
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, தனது டவுண்டவுன் -ஐ மறு அபிவிெிருத்தி வெய்யும் 

முனைப்பில், ொலைகளின் எழில் கூட்டுெதற்கான ெிருப்பத்வதாிெிலன 

முன்னனாக்கி நகர்த்தெிருக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்பர் 23, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமாைது, தைது டவுண்டவுன்-ஐ மறு 

அபிவிருத்தி செய்ய குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்னககனை சதாடர்ந்து எடுத்து வருகிறது; இதன் பபாில், 

பநற்னறய திைம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரெனபயின் கமிட்டியாைது, நகாின் ஒருங்கினைந்த டவுண்டவுன் 

திட்டத்தின் (IDP) ஒரு அங்கமாக, ொனைகைின் எழில் கூட்டும் பவனைகளுக்காக$16.6 மில்லியன் நிதி 

முதலீட்டிற்கு  ஒப்புதல் வழங்கியது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மக்கைின் வாழ்க்னகத் தரத்னத பமம்படுத்துவதற்காக, உள்ளூர்த் பதனவகனைப் பூர்த்தி 

செய்யவும், சபாருைாதார மீட்புக்கு ஆதரவைிக்கவும், பவனைவாய்ப்புக்கனை உருவாக்கவும், துடிப்பாை, 

சநகிழ்ச்ெியாை ெமூகங்கனை உருவாக்கவும், சபாது இடங்கனை மறுபாிெீைனை செய்து, மீண்டும் 

மீண்டும் கண்டுபிடித்து வருவதால், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு மாற்றம் கண்டு வருகிறது. பீல் 

பிராந்திய அரசுடைாை டவுண்டவுன் உள்கட்டனமப்பு பவனைகளுக்காை முழு ஒருங்கினைப்புடன், 

நகரம் ஏற்கைபவ இருக்கும் நனடபானதகனை கற்கள் பாவிய நனடபானதகைாக மாற்றுவது மற்றும் 

க்வீன் மற்றும் பிரதாை ொனைகைின் இருபுறமும் அகைமாை நனடபானதகனை மறுெீரனமக்கும் 

பவனைகனை உள்ைடக்கிய முன்முயற்ெிகளுடன் நகரம் முன்பைறும். சுமார் $ 16.6 மில்லியன் நிதி 

சகாண்ட இந்த முதலீடாைது, வைிக நடவடிக்னககள், பாதொாிகள் மற்றும் னெக்கிள் 

ஓட்டுபவர்களுக்காை தரமாை நகர்ப்புற இடங்கனை உருவாக்க உதவுகிறது மற்றும் எட்படாபிபகாக் 

(Etobicoke)மற்றும் பிசைட்ெர்ஸ் க்ாீக்குகளுக்கு (Fletchers Creeks) இனடபய செயலூக்கமாை 

இனைப்புகனை உருவாக்குகிறது, பமலும் டவுண்டவுன் -இன் னமயத்தில் பாதொாிகளுக்காை பமம்பட்ட 

மண்டைத்னதயும் உருவாக்கும். 

IDP யின் ஒப்புதனை நினறவு செய்வதற்காக டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனுக்காை ொனை 

எழில்வடிவனமப்புக்காை னகபயட்னட உருவாக்குமாறு  ஊழியர்களுக்கு பைிக்கப்பட்டுள்ைது; இது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்குள் உள்ை பல்பவறு உள்ளூர் சுற்றுப்புறங்கள் எனவ எை சதாிவிக்கும். 

கூடுதைாக, ஊழியர்கள் நகரத்தில் தற்காலிக மற்றும் நீண்ட காை நகர்ப்புற வடிவனமப்பு 

செயல்பாடுகளுக்காை பமம்படுத்தல் வாய்ப்புகனை ஆராய்வதற்காக, 8-வார காை நகர்ப்புற வடிவனமப்பு 

செயல்படுத்தலுக்காை மூபைாபாயத்திற்காை பயிற்ெினய நடத்துவார்கள். இந்த பவனையின் பரவல் 



 

 

எல்னையாைது, டவுண்டவுன் முழுவதுமாக சமயின் ஸ்ட்ாீட்டில் இருெக்கர வாகங்களுக்சகை பிரத்பயக 

பானதகனை கட்டுமாைம் செய்தல், நனடபானதயில் நகர்த்தி னவத்துக்சகாள்ைக்கூடிய பதாட்டப்பயிர்கள் 

மற்றும் நிை எழில் அனமப்புக்காை சபாருட்கள், வாகைங்கனை ஏற்றி இறக்கிக் சகாள்ைக்கூடிய 

வனகயிைாை தடுப்புகள் அனமத்தல், குறுக்குப் பானதகைில் சதருக்களுக்காை குறிகாட்டிகள் மற்றும் வழி 

காட்டும் அறிவிப்பு பைனககள் ஆகியவற்னற உள்ைடக்கியது. இதுவல்ைாமல்,  சதானைசதாடர்புக்காை, 

எதிர்காைத்தில் நிர்மாைம் செய்யவிருக்கின்ற, ஒைி ஊடுருவும் நார் வடம் சகாண்டுசெல்ை இடமைிக்கும் 

வனகயில், கட்டுமாை அனமப்பில் குழாய்கனை பதித்தலும் அடங்கும். 

2023 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் வடிவனமப்பு முடிவனடயும் எை எதிர்பார்க்கப்படும் வனகயில், 

சபாறியியல் வடிவனமப்னப நகர நிர்வாகம் உடைடியாகத் சதாடங்கைாம். ப்ராம்ப்ட்டைின் டவுண்டவுன் 

வைிக ெமூகமாைது, பகாவிட் -19 சதாற்றுபரவலிைால் கடுனமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைது; இதன் 

காரைமாக, நகரத்தின் சபாருைாதார மீட்புக்கு ஆதரவைிப்பதற்கும் வனகயில், இனடயூறுகனைக் 

குனறப்பதற்கும் அர்ப்பைிப்பு சகாண்டுள்ைது. 

அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் செயல்படுத்தப்படக்கூடிய வனகயிலும், டவுண்டவுன் 

விறுவிறுப்பனடயும் வனகயிலும் ஆதரவைிக்கக்கூடிய, குறுகிய காை உத்திகனை நகரம் சதாடர்ந்து 

தீர்மாைிக்கிறது. பநற்னறய அதன் கூட்டத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் நகரத்தில் உள்ை, நகரத்திற்கு 

சொந்தமாை, கனட கண்ைிகள் மற்றும் க்வீன் ஸ்ட்ாீட் ஈஸ்ட் ஆகிய இடங்கைில், பிராந்தியத்திற்கு 

சொந்தமாை பபாக்குவரத்து கட்டுப்பாடு செய்யும் கூண்டுகைில், செய்தி/அறிவுனர சொல்லும் 

சுவபராவியங்கனை, STEPS உடன் கைந்தாபைாெித்து, அவற்னற  வனரயவும் குழு ஒப்புதல் அைித்தது. 

ப்ராம்ப்ட்டைில் கனை மற்றும் கைாச்ொரம் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு, www.brampton.ca ஐப் 

பார்னவயிடவும் 

ஒருங்கினைந்த டவுண்டவுன் திட்டம் பற்றி   

IDP என்பது நடவடிக்னககளுக்காை ஒரு வனரபடமாகும் – டவுண்டவுன்  ப்ராம்ப்ட்டன் எடுக்க 

முனையும்  பை சதாடர்ச்ெியாை முன் முயற்ெிகள் மற்றும் உள்கட்டனமப்பு திட்டங்கனை 

ஒருங்கினைக்கிறது. இது எதிர்காை வைர்ச்ெி மற்றும் மூபைாபாய முதலீட்னட 2051 வனர 

வழிநடத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

IDP யின் வழிகாட்டும் சகாள்னககள் என்பனவ அனைவனரயும் உள் பெர்த்தல், புதுனம 

பனடத்தல் மற்றும் நினைத்திருக்கும் தன்னம ஆகியனவயாகும். இது ப்ராம்ப்ட்டனை ஒரு முக்கிய 

சபாருைாதார அச்ொைி இயக்கியாக, பிராந்திய கைாச்ொர னமயமாக மற்றும் புதுனம பனடக்கும் 

மாவட்டமாக நினைநிறுத்தி, உள்கட்டனமப்பு பமம்பாடுகள், நகர்ப்புற வடிவனமப்பு, நிைப் 

பயன்பாடு மற்றும் நிகழ்ச்ெிகைின் பபாக்கில் அவற்றின் செயைாக்க தனையீடுகள் ஆகியவற்னற 

ஒருங்கினைக்க உதவும் 

http://www.brampton.caஐ/


 

 

IDP பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, www.brampton.ca/IDP   ஐப் பார்னவயிடவும் 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

"டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு புது ெக்தி ஏற்றி உள்சபாதிந்திருக்கும் திறனை சவைிக்சகாண்டு 

வர நாங்கள் பவனை செய்கிபறாம்; பமலும் நகரத்தின் ஒருங்கினைந்த டவுன்டவுன் திட்டத்தில், 

முதல் கட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ொனைகைின் எழில்கூட்டும்  பவனைகளுக்காை இந்த $ 16.6 

மில்லியன் முதலீட்னட அங்கீகாிப்பதன் மூைம், நாங்கள் தரமாை ஒரு நகர்ப்புற இடத்னத 

உருவாக்கவும் எங்கள் டவுண்டவுன் னமயத்தில் பாதொாிகளுக்காை  பமம்பட்ட ொம்ராஜ்யம் 

ஏற்படுத்தவும் இன்னும் ஒரு படி சநருங்கி செல்கிபறாம். நமது குடியிருப்பாைர்கள், வைிகங்கள் 

மற்றும் நகருக்கு வருனக தருபவர்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்னத ஒரு துடிப்பாை மற்றும் 

சநகிழ்ச்ெியாை ெமூகமாக இருப்பதாக மாற்றிக் காட்டுவனத நான் எதிர்பநாக்குகிபறன். 

- னபட்ாிக் ப்ரவுன், னமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"நமது டவுண்டவுன் வைிகங்கள் பகாவிட் -19 சதாற்றுபநாயால் கடுனமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைை, 

மற்றும் சபாருைாதார மீட்புக்காை பயைத்தில் எங்கைால் முடிந்த அனைத்து வழிகைிலும் அவர்களுக்கு 

ஆதரவைிக்க நாங்கள் கடனமப்பட்டுள்பைாம். டவுண்டவுனை ஆதாிப்பதற்காை குறுகிய காை இனை 

உத்திகளுடன் பெர்ந்து, இந்த ொனை எழில் கூட்டும் திட்டமாைது, ப்ராம்ப்ட்டனை முக்கிய சபாருைாதார 

அச்ொைி இயக்கியாக, பிராந்திய கைாச்ொர னமயமாக மற்றும் புதுனம பனடக்கும் மாவட்டமாக 

நினைநிறுத்த உதவும். ஒருங்கினைந்த டவுண்டவுன் திட்டமாைது, எங்கள் டவுண்டவுன், 

குடியிருப்பாைர்கள் மற்றும் உள்ளூர் வைிகங்களுக்கு சகாண்டு வரவிருக்கும் நன்னமகனை நாங்கள் 

எதிர்பநாக்கி காத்திருக்கிபறாம். 

- பால்ெிவெண்ட், கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 1&5; தலைலமப் வபாறுப்பு, வபாதுப்பணி மற்றும் வபாறியியல் 

துலற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”நகர நிர்வாகத்தில் இருக்கும் நாங்கள், எங்கள் நகரத்னத புத்துயிர் சபற னவக்கவும், எங்கள் 

குடியிருப்பாைர்கள் வாழ்வதற்கும், பவனை செய்வதற்கும், வினையாடுவதற்கும் ஏற்ற முழுனமயாை 

ெமூகங்கனை உருவாக்கவும் நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்பைாம். எங்கள் ஒருங்கினைந்த டவுண்டவுன் 

திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில் முன்பைறியபடி சபாது கனை வடிவ நிறுவல்கள் மற்றும் நகர்ப்புற 

வடிவனமப்பு செயல்படுத்தல் உத்தி பபான்ற இனை முயற்ெிகனை முன்பைாக்கி நகர்த்துவதில், எங்கள் 

குடியிருப்பாைர்களுக்கு பவனைவாய்ப்புக்கனை உருவாக்குவது, அவர்களுக்காை சபாருைாதார மீட்ெினய 

ஆதாிப்பது மற்றும் வாழ்க்னகத் தரத்னத பமம்படுத்துவது ஆகியவற்றுக்காை சபாது இடங்கள் எனவ 

எனவ எை மீண்டும் பயாெித்து கண்டுபிடித்து வருகிபறாம்." 

http://www.brampton.ca/IDP


 

 

- னடெிட் னபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA ொர்பாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கு சபாிதும் பதனவயாை 

புதுெக்தியூட்டம் பற்றிய ஊழியர்கைின் திட்டங்கள் மற்றும் திட்டகைிப்புகனைக் பகள்விப்பட்டு நாங்கள் 

மிகவும் மகிழ்ச்ெியனடகிபறாம். கவுன்ெில் குழுவில் பநற்று முன்னவக்கப்பட்ட இந்த முழுனமயாை 

புத்துயிர் சகாண்ட திட்டத்துடன், நமது நகாின் திட்டமிடல் மற்றும் நகர்ப்புற வடிவனமப்பு வல்லுநர்கள் 

முன்பைறுவார்கள் என்று நாங்கள் சபாிதும் நம்புகிபறாம். 

- னகர்ாீ வபர்ெிெல், தனைலமப் வபாறுப்பு டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA 

"டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA ஆைது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் எழுச்ெி சபற்று வரும் டவுண்டவுன் 

ப்ராம்ப்ட்டன் கைாச்ொர னமயம் மற்றும் புதுனம பனடக்கும் மாவட்டத்திற்காக இந்த முதலீட்னடச் செய்த 

தங்கள் தனைனமக்கு நகரெனப நன்றி சதாிவிக்கிறது, இதுபவ டவுண்டவுைில் உட்சபாதிந்திருக்கும் 

திறனை உண்னமயிபைபய சவைிக்சகாண்டு வருவதற்காை சதாடக்கமாகும்."  

- சூஸி காட்ஃப்னர, வெயல் இயக்குனர், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA 
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கைடா நாட்டில் மிக வினரவாக வைர்ந்து வரும் நகரங்கைில் ஒன்றாை ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வெத்தில் 700,000 மக்கனையும் 75000 

வைிக அனமப்புக்கனையும் சகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் செய்யும் ஒவ்சவாரு காாியத்திலும் சபாதுமக்கனை மைத்தில் னவத்பத 

செய்கின்பறாம். பைதரப்பட்ட ெமுதாயத்திைர் எங்களுக்கு வலு பெர்க்கின்றைர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

சதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைாை புதுனமப் பனடத்தலில் முன்ைைி வகிப்பதற்காை பயைத்தில் நாங்கள் 

சென்றுசகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பாை, நினைத்து நிற்கவல்ை மற்றும் சவற்றிகரமாை  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்காை வைர்ச்ெிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இனையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் சதாிந்துசகாள்ளுங்கள். 

 
 

 

ஊடக சதாடர்பு : 

னமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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