
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, உள்ளூர் கூட்டாளர்களுடன் இணைந்து 

ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்ட நிகழ்ச்சிணைத் துெக்குகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 3, 2022) – ப்ராம்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, ப்ராம்ப்ட்டன்-க்கான 12 மாெ கால 

ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்ட நிகழ்ச்சிணைத் துெக்கி ெனது டவுண்டவுன் -ஐ 

வமம்படுத்துெெற்கான நடெடிக்ணககணள வொடர்ந்து எடுத்து ெருகிறது. 

ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்ட நிகழ்ச்சிைானது, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

இருக்கின்ற ெனி நபர்களுக்கு வெருக்களுக்கான  இலக்கு ணெக்கப்பட்ட வசணெகணள ெழங்கவும், 

உள்ளூர் குடிைிருப்புொசிகள் மற்றும் ெைிகர்களின் வெணெகளுக்கு முகமன் வகாடுக்கவும் பாதுகாப்ணப 

வமம்படுத்துெெற்குமான குறிக்வகாள் வகாண்டுள்ளது. 

இந்த  ெிட்ட நிகழ்ச்சி மூலமாக, டவுண்டவுன் ெிைாபாரங்களுக்கு  ”ெரவெற்கின்ற  வெருக்களின் 

ெணலெர்கள்”  ஆெரெளிப்பார்கள். இெில் பீல் பிராந்ெிை வபாலீஸ்-இன் உெெி வெணெைிருக்காெ 

நிணலணமகளுக்கான உெெி வெணெப்படும்  துன்பத்ெில் இருக்கின்ற ெனி நபர்கள் வெண்டுவகாள்களுக்கு 

இந்ெ ெணலெர்கள் வசெிசாய்ப்பார்கள்; டவுண்டவுனில் ெசிக்கின்ற ெனிநபர்களுடன் ஈடுபாடு வகாண்டு 

உறவுமுணறகணள ஏற்படுத்துொர்கள்;  ஆெரவுக்கான வசணெகள் வெணெப்படக்கூடிைெர்கணள இனம் 

கண்டு பாிந்துணரப்பார்கள். இந்ெ ெணலெர்கள்  எண் 2, வெல்லிங்ட்டன் வமற்கு வெருெில் உள்ள நகர் 

மன்றத்ெின் ெரைத்ெளத்ெில் உள்ள டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ெிட்டப்பைிகளுக்கான ணமைத்ெில் 

இருப்பார்கள். 

பீல் பிராந்ெிை அணமப்பின் கூற்றுப்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில் பீல் பகுெிைில் 4,566 வபர் வீடற்ற நிணலைில் 

இருந்ெனர். ஜூன் 2021 இல், பீல் பிராந்ெிை அணமப்பு இந்ெ ெிட்டநிகழ்ச்சிக்கு $250,000 நிெியுெெி 

அளித்ெது; இது நகர நிர்ெகத்ெிற்கும்  பீல் பகுெி நிர்ொக அணமப்புக்கும் இணடவைைான ஒரு 

கூட்டாண்ணமைாகும்; மற்றும் டவுன்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA, பீல் பிராந்ெிை வபாலீஸ், ாீவஜனவரஷன் 

அவுட்ாீச் சமூகம் மற்றும் பீல் டஃவபாின்-இன் கனடிை மன நல சங்கம் ஆகிைெற்றால் 

ஆெரெளிக்கப்படுகிறது. 

ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்ட நிகழ்ச்சி பற்றி வமலும் அறிை 

ெருணகெரவும்: brampton.ca/downtownbrampton. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Welcoming-Streets-Pilot.aspxwww.brampton.ca/downtownbrampton


 

 

“நமது கூட்டாளர்களுடன் வசர்ந்து, நமது டவுண்டவுணன வமம்படுத்துெெில் வொடர்ந்து வபாிை 

முன்வனற்றங்கணளச் வசய்து ெருகிவறாம், இெனால் இது எங்கள் ெைிகங்களுக்கும் 

குடிைிருப்பாளர்களுக்கும் பாதுகாப்பான, அணனெணரயும் உள்ளடக்கிை மற்றும் வசழிப்பான இடமாக 

இருந்து ெருகிறது. ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்ட நிகழ்ச்சிைானது, எங்கள் உள்ளூர் 

குடிைிருப்பாளர்கள் மற்றும் டவுன்டவுனில் அணமந்துள்ள ெைிகங்களுக்கு மிகப்வபாிை ஆெரொக 

இருக்கும். இந்ெ 12 மாெ முன்வனாடி ெிட்ட முடிவுகணளப் பார்க்க ஆெலுடன் காத்ெிருக்கிவறாம்.” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“வகாெிட்-19 வொற்று பரெல் காரைமாக நமது டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ெைிகங்கள் வபாிதும் 

பாெிக்கப்பட்டுள்ளன; வமலும் இந்த வணிகங்கள் மீட்சிணை வநாக்கிச் வசைல்படும்வபாது, எங்களால் 

முடிந்ெ எல்லா ெழிகளிலும் நகர நிர்ொகம் அெர்களுக்கு ஆெரெளிக்கிறது. பாதுகாப்பான மற்றும் 

ஆவராக்கிைமான வபாது இடங்கணள உருொக்குெெற்கான ொய்ப்புகணள வமம்படுத்துெென் மூலம், 

எங்கள் நகரத்ணெ, அணனெருக்கும் மிகவும் ெரவெற்கத்ெக்கொக மாற்றுவொம். ெரவெற்கும் வெருக்கள் 

எனும் முன்வனாடி ெிட்டத்ெில் எங்களுக்கு ஆெரெளித்ெ எங்கள் கூட்டாளர்களுக்கு நன்றி.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்வராஸ், பிராந்ெிை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4,  ெணலெர், வபாருளாொர ெளர்ச்சி, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“வபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு என்பது வசழித்து ெரும் நகரத்ெிற்கு ெரவெற்கத்ெக்க அெசிைமாகும்; வமலும் 

பாதுகாப்பு வொடர்பான கெணலகணள நிெர்த்ெி வசய்ை நமது ெைிகங்கள் மற்றும் 

குடிைிருப்பாளர்களுடன் இணைந்து பைிைாற்றுெெற்கு நகரம் அர்ப்பைிப்பு வகாண்டுள்ளது. எங்கள் 

கூட்டாளர்களுடன் வசர்ந்து, ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்டத்ணெ ெழங்குெெில் நாங்கள் 

மகிழ்ச்சிைணடகிவறாம் மற்றும் பன்னிரண்டு மாெங்களில் முடிவுகணள மெிப்பாய்வு செய்யவும் 

காத்ெிருக்கிவறாம்." 

- பால் ெின்வசண்ட், பிராந்ெிை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1  & 5, துணைத் ெணலெர், வபாருளாொர ெளர்ச்சி, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நமது நகரத்ெில், எங்கள் டவுண்டவுணன மாற்றிைணமக்க நாங்கள் உறுெிபூண்டுள்வளாம்; இெனால் நமது 

ெைிகங்கள் வசழிக்க முடியும் மற்றும் நமது குடிைிருப்பாளர்கள் ொழ, வெணல பார்க்க மற்றும் 

ெிணளைாடுெெற்கான வபாது இடங்கணள வமம்படுத்ெியுள்வளாம். இெில் பாதுகாப்பு என்பது முக்கிை 

பங்காற்றுகிறது;  வமலும் ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்டமானது சம்பந்ெப்பட்ட 

கெணலகளுக்கு வசெிசாய்க்கவும், அப்பகுெிைில் ெசிக்கும் குடிைிருப்பாளர்களுக்கு ஆெரெளிக்கவும் 

எங்களுக்கு உெவும்.” 



 

 

- ாிச்சார்ட் ஃபார்ொர்ட், கமிஷனர், ெிட்டமிடல், கட்டுமானம் மற்றும் வபாருளாொர ெளர்ச்சி, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்டமானது வபரும் ஒத்துணழப்பின் ெிணளொனது. 

குடிைிருப்பாளர்கள் மற்றும் ெைிகங்களுக்கு, டவுண்டவுன் மிகவும் ெரவெற்கத்ெக்க இடமாக இருப்பணெ 

உறுெிவசய்ெெற்கு, இந்ெ முன்வனாடி ெிட்டத்ணெ ப்ராம்ப்ட்டனில் துெங்குெணெ ஆொிப்பெில் நான் 

மகிழ்ச்சிைணடகிவறன்.” 

- நாண்வடா ஐைான்னிக்கா, பீல் பிராந்ெிைம், பிராந்ெிை ெணலெர் 

“ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்டத்ரதத் துவக்கத்ெிற்கு ஆெரெளிப்பெில் பீல் பிராந்ெிை 

பபாலீஸார் மகிழ்ச்சிைணடகிறார்கள். வநருக்கடிைில் உள்ளெர்களுடனும், ஆெரவு வசணெகள் 

வெணெப்படுபெர்களுடனும் அெசரமற்ற பைஸ்பை செயல்பாடுகரைத் ெைிக்க உெவும் 

அணுகுமுணறகளுக்கு நாங்கள் ஆப ாெரை கூறியுள்வளாம்; வமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் பீல் 

பகுெிைின் இந்ெ முன்வனாடித் ெிட்டம் அந்ெ அணுகுமுணறகளில் ஒன்றிற்காை சிறந்ெ எடுத்துக்காட்டு 

ஆகும். டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனின் ெரவெற்கத்தக்க சூழணல வமம்படுத்ெ எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் 

இணைந்து பைிைாற்றுவரத நாங்கள் எெிர்வநாக்குகிவறாம்.” 

- நிஷான் துரையப்பா, பபாலீஸ்துரற தர வர், பீல் பிைாந்திய பபாலீஸ் துரற 

“ெரவெற்கும் வெருக்கள் எனும் முன்வனாடி ெிட்டம் உைிர்ப்பிக்கப்படுெணெக் கண்டு  டவுண்டவுன் 

ப்ராம்ப்ட்டன் BIA உற்சாகமாக உள்ளது. இந்ெ ெிட்டம் எங்கள் ெைிகங்களுக்கு சிறந்ெ ஆெரணெ 

ெழங்கும்; வமலும் அணனெரும் ரசித்து மகிழத்தக்க ெணகைில் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ஐ 

பாதுகாப்பான மற்றும் அரைவரையும்  உள்ளடக்கிை இடமாக மாற்றவும் உெவும்.” 

- சூஸி காட்ஃப்பை, செயல் இயக்குைர், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வணிக பமம்பாட்டுப் பகுதி (BIA) 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிணரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ென் ெசத்ெில் 700,000 மக்கணளயும் 75,000 

ெைிக அணமப்புக்கணளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்ெிலும் வபாதுமக்கணள மனத்ெில் ணெத்வெ 

வசய்கின்வறாம். பலெரப்பட்ட சமுொைத்ெினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முெலீட்ணட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வொழில்நுட்பாீெிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீெிைிலான புதுணமப் பணடத்ெலில் முன்னைி ெகிப்பெற்கான பைைத்ெில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிணலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கிைமிக்க ஒரு நகணரக் 

கட்டணமப்பெற்கான ெளர்ச்சிப்பாணெைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

எங்களுடன் இணையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வொிந்துவகாள்ளுங்கள். 

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 வொடர்பு 

ப்ராம்ப்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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