
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன்-க்கு விரரவில் வருகிறது 

 உள்கட்டரைப்பு தரம் உயர்தல், இன்னும் அகலைான பக்கவாட்டுப் பாரதகள், 

மைம்படுத்தப்பட்ட பபாதுைக்களுக்கான இடங்கள். 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரவாி 3, 2022) – டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் உருைாற்றம் அரடந்து வருகிறது, 

அதில் இந்த ைாதம் துவங்கி, இந்தப் பகுதியில் இருக்கின்ற பரைய பிரதான தண்ணீர்க்குைாய்கள், 

கைிவுநீர் வடிகால்குைாய்கள் ஆகியவற்றுக்கு பதிலாக புதியவற்ரற அரைத்தல், அரதத் பதாடர்ந்து,  

பக்கவாட்டுப்பாரதகரை புதிதாக அகலப்படுத்தி ைாற்றி, ைற்றும் பெப்பனிடுதல், ைற்றும் ொரலகரை 

ைீண்டும் பாவுதல் ஆகிய அனனத்து பணிகரையும் பீல் பிராந்திய நிர்வாகம் மைற்பகாள்ை உள்ளது. 

ஜனவாி ைாத இறுதியில் கட்டுைானப் பணிகள் பதாடங்கப்பட்டு, - வானிரல அனுைதி ைற்றும் COVID-19 

பதாற்றுமநாய் அனுைதிக்கும் பட்ெத்தில்- 2025 இல் அரவ முடிவரடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பீல் பகுதியானது கட்டுைானத்திற்கான பபாதுவாக தாக்கல் பெய்யவிருக்கும் திட்டங்கள் பற்றி 

எல்மலாருக்கும் பகிர்ந்துள்ைது. இது பற்றிய தகவல்கரை குடியிருப்பாைர்களும் வணிகங்களும் 

இங்கு ைீள்பார்ரவயிட்டு தங்கள் மகள்விகள் அல்லது கருத்துகரைச் ெைர்ப்பிக்கலாம் 

க்வீன் ஸ்ட்ாீட் கட்டுைானப் பணிகைின் மபாது, ஒவ்பவாரு திரெயிலும் ஒமர ஒரு பாரதவைி(மலன்)  

ைட்டுமை மபாக்குவரத்துக்கு அனுைதிக்கப்படும். பிரதான வீதி (பையின் ஸ்ட்ாீட்) கட்டுைானப் பணிகைின் 

மபாது, மபாக்குவரத்து ஒரு திரெயில் ஒரு வைிப்பாரதயாக ைட்டுமை பராைாிக்கப்படும். வணிக 

இடங்கரை அணுக பாதொாிகள் அனுைதிக்கப்படுவார்கள், ைற்றும் நரடபாரதகரை பபாதுைக்கள் 

உபமயாகிக்கலாம். ைரங்கள் அடர்ந்த ொரலகைில் ெில குறுகிய கால மவரலகள் இருக்கும், அரதத் 

பதாடர்ந்து ொரலமயார தடுப்புகள் (கர்ப்கள்) ைற்றும் நரடபாரதகள் முழுரையாக ைாற்றப்படுகின்ற 

மவரையில், பாதொாிகள் பதருவின் ைறுபக்கத்திற்கு அனுப்பப்படுவார்கள். 

இந்த மைம்பாடுகள் அரனத்தும்  நகரத்தின் ஒருங்கிரணந்த டவுண்டவுன் திட்டத்ரத உந்தச் பெய்வதில் 

ஒரு முக்கிய பகுதியாகும்; டவுண்வுன் ப்ராம்ப்ட்டனின் பதாடர்ச்ெியாக நரடபபற்றுவரும் இந்தப் பல 

முயற்ெிகளும், வைர்ச்ெி ைற்றும் முதலீட்ரட ஊக்குவிக்கும் உள்கட்டரைப்புக்கான திட்டப்பணிகளுக்கு 

வைிகாட்டுகிறது. 

மைலும் தகவல்களுக்கு வருரக தரவும்: www.brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C024cc840cec84f4083a808d9e7427d0a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637795095015453350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VIuJ1F9RGFUe%2B16LtCEph8iFw2K8cCgPh%2BsVBOXBj7I%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx


 

 

டவுண்டவுன் ொரல எைில் கூட்டுதல் 

பிராந்தியத்தின் டவுண்டவுன் உள்கட்டரைப்புக்கான பணிகள் முழு ஒருங்கிரணப்புடன் ொரலகளுக்கு 

எைில்கூட்டும் முரனப்புகரை மநாக்கி நகர்கிறது; தற்மபாதுள்ை நரடபாரதகரை கற்கள் பாவிய 

பக்கவாட்டு நரடபாரதகைாக ைாற்றுவது ைற்றும் க்வீன் ஸ்ட்ாீட் ைற்றும் பிரதான வீதி (பையின் ஸ்ட்ாீட்) 

ஆகிய இரு வீதிகைின் இருபுறமும் அகலைான நரடபாரதகளுடன் ொரலகரை ைறுெீரரைப்பது 

உள்ைிட்ட பதருக்களுக்கு எைில்கூட்டும் முயற்ெிகைில் நகரம் முன்மனறி வருகிறது. வணிக 

நடவடிக்ரககள், பாதொாிகள் ைற்றும் ரெக்கிள் ஓட்டுபவர்களுக்கு தரைான நகர்ப்புற இடங்கரை 

உருவாக்குவதற்கும், எட்மடாபிக்மகாக் (Etobicoke) ைற்றும் ஃப்பைட்ச்ெர்ஸ் க்ாீக் (Fletchers Creeks) 

ஆகிய இடங்களுக்கு  இரடமய பெயல்பாடு ைிக்க பதாடர்ரப உருவாக்குவதற்கும், நகர ரையத்தில் 

மைம்படுத்தப்பட்ட பாதொாி ைண்டலத்ரத உருவாக்குவதற்கும், இந்த ஏறத்தாை $16.6 ைில்லியன் முதலீடு 

உதவும். 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டப்பணிகளுக்கான ரையம் 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டப்பணிகளுக்கான ரையம் (Downtown Brampton Projects 

Centre) (DBPC) இப்மபாது உள்ைபடிமய திறந்துள்ைது. நகர வணிகங்கள் ைற்றும் குடியிருப்பாைர்களுக்கு 

உதவ, நகர ஊைியர்கள் தயாராக உள்ைனர்; மைலும் நகரம் புத்துயிர் பபறுவதற்கான திட்டங்கரையும் 

முன்முயற்ெிகரையும் பதாடர்ந்து வைங்கவும் தயாராக உள்ைனர். கட்டுைானப்பணிகைின் மபாது பீல் 

பிராந்திய ஊைியர்களும் உடன் இருப்பார்கள். 

DBPC மூலம் ஆதரவைிக்கப்படும் திட்டங்கைில் பிராந்தியத்தின் தண்ணீர் குைாய்கள் ைற்றும் கைிவுநீர் 

வடிகால் ைாற்றும் திட்டம் ைற்றும் ரை பையின் ஸ்ட்ாீட் (My Main Street program) ஆகியரவ அடங்கும்.  

டவுண்டவுன் ஒருங்கிரணப்பாைர் ஒருவர் உள்ளூர் வணிகங்கள், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA ைற்றும் 

மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட அதிகாாிகளுக்கு ெிறிய அைவிலான திட்டங்கரைச் பெயல்படுத்தவும், 

பபாருத்தைான நகரத் துரறகளுக்கு மகாாிக்ரககரை மநரடியாக எடுத்துச்பெல்லவும் உதவுவார். 

www.brampton.ca/downtownbrampton எனும் வரலப்பக்கத்தில் DBPC பற்றி மைலும் அறியவும் 

உள்ளூரர ஆதாிக்கவும் 

மகாவிட்-19 பதாற்றுமநாயால் ப்ராம்ப்ட்டனின் டவுண்டவுன் வணிகச் ெமூகம் கடுரையாகப் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ைது, மைலும் பபாது இடங்கரை மைம்படுத்துவதற்கான முக்கிய உள்கட்டரைப்பு 

மைம்பாட்டு பணிகைில் பதாடர்ந்து முதலீடு பெய்யும் அமத மவரையில், இரடயூறுகரைக் 

குரறப்பதற்கும் ைக்கைின் பபாருைாதார ைீட்ெியில் அவர்களுக்கு ஆதரவைிப்பதற்கும் நகரம் 

அர்ப்பணிப்புடன் உள்ைது. 

இந்தச் ெையத்தில் டவுண்டவுனுக்குச் பென்று வணிக மவரலகரை பதாடர்ந்து பெய்துவர 

குடியிருப்புவாெிகள் உற்ொகைைிக்கப்படுகிறார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமே! உள்ளூனர ஆதாிக்கவும் எனும் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1009
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1009
http://www.brampton.ca/downtownbrampton
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx


 

 

ெனைத்தளத்தில் (Support Local Brampton website) இல் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சிறு ெணிகங்களின் முழுப் 

பட்டியனை நீங்கள் காணைாம்.  

கட்டுோனப்பணிகள் நனடவபற்றுக்வகாண்டிருக்கும்மபாமத உங்களுக்கு ெிருப்போன ெணிக 

ஸ்தைத்திற்குச் வசல்ைவும் அதற்கான ொகன நிறுத்துேிடம் பற்றிய முழு பட்டியலுக்கும், ெருனக 

தரவும்: www.brampton.ca. 

ஒருங்கினணந்த டவுண்டவுன் திட்டம் பற்றி 

ஒருங்கினணந்த டவுண்டவுன் திட்டம் (IDP)  என்பது வசயல்ெடிெம் வகாடுப்பதற்கான ெழிகாட்டும் 

படோகும்- அதாெது டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் – இன் நடப்பில் இருக்கும் பை உள்கட்டுோன 

திட்டப்பணிகனள ஒருங்கினணத்தல் எனக் வகாள்ளைாம். 2051 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக எதிர்காை ெளர்ச்சி 

ேற்றும் யுக்திாீதியான முதலீட்டுக்கு ெழிகாட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

அனனத்னதயும் உள்ைடக்கும் தன்னே, புதுரைபனடத்தல் ைற்றும் நிரலத்து நிற்கெல்ை தன்ரை 

ஆகியனெமய  IDP இன் வைிகாட்டும் பகாள்ரககள் ஆகும். இது உள்கட்டரைப்பு தரம் உயர்த்தல், 

நகர்ப்புற வடிவரைப்பு, நிலத்தின் பயன்பாடு ைற்றும் திட்டச் வசயல் நிரலாக்கத் தரலயீடுகள் 

ஆகியெற்னற ஒருங்கிரணக்க உதவும் – இப்படியாக ப்ராம்ப்ட்டரன ஒரு முக்கிய பபாருைாதார 

உந்துசக்தியாக, பிராந்திய கலாச்ொர ரையோக ைற்றும் புதுரை ைாவட்டைாக நிரலநிறுத்துகிறது. 

 

IDP பற்றிய மேலும் தகெல்களுக்கு ெருனக தரவும்: www.brampton.ca/IDP.   

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

"எங்கள் கூட்டாைர்களுடன் மெர்ந்து, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனின் உட்வபாதிந்த ெக்திரய 

வெளிக்வகாண்டுெரவும், புத்துயிரூட்டவும், மைலும் எங்கள் டவுண்டவுன் ரையத்தில் தரைான நகர்ப்புற 

இடங்கள் ைற்றும் பாதொாிகளுக்கான மைம்படுத்தப்பட்ட ொம்ராஜ்யத்ரத உருவாக்கவும் நாங்கள் 

பணியாற்றி வருகிமறாம். குறுகிய கால கட்டுைானப்பணிகள் இரடயூறாக இருந்தாலும், இறுதியில், 

ப்ராம்ப்ட்டரன ஒரு பபாருைாதார உந்துசக்தியாக, பிராந்திய கலாச்ொர ரையைாக ைற்றும் புதுரைகைில் 

உலகைாவிய தரலவராக நிரலநிறுத்த இந்தத் திட்டப்பணிகள் உதவும். நேது குடியிருப்பாைர்கள் ைற்றும் 

வணிகர்கைின் பபாறுரை காப்பதற்காக நாங்கள் பாராட்டுகிமறாம், மைலும் இந்த பணி 

மைற்பகாள்ைப்படும்மபாது உள்ளூர் ப்ராம்ப்டரன ஆதாியுங்கள் எனும் இயக்கத்னத  முடுக்கி 

ெிடுெதற்காக நேது ெமூகத்திற்கு நன்றி கூறிக்வகாள்கிமறன். 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், வேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
http://www.brampton.ca/IDP


 

 

”டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பரெசோன உருைாற்றத்தினன மேற்வகாண்டு ெருகிறது. பிராந்தியத்தின் 

இந்த முதல் கட்ட கட்டுைானப் பணியானது, நேது நகரத்தின் உள்கட்டரைப்பின் நலம் மபணலுக்கு 

அவெியைானது; மைலும் நேது நகரத்தின் ரையத்ரத மைம்படுத்துவதற்காக பதருக்களுக்கு எைிலூட்டுதல் 

ைற்றும் பிற முயற்ெிகரைத் பதாடர அடித்தைம் அரைக்கும். நேது நகரத்திற்கும், குடியிருப்பாைர்களுக்கும் 

ைற்றும் உள்ளூர் வணிகங்களுக்கும், இந்தத் திட்டைிடப்பட்ட டவுண்டவுன் பணிகள் பகாண்டு வரும் 

நன்ரைகரை நாங்கள் எதிர்மநாக்குகிமறாம்.” 

- பால் ெிவசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள், 1 & 5; தனைெர், வபாதுப்பணிகள் ேற்றும் 

வபாறியியல் துனற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“மகாவிட்-19 பதாற்றுமநாயாலும், ெணிகங்கள் பதாடர்ந்து மூடப்பட்டு வருெதாலும் நேது  நகர 

வணிகங்கள் கடுரையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ைன; பபாருைாதார ைீட்ெிக்கான அவர்கைின் கடினோன 

பயணத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவைிக்க நாங்கள் கடரைப்பட்டுள்மைாம். நேது வணிகங்கைில் 

நனடவபறும் கட்டுைானப்பணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்ரபக் குரறப்பதற்காகவும், நகரத்திற்கு 

ேறுசக்தியூட்டுெதற்காகவும், ஷாப்பிங் பெய்தல், வெளியில் பென்று உணெருந்துதல் ைற்றும் உள்ளூர் 

இடங்களுக்கு உைாெருதல் ஆகியெற்னறத் வதாடர்ந்து மேற்வகாள்ளுோறு நேது குடியிருப்பாைர்கரை 

நான் ஊக்குவிக்கிமறன். பிராந்தியத்தின்  இயல்பான பணி நடந்துவகாண்டிருக்கும் அமத மநரத்தில், 

அரனவரும் பயன்பபறவும் அனுபவிக்கவும் ஒரு துடிப்பான ைற்றும் பநகிழ்ச்ெியான நகரத்ரத உருவாக்க 

டவுண்டவுனில் மைற்பகாள்ைப்படும் எங்களின் பல கட்டுோனப் பணிகள் உதவும்.” 

- ோர்ட்டின் வேவடய்மராஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4,  தனைெர், வபாருளாதார மேம்பாடு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”நேது நகரத்ரத மைம்படுத்துவதற்கும், நைது குடியிருப்பாைர்கள் வாை, மவரல பெய்ய ேற்றும், 

விரையாடுவதற்கான முழுரையான ெமூகங்கரை உருவாக்குவதற்கும் நாங்கள் கடரைப்பட்டுள்மைாம். 

பபாதுேக்களுக்கான இடங்கரை மைம்படுத்துவதன் மூலம், நாங்கள் மவரலொய்ப்புக்கரை 

உருவாக்குமவாம், பபாருைாதார ைீட்ெிரய ஆதாிப்மபாம் ைற்றும் நைது குடியிருப்பாைர்கைின் வாழ்க்ரகத் 

தரத்ரத மைம்படுத்துமவாம். ேிகவும் மதரவயான ைற்றும் உற்ொகைான இந்த மவரலரய முடிக்க 

பிராந்தியத்துடன் இரணந்து பணியாற்றுெனத நாங்கள் எதிர்மநாக்குகிமறாம். 

- மடெிட் மபர்ாிக், தரலனே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் உள்ை எங்கள் கூட்டாைர்களுடன் மெர்ந்து, எங்கள் நகாின் ரையப்பகுதியில் 

உள்ை பபாதுைக்களுக்கான இடங்கரை மைம்படுத்துகின்ற அமத மவரையில், எங்கள் நகர 

வணிகங்கரை பதாடர்ந்து ைீட்படடுப்பதற்கான ஆதரவைிக்கவும் நாங்கள் கடரைப்பட்டுள்மைாம். இந்த 



 

 

மைம்பாட்டுப் பணிகள் நடந்து பகாண்டிருக்கும் மபாது, நைது உள்ளூர் கரடகள், உணவகங்கள் ைற்றும் 

மெரவகள் வணிகத்திற்காக திறந்திருக்கும் என்பரத நான் குடியிருப்பாைர்களுக்கு நிரனவூட்டுகிமறன்! 

இந்த அற்புதைான ைாற்றங்களுக்காக  காத்திருப்பது ைதிப்பு வாய்ந்து என்பரத நாங்கள் அறிமவாம்! 

- சூஸு காட்ஃப்ராய், பெயல் இயக்குனர், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வணிக மைம்பாட்டு பகுதி (BIA) 

“டவுண்டவுன் பிராம்ப்டன் BIA ொர்பாக, அந்தப் பகுதியின் உருைாற்றம் நடந்து பகாண்டிருப்பதில் 

நாங்கள் ைகிழ்ச்ெியரடகிமறாம்; இதன் மூலைாக எங்கள் உள்ளூர் வணிகங்களுக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடியிருப்பாைர்களுக்கும் கிரடக்கக்கூடிய பல நன்ரைகரைக் பகாண்டு வரும் என எதிர்பார்கிமறாம். 

மகாவிட்-19 பதாற்றுமநாயின் தாக்கங்கைிலிருந்து நாம் ைீண்டு வரும் மவரையில் கட்டுைானப் பணிகள் 

நரடபபற்று வருகிறது என்றாலும்கூட, ஷாப்பிங் பெய்யவும், ொப்பிடவும் ைற்றும் உள்ளூாில் உலா 

வரவும் நைது ெமூகத்ரத நாங்கள் மகட்டுக்பகாள்கிமறாம். டவுண்டவுனில் வாகன நிறுத்தம் பெய்வதற்கு 

வெதியான விருப்பத்பதாிவுகள் பலவும் உள்ைன; அவற்ரற நகரத்தின் இரணயதைத்தில் காணலாம்; 

மைலும் நைது வணிகங்கள் திறந்த நிரலயிமலமய உள்ைன ைற்றும் உங்களுக்கு மெரவ பெய்யவும் 

தயாராக உள்ைன!”  

- மகர்ாி பபெிவல், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வணிக மைம்பாட்டுப் பகுதி (BIA) 
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கனடா நாட்டில் ைிக விரரவாக வைர்ந்து வரும் நகரங்கைில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வெத்தில் 700,000 ைக்கரையும் 75,000 

வணிக அரைப்புக்கரையும் பகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் பெய்யும் ஒவ்பவாரு காாியத்திலும் பபாதுைக்கரை ைனத்தில் ரவத்மத 

பெய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு மெர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

பதாைில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதியிலான புதுரைப் பரடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

பென்றுபகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கவல்ல ைற்றும் பவற்றிகரைான  ஆமராக்கியைிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரைப்பதற்கான வைர்ச்ெிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் பதாிந்துபகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக பதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பல கலாச்ொர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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