
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் பகுதியில் புதிய வபாது இடங்கள் முளளத்து 

ெருகின்றன 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்பர் 4, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் 

வதாழில் ெளர்ச்ெி மமம்பாட்டுப் பகுதியுடன்  இளைந்து – அதிக ெிடுமுளற நாட்கள் வகாண்ட ொர 

இறுதிளயக் கழிக்க, ொியான மநரத்தில் – குடியிருப்புொெிகளும் நகருக்கு ெருளக தருபெர்களும் மகிழ்ந்து 

அனுபெிப்பதற்காக பூங்கா மபான்ற இரண்டு புதிய இடங்களள அறிமுகம் வெய்திருக்கிறது. 

ெமூக ெிலகல் களடப்பிடித்தல் மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்ளககள் ஆகியெற்ளற மனதில் ளெத்து, 

ொகனம் நிறுத்துெதற்கான மூன்று இடங்களள, வபாதுமக்கள் தங்கள் ஓய்வு மநரத்ளதக் கழிக்கும் 

ெளகயில் அமர்ெதற்கான இடங்களாக, நகர நிர்ொகத்தினர் மாற்றியளமத்துள்ளனர். இப்படியான 

மூன்று பூங்கா மபான்ற இடங்கள் 38 மற்றும் 40 வமயின் ஸ்ட்ாீட் நார்த் மற்றும் 64 வமயின் ஸ்ட்ாீட் நார்த் 

(ெிெியன் ெந்துக்கு முன்பாக) ஆகிய இடங்களில் அளமக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்தக் கட்டுமானங்கள் நெம்பர் 1 ஆம் மததி ெளர இருக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் உள்ளூளர ஆதாிக்கவும் 

மகாெிட்-19 வதாற்றுபரெலானது உள்ளூர் ெைிகத்தின் மீது குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பிளன 

உண்டாக்கிெிட்டது; முன்வனப்மபாளதக் காட்டிலும் அெர்களுக்கு ப்ராப்ட்டன் ெமுதாய மக்களிடமிருந்து 

வபரும் ஆதரவு மதளெப்படுகிறது. மம மாதத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரெளபயானது  வபாருளாதார 

மீட்ெிக்கான யுக்திக்கு, ஒப்புதல் ெழங்கியது; இதில்,ெிறு வதாழில்கள், உைெகங்கள் மற்றும் 

சுற்றுலாத்துளறயினருக்கு  ஆதரெளிக்கும் வெயல்கள் அடக்கம். இன்ளறய மததிக்கு நகர நிர்ொகமானது 

பல புதிய முளனப்புக்களள துெக்கியிருக்கிறது; இதில் ப்ராம்ப்ட்டன் உள்ளூளர ஆதாிக்கவும் எனும் 

பிரச்ொரம் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் வெளிமுற்றம் அளமக்கும் திட்டம் ஆகியன அடங்கும். 

கூடுமானெளரயில், கூடுமான இடங்களில் உள்ளூாில் வபாருட்களள ொங்குதல், ொப்பிடுதல், பாிசு 

ெழங்குதல் மற்றும் உள்ளூளர ஆதாித்தல் ெரமெற்கப்படுகிறது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“மகாெிட்-19  வதாற்று பரெல் காலம் முழுதுமாக நமது நகரம் ெமாளித்தெளகயில்,   நமது 

குடியிருப்புொெிகள் மற்றும் ெைிகங்களுக்கு ஆதரொகமெ நிகழ்ச்ெி அளமப்புக்கள், மெளெகள் மற்றும் 

அளமெிடங்களள நாம் மாற்றியளமத்துள்மளாம். ெிாிொக்கப்பட்ட வெளி முற்றங்கள் முதல், இந்த பூங்கா 

மபான்ற புதிய இடங்கள் ெளர, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ெழங்குகின்ற ெிறந்த ெிஷயங்களள நமது 

மக்கள் பாதுகாப்புடன் அனுபெிப்பதற்கான புதிய ெழிகளளமய நாம் எப்மபாதும் மதடிக் வகாடுக்கிமறாம். 

நமது நகரத்தில் இந்த புதிய திறந்தவெளி  இடங்கள் - அதிகமான நாட்கள் வகாண்ட ொர இறுதியில்  - 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C570cd68dd6db47a7640508d8513aef58%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637348660851594721&sdata=vAPpyK%2Butm9XoCOxu4ELMbXIml%2FzxzqUk1N%2FDHN8AtU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C570cd68dd6db47a7640508d8513aef58%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637348660851594721&sdata=vAPpyK%2Butm9XoCOxu4ELMbXIml%2FzxzqUk1N%2FDHN8AtU%3D&reserved=0


 

 

ொியான மநரத்தில் முளளத்து வெளிெந்துள்ளன, இெற்ளற பாதுகாப்பாக அனுபெிக்க, அளனெளரயும் 

நான் ஊக்குெிக்கிமறன்!” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்த திட்டப்பைியில் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA க்கு  அெர்களின் கூட்டு மெரும் வெயலுக்காக எங்கள் நன்றி. 

இந்த  பூங்கா மபான்ற புதிய இடங்கள் நமது நகளர மீண்டும் திறந்து, மீட்ெி வபற வபரும் ஆதரெளிக்கும்; 

மமலும், நகாில் டவுண்டவுனில் உள்ளூர் ெைிகம் வெய்ய  ெருளக தரும் மபாது குடியிருப்பாளர்கள் 

அனுபெிக்கவும் மற்றும் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்குமான வபாது இடங்களள ெழங்குகின்றன.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்மராஸ், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தளலளமப் வபாறுப்பு, திட்டமிடல் 

மற்றும் ெளர்ச்ெி; தளலெர், மமயாின் மறுதிறப்பு மற்றும் மீட்ெிக்கான பைிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்த வதாற்று பரெல் காலத்தில், நமது ஊழியர்கள், குடியிருப்புொெிகள் மற்றும் ெைிகர்கள் எந்த 

அளவுக்கு அர்ப்பைிப்பு, புதுளம பளடக்கும் ெளகயில் மற்றும் அக்களற வகாண்டெர்களாக இருந்தனர் 

என்பளத நாம் கண்ைாரக் கண்மடாம். ஒருெருக்வகாருெர் ஆதரெளிப்பதில் தங்கள் அர்ப்பைிப்ளபயும் 

எங்கள் மீட்ெிக்கான தங்கள் கூட்டு முயற்ெிளயயும் அெர்கள் காட்டியுள்ளனர். இந்த முன்மனாடியான 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் அந்த உைர்ளெ திரட்டிக் காண்பிக்கிறது, மமலும் பூங்கா மபான்ற இந்த அளமப்புக்கள் 

எங்கள் நகரத்தில் முளளத்து எழுெளதக் கண்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்ெியளடகிமறன். ” 

- வராவீனா ொன்ட்மடாஸ், பிராந்தியக் கவுன்ெிலர், ொர்டுகள்  1 & 5, தளலெர், ெமுதாய மெளெகள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்த பூங்கா மபான்ற புதிய இடங்கள் நமது வதாடர்ச்ெியான ஈடுபாட்டின் மநரடி ெிளளொகும் மற்றும் 

குடியிருப்புொெிகள், ெைிகர்கள் மற்றும் உள்ளூர் பங்களிப்பாளர்களின் வநருக்கமான ஒத்துளழப்புடன் 

உண்டானளெயாகும்; இளெ நமது நகரம் முழுளமயான மீட்ெி வபறுெதற்காக பாதுகாப்பான மற்றும் 

அர்த்தமுள்ள ெழியில் ஆதாிக்கின்றன. இந்த இடங்களள நமது குடியிருப்பாளர்களும் 

பார்ளெயாளர்களும் ரெிக்கும்படி மாற்றியுள்ள டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA இல் உள்ள 

பங்களிப்பாளர்களுக்கும், நகர நிர்ொகத்தில் உள்ள எங்கள் குழுெினருக்கும் எனது மனமார்ந்த 

நன்றிளயத் வதாிெித்துக் வகாள்கிமறன். ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ டவுண்டவுன் பிராம்ப்டன் BIA  ஆனது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  நகர்ப்புற ெடிெளமப்புக் குழுவுடன் பல 

மீட்புத் திட்டங்களில் ஒத்துளழத்து ெருகிறது, மமலும் வமயின் ஸ்ட்ாீட் ெடக்கு பகுதியில் இந்தப் புதிய 

பூங்கா மபான்ற இடங்களுக்கான  திட்டம் வதாடர்ந்து உயிரூட்டப்பட்டு வெயலாக்கப்படுெளதக் கண்டு 

மகிழ்ச்ெியளடகிமறாம். " 

- சூஸி காட்ஃப்ராய், வெயல் இயக்குனர், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ெைிக மமம்பாட்டு பகுதி (BIA) 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெைிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்மத 

வெய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மெர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளைப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 


