
 
   

 
 

 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தை இயக்குவைற்கு ”எனது பிரைான வீதியின் சமூக செயற்பாட்டாளர் 

(My Main Street Community Activator Program) ைிட்டத்ைின்” மூலமாக ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் ஆைரவு பபறுகிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 10, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ைனது பங்காளிகளான 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வணிக மேம்பாட்டுப் பகுைி (BIA) ேற்றும் 8 80 (எய்ட் எய்ட்டி) 

நகரங்கள் எனும் அதேப்புடன் மசர்ந்து, பரஸ்பர செயல்புாியும் நிறுவல்கள் ேற்றும் இதச 

நிகழ்ச்சிகளின் பைாடரான ’டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனன செயல்படுத்துங்கள்’ (Activate 

Downtown Brampton) எனும் நிகழ்ச்ெினய எனது பிரதான வீதி ெமுதாய செயல்படுத்துபவர் 

நிகழ்ச்ெி (My Main Street Community Activator Program) திட்டம் வாயிலாக $223,650 நிதி 

பபறுவைற்குத் மைர்ந்பைடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்ெிகள் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனின் 

பாதைகள் ேற்றும் பபாது ேக்கள் கூடும் இடங்களில் அக்மடாபர் 2022 வதர நதடபபறும். 

 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனன செயல்படுத்துங்கள் (Activate Downtown Brampton) எனும் 

நிகழ்ச்ெியானது, ெமூகத்தினர் இனையவும் உள்ளூர் சபாருளாதார செயல்பாட்னட 

முடுக்கிவிடுவனதயும் குறிக்ககாளாக்ள் சகாண்டுள்ளது. இந்ை நிகழ்ச்ெித் பைாடாில், 

ப்ராம்ப்ட்டனில் இருக்கும் குடியிருப்புவாெிகள் ேற்றும் பார்தவயாளர்கள் ேகிழ்வைற்காக, நகாின் 

வளோன கலாச்சார பாரம்பாியத்தை பிரைிபலிக்கும் வனகயில் பல்மவறு உள்ளூர் கதலஞர்கள் 

இடம்பபறுகின்ற, இலவச வாராந்ைிர இதச பசயல்பாடுகள் அடங்கும். பசயல்படுத்தல்கள் 

சனிக்கிழதேகளில் ேைியம் 12 முைல் 2 ேணி வதர, அக்மடாபர் 15 வதர டவுண்டவுன் முழுவதும் 

நதடபபறும். அதற்கான இடங்கதள இங்கக பார்க்கவும்.   

 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனன செயல்படுத்துங்கள் (Activate Downtown Brampton) எனும் 

இதணயைளத்தைப் பார்தவயிடுவைன் மூலமோ அல்லது மகாதட ேற்றும் இதலயுைிர் காலம் 

முழுவதும் இந்ை பபாது இடங்களில் அவ்வப்கபானதய ஈடுபாடுகளில் கலந்துபகாள்வைன் 

மூலமோ, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் பபாது இடங்கதள உற்சாகோகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் 

ோற்றுவைற்கான மயாசதனகதள குடியிருப்பாளர்கள் பகிர்ந்து பகாள்ளலாம். 

 

எனது பிரதான வீதி ெமுதாய செயல்படுத்துபவர்  (My Main Street Community Activator) திட்டம் 

என்பது கனடா அரசாங்கத்ைின் இரண்டு வருடகால $23.25 ேில்லியன் சதானகக்கான முைலீடு 

https://mymainstreet.ca/activator-program
https://mymainstreet.ca/activator-program
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/


ஆகும்; ஆக்டிமவட் டவுன்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் மூலம், இந்ைத் பைாடர், சபாருளாதார 

கமம்பாட்டாளர்கள் கவுன்ெில் [Economic Developers Council of Ontario (EDCO)] மற்றும் 

கனடாநாட்டு நகர்ப்புற கல்விக்கழகம் [Canadian Urban Institute (CUI)] ஆகியவற்றால் சதற்கு 

ஒன்ட்டாாிகயாவிற்கான கூட்டனமப்பு அரெின் சபாருளாதார கமம்பாட்டு முகனம (Federal 

Economic Development Agency for Southern Ontario) (FedDev Ontario) மூலமாக வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது. இந்த சதாடர் நிகழ்ச்ெியானது துடிப்பான நகரத்தை உருவாக்க உைவும்; மற்றும் 

கதடகள், உணவகங்கள் ேற்றும் உற்சாகோன புைிய பபாது இடங்களுக்கு ேக்கள் நடோட்டத்தை 

ஈர்த்து அைிகாிக்கும், உள்ளூர் வணிகங்கதள COVID-19 இலிருந்து ேீட்படடுப்பைற்கும் 

ஆைரவளிக்கும்.  

 

ஒருங்கனமக்கப்பட்ட  டவுண்டவுன் திட்டம் 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்டன் ஒரு உருோற்றத்ைிற்கு ஆட்பட்டுள்ளது, இந்தப் பகுைியில் உள்ள குடிநீர் 

ேற்றும் சுகாைார சாக்கதட குழாய்கதள ோற்றுவைற்கு பீல் பிராந்ைியத்ைின் கட்டுோனத்ைில் 

பைாடங்கும்; அனதத் சதாடர்ந்து நதடபாதைகதள ோற்றுவது விாிவுபடுத்துவதற்கான, நகரத்ைின் 

பணிகள் ேற்றும் சாதலகதள சாிபசய்ைல் ேற்றும் ேறுசீரதேத்ைல் ஆகியனவ நகர 

நிர்வாகத்தினால் செய்யப்படும். 

 

இந்ைச் பசயல்படுத்தல்கள், நகாின் ஒருங்கிதணந்ை டவுண்டவுன் ைிட்டத்தை (IDP) உந்தித் 

தள்ளுவதன் ஒரு பகுைியாகும்; இது டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனின் பல ைற்மபாதைய முயற்சிகள் 

ேற்றும் எைிர்கால வளர்ச்சி ேற்றும் மூமலாபாய முைலீட்டிற்கு வழிகாட்டும் வதகயில் 

எைிர்பார்க்கப்படும் உள்கட்டதேப்புத் ைிட்டங்கதள ஒருங்கிதணக்கும் பசயல்பாட்டிற்கான ஒரு 

வதரபடோகும். 

 

IDP இன் வழிகாட்டும் பகாள்தககள் என்பனவ, அனனத்னதயும் உள்ளடக்கும் தன்னம, புதுதே 

பனடத்தல் ேற்றும் நிதலக்க னவக்கும் ைன்தே ஆகியனவாகும். இது உள்கட்டதேப்னபத் 

தரமுயர்த்தல், நகர்ப்புற வடிவதேப்பு, நிலப் பயன்பாடு ேற்றும் நிரலாக்க இனடமறிப்புக்கதள 

ஒருங்கிதணக்க உைவும் - ஒரு முக்கிய பபாருளாைார இயக்கியாக, பிராந்ைிய கலாச்சார தேயமாக 

ேற்றும் புதுதே பனடக்கும் ோவட்டோக ப்ராம்ப்ட்டதன நிதலநிறுத்தும். 

 

IDP பற்றிய கமலும் தகவல்களுக்கு வருனக தரவும்: www.brampton.ca/IDP  

  

டவுண்டவுன் பற்றிய Brampton பற்றிய கமலும் தகவல்களுக்கு வருனக 

தரவும் www.brampton.ca/downtownbrampton. 

 

https://edco.on.ca/
https://canurb.org/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/downtown-brampton/Pages/Welcome.aspx


 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“சமூகங்கள் ைங்களின் முக்கிய வீைிகதள ேீண்டும் உயிர்ப்பிக்க உைவுவைில் எங்கள் அரசாங்கம் 

உறுைிபூண்டுள்ளது. தே பேயின் ஸ்ட்ாீட் எனும் அதேப்பானது நிறுவல்கள், நிகழ்வுகள் ேற்றும் 

பசயல்பாடுகள் மூலம் சுற்றுப்புறங்கதள ேீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் ைிட்டங்களுக்கு முக்கிய 

ஆைரதவ வழங்குகிறது; இதவ அதனத்தும் உள்ளடங்கியதவயாக, புதுதே பதடப்பதவயாக 

ேற்றும் மவதல வாய்ப்புக்கதள உருவாக்குவைில் ஈடுபடுபதவயாக ேற்றும் உள்ளூர்ப் 

பபாருளாைார வளர்ச்சிக்கு உந்துைல் ைருபதவயாக  இருக்கும்.” 

- மேைகு பெலீனா ஜஸ்பெக், மைற்கு ஒன்ட்டாாிமயாவுக்கான கூட்டதேப்பு பபாருளாைார 

மேம்பாட்டு முகதே(FedDev Ontario)க்கு பபாறுப்பு வகிக்கின்ற அதேச்சர்  

 

“எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் மசர்ந்து, ைரோன நகர்ப்புற இடங்கள் ேற்றும் மேம்பட்ட பாைசாாி 

சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குவைன் மூலம் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனின் ைிறனுக்கு ேறு உயிர்ப்பு 

பகாடுத்து நகதர ேீண்டும் ைிறக்கவும் நாங்கள் பணியாற்றி வருகிமறாம். இந்ை மகாதடயில் 

”டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டதன பசயல்படுத்ைவும் (Activate Downtown Brampton)” எனும் 

நிகழ்வுகளில் பங்மகற்க குடியிருப்பாளர்கதள அதழக்கிமறன். நேது பபாது இடங்கதள எவ்வாறு 

மேம்படுத்துவது என்பது குறித்ை உங்கள் மயாசதனகதளப் பகிருங்கள்; மநாில் கண்டு 

அனுபவிக்கின்ற இதசதய ரசிக்க சனிக்கிழதேகளில் எங்களுடன் மசருங்கள் ேற்றும் நேது 

அற்புைோன உள்ளூர் வணிகங்களுக்கு பைாடர்ந்து ஆைரவளியுங்கள். 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரோனது, நேது  நகரத்தை உருோற்றுவைற்கும், ப்ராம்ப்ட்டனில் வசிப்பவர்கள் 

ேற்றும் பார்தவயாளர்கள் ேகிழும் வதகயில் உயிமராட்டோன பபாது இடங்கதள 

உருவாக்குவைற்கும் பைாடர்ந்து நடவடிக்தக எடுத்து வருகிறது. இந்ை முக்கிய முைலீட்டிற்காக 

FedDev ஒன்ட்டாாிமயாவிற்கு நன்றி பைாிவித்துக் பகாள்கிமறாம், மேலும் துடிப்பான நகரத்தை 

உருவாக்க எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் பைாடர்ந்து ஒத்துதழப்பதையும் எங்கள் உள்ளூர் 

வணிகங்கள் COVID-19 இலிருந்து ேீண்டு வரும்மபாது அவர்களுக்கு ஆைரவளிப்பனதயும் 

எைிர்பார்க்கிமறாம். 

- ோர்ட்டின் பேபடய்மராஸ், பிராந்ைிய கவுன்சிலர், வார்டுகள் 3&4; ைதலவர், பபாருளாைார 

மேம்பாடு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், நேது குடியிருப்பாளர்களின் வாழ்க்தகத் ைரத்தை மேம்படுத்துவைற்கும், 

உள்ளூர் முைலீடுகள் ேற்றும் கூட்டாண்தேகள் மூலம் உள்ளூர் வணிகங்கதள ஆைாிப்பைற்கும் 

நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு பகாண்டுள்மளாம். டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டதனச் பசயல்படுத்துங்கள் 

எனும் இயக்கோனது, சமூக இதணப்பு ேற்றும் பபாதுேக்கள் ஈடுபாட்டிற்கான வாய்ப்புகதள 

அைிகாிக்கும்; மேலும் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்டனில் உள்ளூர் பபாருளாைார நடவடிக்தககதளத் 

தூண்டிவிடும்.” 



- பால் மோர்ாிென், இதடக்கால ைதலதே நிர்வாக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

 

“இந்ைக் மகாதட ேற்றும் இதலயுைிர்காலத்ைில் நேது நகரத்தை பசயல்படுத்துவைற்கும், சமூக 

இடேளிக்கும் முயற்சிகள் மூலம் எங்கள் அற்புைோன உள்ளூர் வணிகங்களுக்கு இடேளிக்கும் 

வதகயிலான முயற்சிகளுக்கு ஆைரவளிப்பைற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேற்றும் (எய்ட் எய்ட்டி)8 80 

நகரங்கள் அதேப்புடன் இதணந்து பணியாற்றுவைில் நாங்கள் ேிகவும் ேகிழ்ச்சியதடகிமறாம்.”  

      - மகர்ாி லீ பபர்சீவல், ைதலவர், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA 

  

-30- 

 

கனடா நாட்டில் மிக வினரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வெத்தில் 700,000 மக்கனளயும் 

75,000 வைிக அனமப்புக்கனளயும் சகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் செய்யும் ஒவ்சவாரு காாியத்திலும் சபாதுமக்கனள 

மனத்தில் னவத்கத செய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு கெர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் 

ஈர்க்கிகறாம், சதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னைி வகிப்பதற்கான 

பயைத்தில் நாங்கள் சென்றுசகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நினலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் சவற்றிகரமான  

ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் கட்டனமப்பதற்கான வளர்ச்ெிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிகறாம்.  Twitter, 

Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் எங்களுடன் இனையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் 

சதாிந்துசகாள்ளுங்கள். 

 

(எய்ட் எய்ட்டி) 8 80 நகரங்கள்  எனும் அனமப்பானது ஒரு இலாப மநாக்கற்ற அதேப்பாகும்; இது அதனத்து 

ேக்களுக்கும் ஆமராக்கியோன, ேிகவும் சேத்துவமான ேற்றும் நிதலத்து நிற்கவல்ல  நகரங்கதள உருவாக்குவைற்கான 

நடவடிக்தககதளத் தூண்டி, ைற்மபாதைய நிதலதய உயர்த்தும் சவானல ஏற்றுக்சகாண்ட மநாக்கத்துடன் உள்ளது. 

நாம் ஒரு எளிய, ஆனால் ெக்திவாய்ந்த மகள்வியால் வழிநடத்ைப்படுகிமறாம்- அதாவது நேது நகரங்களில் நாம் பசய்ை 

அதனத்தும் 8 வயதினருக்கும் ேற்றும் 80 வயது முைியவருக்கும் சிறப்பாக அனமந்துவிட்டால் எப்படி இருக்கும்? இந்ைக் 

மகள்வியுடன் பைாடங்குவது அதனத்து ேக்களுக்கும் சிறந்ை நகரங்கதள உருவாக்க உைவும் என்று நாங்கள் 

நம்புகிமறாம். எங்கள் குழுவானது உலபகங்கிலும் உள்ள 350 க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் ோற்றத்ைக்க பபாதுபவளி 

ைிட்டப்பைிகளில் முன்னணியாக பணியாற்றியுள்ளது.  

 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வைிக கமம்பாட்டுப் பகுதி (The Downtown Brampton Business Improvement Area) 

என்பது, வணிகப் பகுைிதய ஒரு துடிப்பான வியாபாரம் ேற்றும் ஷாப்பிங் செய்கின்ற ோவட்டோக ஊக்குவிக்கிறது. 

சிறப்பு நிகழ்வுகள், விளம்பரம் செய்தல் ேற்றும் அழகுபடுத்தும் நிகழ்ச்சிகள் மூலம், அந்ைப் பகுைியானது, 

பபாதுேக்களின் ேனைில் ஒரு கவர்ச்சிகரோன, இனிதேயான ஷாப்பிங் பசய்வைற்கும், பபாழுதுமபாக்குவைற்கும், 

மவதல பசய்வைற்கும், வாழ்வைற்கும் முைலிடம் அனடவதை மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது.  

 

கனடிய நகர்ப்புற நிறுவனம் (Canadian Urban Institute) என்பது கனடிய நகரக் கட்டுமானங்களில் சிறந்ைவற்னறகய 

அனமத்துக்சகாடுக்கும் மைசிய ைளோகும் – இங்கு, பகாள்தக வகுப்பவர்கள், நகர்ப்புற பைாழில் வல்லுநர்கள், குடிதே 

ேற்றும் வணிகத் ைதலவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் ேற்றும் கல்வியாளர்கள் ஆகிகயார் ஒருவருக்கு ஒருவர் கற்கவும், 

பகிர்ந்து பகாள்ளவும், ஒத்துதழக்கவும் முடியும். ஆராய்ச்சி, ஈடுபாடு ேற்றும் கதைபசால்லல் மூலம், துடிப்பான, 

about:blank
about:blank
https://canurb.org/


சேத்துவோன, வாழ்வதற்கு ஏற்ற, ேற்றும் பநகிழ்ச்சியான நகரங்கதள கனடா உருவாக்குவதை உறுைி பசய்வமை 

எங்கள் மநாக்கம் ஆகும். Twitter, Facebook ேற்றும் LinkedIn இல் எங்கதளப் பின்பைாடரவும். 

 

12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, கனடாவின் அரசாங்கமானது, FedDev Ontario மூலோக, பைற்கு ஒன்ட்டாாிமயா 

பபாருளாைாரத்தை முன்மனற்றவும், பரவலாக்கவும், நிைி வாய்ப்புகள் ேற்றும் வணிகச் மசதவகள் மூலம் கனடாவின் 

அைிக ேக்கள்பைாதக பகாண்ட பிராந்ைியத்ைில் புதுதே பதடத்ைல், மவதலவாய்ப்பு உருவாக்குைல் ேற்றும் வளர்ச்சிதய 

ஆைாிக்கவும் செய்கிறது. இந்ை முகதேயானது, முத்ைிதர பைிக்கும் முடிவுகதள வழங்கியுள்ளது; பைற்கு ஒன்ட்டாாிமயா 

வணிகங்களில் புதுதே பதடக்கும் பைாழில்நுட்பங்கதள உருவாக்குைல், உற்பத்ைித்ைிறதன மேம்படுத்துைல், ைங்களின் 

வருவாதய அைிகாித்ைல், மவதலவாய்ப்புக்கதள உருவாக்குைல் ேற்றும் பிராந்ைியம் முழுவதும் உள்ள சமூகங்களின் 

பபாருளாைார முன்மனற்றம் ஆகியவற்றில் இைதன காணலாம். எங்களின் முக்கியத் ைிட்டங்கள், நேது பைற்கு 

ஒன்ட்டாாிமயா ஸ்பாட்தலட் ேற்றும் FedDev ஒன்ட்டாாிமயாவின் Twitter, Facebook, Instagram ேற்றும் LinkedIn 

ஆகியவற்றில் மைடி ஆராய்வைன் மூலம் பைற்கு ஒன்டாாிமயாவில் ஏபஜன்சி ஏற்படுத்தும் ைாக்கங்கதளப் பற்றி மேலும் 

அறியவும். 

 

ஊடக பைாடர்புகள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

   

 

ஜியா சபன்னி  

திட்டப்பைி கமலாளர், (எய்ட் எய்ட்டி) 8 80 நகரங்கள்  

jbenni@880cities.org  

647 800 5590 

 

சூஸி காட்ஃப்கர 

செயல் இயக்குனர், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வைிக வளர்ச்ெிப் பகுதி 

Suzy.Godefroy@brampton.ca  

 

நிக் ஹான்சென்      

தகவல் சதாடர்பு தனலவர்    

கனடிய நகர்ப்புற நிறுவனம்    

media@mymainstreet.ca     

 

கமானிக்கா க்ரனகடாஸ் 

பத்திாிக்னக சதாடர்பு செயலாளர்,  மேைகு பெலீனா ஜஸ்பெக், மைற்கு ஒன்ட்டாாிமயாவுக்கான கூட்டதேப்பு பபாருளாைார 

மேம்பாட்டு முகதே(FedDev Ontario)க்கு பபாறுப்பு வகிக்கின்ற அதேச்சாின் அலுவலகம்  

monica.granados@feddevontario.gc.ca  

 

http://www.feddevontario.gc.ca/
https://twitter.com/FedDevOntario
https://www.facebook.com/FedDevOntario/
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