
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

நகர நிர்ொகம் புதுமை பமடத்தலுக்கான மையத்திற்கான ைாற்றம் புாியத்தக்க 

கட்டிட  ெடிெமைப்பாளராக டயைண்ட் ஷ்ைித் நிறுெனத்மத ததர்ந்வதடுக்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூமை 27, 2021) – தனது புதுமைபமடத்தலுக்கான மையத்திற்கான (CFI) கட்டிட 

ெடிெமைப்பாளமரத் ததர்ந்வதடுத்ததன் மூைைாக, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் இன் வபாருளாதா 

உட்வபாதிெிமன வெளிக்வகாண்டு ெரவும் அதற்கு ைறுசக்தியூட்டவும் நகர நிர்ொகம் வதாடர்ந்து தனது 

தெமைமயச் வசய்துெருகிறது. 

உைவகங்கிலும் உள்ள கைாச்சார, கல்ெி ைற்றும் குடிமை இடங்களுக்கு புதுமை பமடக்கும்படியான 

ெடிெமைப்புகமள ெழங்கும் கனடா நாட்டு கட்டிடெடிெமைப்பாளராகிய டயைண்ட் ஷ்ைித் -க்கு நகர 

நிர்ொகம் சி.எஃப்.ஐ (CFI) திட்டத்தின் ெடிெமைப்மப ெழங்கியுள்ளது. டயைண்ட் ஷ்ைித்-இன் 

அறியப்பட்ட சிறந்த திட்டங்களில், கனடா வசனட் கூடும் கட்டிடம்; ொன்கூொில் உள்ள எைிலி கார் 

கமை ைற்றும் ெடிெமைப்பு பல்கமைக்கழகம்; ரஷ்யாெின் வசயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் உள்ள ைாாின்ஸ்கி 

II திதயட்டர்; ஒட்டாொெில் உள்ள ததசிய கமை மையம்; வடாராண்தடாெின் நிகழ்த்து கமைகளுக்கான 

ஃதபார் சீஸன்ஸ் மையம் ைற்றும் குதளாப் ைற்றும் வையில் வசன்டர்; ொட்டர்லூெில் உள்ள ெில்ப்ாிட் 

ைாாியர் பல்கமைக்கழகத்தில் ைாசாிடிஸ் ஹால் ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உடல்நைம் ைற்றும் 

ஆதராக்கியத்திற்கான ப்ராம்ப்ட்டனின் வசாந்த பீல் நிமனவு மையம் ஆகியமெ அடங்கும். டயைண்ட் 

ஷ்ைித் புதிய ஒட்டாொ வபாது நூைகம் ைற்றும் மைப்ாி அண்ட் ஆர்கிவ்ஸ் கனடா (OPL-LAC) கூட்டு 

ெசதிக் கட்டிடம் ஆகியெற்மறயும் ெடிெமைத்து ெருகிறார். 

நகர்ப்புற சமூகம், ெரைாற்றுச் சூழல் ைற்றும் ஆக்கபூர்ெைான இடைாக்கல் ைற்றும் தநாக்கத்தின்பால் ஒரு 

கடமையுைர்வும் கட்டமைக்கப்பட்ட, ைிகநன்றாக நீடித்து நிமைக்கெல்ை குமறந்த கார்பன் 

வெளிெிடுகின்ற ைற்றும் குமறந்த எாிசக்தி ததமெப்படும் கட்டிடங்களுக்காக அர்ப்பைிப்புடனான 

ெடிெமைப்புகளில் கெனம் வசலுத்துெதன் மூைம், டயைண்ட் ஷ்ைித், பிராம்ப்டன் நகரத்தில் ஒரு 

உருைாறும் ஐகாமன (சின்னத்மத) ெழங்குெதற்கான ைிகச்சாியான வபாருத்தைான நபர் ஆொர். 

சி.எஃப்.ஐ (CFI) ஆனது, ப்ராம்ப்ட்டனின் டவுண்டவுனில்நகர மையத்தில் மையைாக அமைக்கப்படும் 

ைற்றும் அல்தகாைா பல்கமைக்கழகம், மரயர்சன் பல்கமைக்கழகம் ைற்றும் க்வெல்ஃப்-ஹம்பர் 

பல்கமைக்கழகம் தபான்ற நகரத்தில் தற்தபாமதய ைற்றும் எதிர்காை இரண்டாம் நிமைக் கல்ெிக்கு 

அடுத்த நிமைக் கல்ெி ெினாடி நிறுெனங்கள் இருப்பமத ஆதாிக்கும். உள்ளூர் ெைிகங்கள் ைற்றும் 

வதாடக்க நிமை ெைிக நிறுெனங்களுடன் இரண்டாம் நிமைக் கல்ெிக்கு அடுத்த நிமைக் கல்ெி 

நிறுெனங்கமள இமைப்பதில் இது ஒரு ஒருங்கிமைந்த பங்மகக் வகாண்டிருக்கும், தைலும் 



 

 

ப்ராம்ப்ட்டனின் பைியாளர்கமள எதிர்காைத்தில் திறமையான தெமைொய்ப்புகளுடன் இமைக்க 

உதவும். நகரத்தின் டவுண்டவுன் ைத்தியில் CFI  குறிப்பிடத்தக்க தூண்டுதமை ெழங்கும், ைற்றும் இந்த 

கட்டித்தின் ெடிெமைப்பு கட்டிடத்திற்குள்ளும் அது இருக்கும் வீதிக்காட்சி ைற்றும் நகர்ப்புற ெடிெமைப்பு 

மூைைாகவும் தநர்ைமறயான ைற்றும் ஈர்க்கும் ெமகயிைான பயனர் அனுபெத்மத ெழங்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டனின் ெளர்ந்து ெரும் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, புதுமை பமடக்கும் 

மையைானது ஒரு புதிய ைத்திய நூைகத்மத ெழங்கும் ஒரு புதிய கூட்டு இடைாக இருக்கும்; இது டிஜிட்டல் 

உருொக்கம் ைற்றும் நிகழ்ச்சி நிரைாக்கம், வசயல்திறன் ைற்றும் ஆடிதயா பதிவு வசய்தல், பல்தெறு 

திறன்களுக்கான உதெிபுாியெல்ை வதாழில்நுட்பங்கள் ைற்றும் கைாச்சார நாட்கள் ஆகியெற்மற 

ெழங்குகிறது. குடியிருப்பாளர்கள் ைற்றும் சமூக கூட்டாளர்கமள ஈடுபடுத்த நூைகம் வநகிழ்ொன 

அலுெைக இடங்கமளயும் ெழங்கும். 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் GO நிமையத்திலிருந்து நகரத்திற்குள் நுமழயும் அல்ைது புறப்படும் ரயில் 

பயைிகளுக்கு CFI  ஒரு நுமழொயிைாகவும் அமடயாளக் கட்டிடைாகவும் இருக்கும். இது அமனத்து 

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் பல்கமைக்கழக ைாைெர்களுக்கும் தசமெ வசய்யும்; வதாடக்க, 

இரண்டாம் நிமை ைற்றும் இரண்டாம்நிமைக்கு அடுத்த நிமை ைாைெர்கள் தங்களுக்குள் 

ஒருெருக்வகாருெர் ஈடுபாடு காட்டவும், புதுமை பமடக்கவும், ஒத்துமழக்கவும் ொய்ப்புக்கமள 

ஏற்படுத்துகிறது; அத்துடன் குடியிருப்பாளர்கள், ெைிக சமூகம் ைற்றும் வதாழில் ஆகியெற்றுடனும் 

பாிதசாதமன ாீதியான கற்றமை முன்வனடுக்கிறது. 

கட்டுைானப்பைிகள் 2023 இல் துெங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

தகாெிட்-19 வதாற்றுப்பரெல் காை, முழுெதுைாக, டவுண்டவுன் முதலீடு ைற்றும் புத்துயிர் வபறுதலுக்கும் 

நகரம் வதாடர்ந்து தெமை வசய்து ெந்தது; ப்ராம்ப்ட்டனின் மையக் கருத்தான புதிய முன்தனற்றங்கமள 

தைம்படுத்துெதற்கும் நகரம் தனது பைிமயத் வதாடர்ந்தது. கவுன்சில் காைத்தின் முன்னுாிமை வகாண்ட 

ெிஷயங்கமளக் கட்டமைத்து, உருைாற்ற முமனப்புக்கள் நடந்துவகாண்டிருப்பது என்பது, முழுமையான 

சமுதாயங்கமள உருொக்க உதெி வசய்யும்; வபாருளாதார உட்வபாதிெிமன வெளிக்வகாண்டு ெரும் 

ைற்றும் புதுமை பமடக்கும் பகுதியில் ப்ராம்ப்டனின் தனித்துெைான நிமைமய ெலுப்படுத்தவும் உதவும். 

CFI பற்றி தைலும் வதாிந்து வகாள்ள, ெருமகதரவும் www.brampton.ca 

ெிமரவுக் கூற்றுக்கள் 

• 21 ைார்ச் 2021 இல், மரயர்ஸன் பல்கமைக்கழகத்தில் ஒரு ைருத்துெ நிறுெனம் உட்பட, 

ப்ராம்ப்ட்டனில் அதிகைான இரண்டாம்நிமைக்கு அடுத்த நிமைக் கல்ெி ொய்ப்புகமள ைாகாை 

அரசு  அறிெித்தமத நகரசமப ெரதெற்றது. 

• ஜூமை 7 ஆம் தததி கூட்டத்தில், எதிர்காை ப்ராம்ப்ட்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் வைடிசினுக்கு நிதியளிக்க 

மரயர்சன் பல்கமைக்கழகத்திற்கு 1 ைில்லியன் வதாமக திட்டைிடல் ைானியம் ெழங்க ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Centre-for-Innovation.aspx


 

 

• ஜூன் 16, 2021 அன்று, நகர நிர்ொகம் ைற்றும் க்வெல்ஃப்-ஹம்பர் பல்கமைக்கழகம் ஒன்று 

தசர்ந்து, கல்ெி நிறுெனத்திற்கான புதுமை பமடக்கும் மையத்தில் ஒரு நிமையான 

ொடமகதாரராக இருந்துவகாள்ள ப்ராம்ப்ட்டனுக்குச் வசல்ெதற்கான தங்கள் உத்ததசத்மத 

உறுதிப்படுத்தின. 

• நகர நிர்ொகம்  ப்ராம்ப்ட்டன் டவுண்டவுன்ம் மையத்தில் ஒரு புதுமை பமடக்கும் ைற்றும் வதாழில் 

முமனதொர் சுற்றுச்சூழலுக்கான அமைப்மப உருொக்குகிறது. வதாடக்க, அளெிைான, சிறு 

ைற்றும் நடுத்தர நிறுெனங்கள், ைற்றும் வபாியது உள்ளிட்ட அமனத்து நிமைகளிலும் உள்ள 

நிறுெனங்களுக்கான ஆதார ெளங்களுடன், பிராந்தியம் ைற்றும் சர்ெததச புதுமுகங்களுக்கு 

ஸ்டார்ட்-அப்கமள ஆதாிக்கும் தநாக்கத்துடன் புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டம் புதுமை பமடக்கும் 

திறமைகமள உருொக்கும். கார்ப்பதரட்டுகள். எங்கள் வபாருளாதார ைீட்பு மூதைாபாயத்தின் 

முக்கிய பகுதியான புதுமை பமடக்கும் ைாெட்டத்தில் 21 ைில்லியனுக்கும் அதிகைான முதலீடு 

வசய்யப்படுகிறது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு அற்புதைான உருைாற்றத்தின் ைத்தியில் உள்ளது, ைற்றும் நைது நகரத்மத ஒரு வபாிய 

கல்ெி ைற்றும் புதுமை பமடக்கும் சந்திப்பிடைாக உருொக்க உதவுெதில் எங்கள் புதுமை பமடக்கும்  

மையம் முக்கிய பங்கு ெகிக்கும். கனடாெின் உயர்ைட்ட நிறுெனைான டயைண்ட் ஷ்ைித்-ஐத் 

ததர்ந்வதடுப்பதன் மூைம், பிராம்ப்டன் நகரத்தின் வபாருளாதார உட்வபாதிெிமன வெளிக்வகாண்டு 

ெருெதற்கும், எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்கு உயர்தர கல்ெி ைற்றும் திறன் ொய்ப்புகமள அெர்கள் 

இருக்குைித்திதைதய ெழங்குெதற்கும் நாங்கள் ஒரு படி வநருக்கைாகதெ உள்தளாம். ” 

- தபட்ாிக் பிரவுன், தையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"எங்கள் புதுமை ைாெட்டத்தின் வதாடர்ச்சியான ெளர்ச்சிதான் எங்கள் வபாருளாதார ைீட்பு ெியூகத்தில் 

ஒரு முக்கிய நடெடிக்மகயாகும், தைலும் இப்பகுதியில் எதிர்காை ெளர்ச்சிமயத் தூண்டுெதற்கும் நாங்கள் 

ைீட்சி வபற ஆதரெளிப்பதற்கும் புதுமை பமடக்கும் மையம் ஒருங்கிமைந்ததாக இருக்கும். நகர நிர்ொகம் 

ஒரு கட்டிட ெடிெமைப்பாளமர ததர்ந்வதடுத்ததில் நான் பரெசைமடகிதறன், தைலும் புதுமை பமடக்கும் 

மையம் எங்கள் நகரத்திற்கு வகாண்டு ெரும் நன்மைகமளப் பார்க்கவும் ஆெலுடன் காத்திருக்கிதறன். ” 

- ைார்ட்டின் வைவடய்தராஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமைெர், வபாருளாதார தைம்பாடு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"எங்கள் நகரத்திற்கு புதுசக்தி ஊட்டவும், எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள் ொழ, கல்ெிகற்க, தெமை வசய்ய, 

ெிமளயாட கூடிய முழுமையான சமூகங்கமள உருொக்குெதற்கு நகர நர்ொகம் அர்ப்பைிப்பு 

வகாண்டுள்ளது. டயைண்ட் ைற்றும் ஷ்ைித் ஆர்கிவடக்ட்ஸ் இன்க் நிறுெனம் பற்றிய இந்த அறிெிப்பு 

மூைம், எங்கள் உருைாறும் புதுமை பமடக்கும் மையத்திற்கான கட்டிடக் கமைஞராக அெர்கள் 



 

 

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டதால், நாங்கள் ஒரு ெலுொன ைற்றும் ைிகவும் தாக்கமுள்ள ப்ராம்ப்ட்டமன தநாக்கி 

வசயல்படுகிதறாம். ” 

- பால் ெிவசன்ட், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துமைத் தமைெர், வபாருளாதார தைம்பாடு,  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்டன் நகர நிர்ொகத்தில் உள்ள எங்கள் குழு எங்கள் நகரத்தின் 

உட்வபாதிெிமனவெளிக்வகாண்டுெர தங்கமை அர்ப்பைித்துக் வகாண்டுள்ளது, தைலும் ைாைெர்கள் 

கல்ெி ைற்றும் ெைிகங்கள் வசழித்து ெளர ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்மபத் வதாடர்ந்து 

உருொக்குகின்றனர். கனடாெின் புதுமைபமடக்கும் தாழ்ொரத்தில் எங்கள் பிரதான இருப்பிடத்மதக் 

வகாண்டபடி, எங்கள் முழு சமூகத்திற்கும் பயனளிக்கும் ெமகயில் எங்கள் நகரத்மத கல்ெி ைற்றும் புதுமை 

பமடக்கும் சந்திப்பிடைாக உருொக்குெதில் நகரம் வதாடர்ந்து முன்னைி ெகிக்கிறது. புதுமை பமடக்கும் 

திட்டப்பைியானது முன்தனாடியாக நிஞைாெமத காை நாங்கள் ஆெலுடன் காத்திருக்கிதறாம், தைலும் 

எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள்  பைன்கமள அமடெமதயும் எதிர்தநாக்குகிதறாம். ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், தமைமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"குடிைக்கள் பார்மெக்கு அசாதாரை முயற்சியான இருக்கப் தபாகின்ற வசன்டர் ஃபார் இன்வனாதெஷன் 

ெடிெமைப்பில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்துடன் கூட்டாக பைியாற்றுெதில் ஒத்துமழக்க டயைண்ட் ஷ்ைித் 

நிறுெனம்  வபருமைப்படுகிறது." 

- டான் ஷ்ைித், முதல்ெர், டயைண்ட் ஷ்ைித் 

"இந்த உருைாறும் திட்டpபைியின் ஒரு அங்கைாக இருப்பதில் நாங்கள் ைகிழ்ச்சியமடகிதறாம். 

புதுமைபமடத்தல், தாக்குப்பிடிக்கும் தன்மை ைற்றும் ைற்றும் நிமைத்துநிற்கெல்ைதன்மைக்கான 

ெழிமுமறமயப் பட்டியலிட எங்கள் குழுவுக்கு ஒரு அசாதாரை ொய்ப்மப புதுமை பமடக்கும் மையம் 

ெழங்குகிறது. ” 

- மைக் ஸ்ஸாதபா, முதல்ெர், டயைண்ட் ஷ்ைித் 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000 

ெைிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்தத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிமைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆதராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

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

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

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


 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு  

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

