகதை குழுவானது, ஒரு முழுலமயான கலல நிகழ்ச்ெித்
திட்டத்லத உருொக்குெதற்கு வ ாதுமக்கள் மற்றும் ல்பெறு ங்குதாரர்கதை ஈடு டுத்தும் ஒரு
தனித்துவமான பெலலலயச் வெய்துள்ளது. இனி வரும் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில், இந்த
கட்டுசகாப்பானது, ப்ராம்ப்ட்டனின் உற்சாகம் மற்றும் ன்முகத்தன்லமலய ிரதி லிக்கும்
ெலகயில் நிகழ்த்துகலல ெமூகத்லத வ ருக்கவும் ஊக்குெிக்கவும் உதவும்.”
-

பால் சமார்ாிஸன், இதடக்காை ததைதம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“எங்களின் முதல் மூபலா ாயத் திட்டத்லத உருவாக்க உதெிய அலனெருக்கும் நிகழ்த்துகலல
அதமப்பானது நன்றிலயத் வதாிெித்துக் வகாள்கின்றது. இப்சபாது ஒரு காகிதத்தின் ஒரு
க்கத்தில் உள்ள ஆக்கபூர்ெமான ொர்த்லதகளில் இருந்து, உற்சாகமான வெயல்கதை சநாக்கிச்
வெல்ல நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்பளாம்-சமதடக்கு சமசையும் கவைிசயயும்.”

-

ஸ்டீவன் ஸ்ஷிப்பர், கதைநயத்திற்கான கசயல்பாட்டு இயக்குனர், நிகழ்த்து கதைகள்
அதமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக விதரவாக வைர்ந்து வரும் நகரங்கைில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கதையும் 75,000
வணிக அதமப்புக்கதையும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் கபாதுமக்கதை மனத்தில் தவத்சத
கசய்கின்சறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு சசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம்,
கதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிதைத்து நிற்கவல்ை மற்றும் கவற்றிகரமான ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக்
கட்டதமப்பதற்கான வைர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிசறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இதணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள்

ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ன்முக கலாச்ொர ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

