
 

 
 

 

 

 டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் உருமாற்றம் அடடந்து வருகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (April 20, 2022) – டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் உருமாற்றம் அடடந்து வருகிறது; 

இதன்படி, இந்த வாரத்தில் துவங்கி, பிரதான குடிநீர்க் குழாய் மற்றும் கழிவுநீர்க் குழாய்களுக்கான 

கட்டுமானத்தின் முதலாவது கட்டம் பீல் பிராந்திய அரசினால் இந்தப் பகுதியில் மமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

கட்டுமானத்தின் 1 ஆம் கட்டத்தின் மபாது, பிராந்தியத்தின் ஒப்பந்ததாரர் கிழக்கு க்வீன் ஸ்ட்ாீட் -இல் 

உள்ள இரண்டு மத்திய பாடதகடள தன் வசம் எடுத்துக்ககாள்வார்; மமலும் க்வீன் ஸ்ட்ாீட்  

மபாக்குவரத்தானது, மதாராயமாக பிரதான கதருவிலிருந்து சாப்பல் கதருவின் கிழக்மக உள்ள  GO 

ட்ராக்ஸ் வடர ஒவ்கவாரு திடசயிலும், ஒரு மபாக்கில் மட்டுமம கசல்வதாக குடறக்கப்படும். இந்த 

மபாக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடானது, நிலத்தடி உள்கட்டுமானம் மற்றும் மமற்பரப்புப் பணிகளுக்காக 

திருத்தியடமக்கப்படும். எவ்வாறாயினும், க்வீன் கதருவில், எல்லா மநரங்களிலும் மபாக்குவரத்து 

ஒருமபாக்கில் கசல்வதாக மட்டுமம பராமாிக்கப்படும். 

க்வீன் சாடலயில் கட்டுமான கசயல்பாடுகள் மமற்ககாள்வதன் காரணமாக அந்தச்சாடலயில் வாகனம் 

நிறுத்தி டவப்பது என்பது இயலாது.  நகராட்சி வாகன நிறுத்த மகமரஜ்களில்   இலவச வாகன நிறுத்த 

வசதி கிடடக்கும்; அடவயாவன: கசல்ஸன் ஸ்க்மவர். மார்க்ககட் ஸ்க்மவர், கவஸ்ட் டவர், நகர் மன்றம் 

மற்றும் ஜான் ஸ்ட்ாீட். 

வியாபாாிகள் தங்கள் கட்டிடங்களுக்குப் பின்புறம் உள்ள குறுகிய பாடதகடள உபமயாகித்து எல்லா 

மவடளகளிலும் தங்கள் வியாபார மசடவகடள வழங்குவதற்கான வசதிடய பிராந்திய அரசு நிர்வாகம் 

வழங்குவடத உறுதி கசய்யும். இந்த முதல் கட்டத்தில், வியாபாரச் சரக்கு விநிமயாகத்டத 

எளிதாக்குவதற்காக, சுடம ஏற்றுவதற்கு அல்லது இறக்குவதற்கு ஹார்ம்ஸ்கவார்த் மலன் மற்றும் கார்டன் 

ஸ்ககாயர் மலன் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தப்படலாம். ஜான் ஸ்ட்ாீட் மற்றும் க்வீன் ஸ்ட்ாீட் இடடமய 

கமயின் ஸ்ட்ாீட் கதற்கு பகுதியில் ஒரு சுடம ஏற்றுகிற/இறக்குகிற வலயத்டத இதற்ககன அர்ப்பணிப்பு 

கசய்ய நகர நிர்வாகம் முயன்று வருகிறது; இது உணவகங்கள் மற்றும் உணவுசார் வணிகங்கள் தங்கள் 

கபாருட்கள் ககாண்டுகசல்ல/ககாண்டுவர உதவும். 

அடனத்து வியாபாரங்கடளயும் பாதசாாிகள் அணுகுவதற்கான வசதிகள் பராமாிக்கப்படும்; பக்கவாட்டு 

நடடபாடதகடள உபமயாகிக்கலாம். புலிவார்டுகளுக்கும் குடறந்தகாலத்தில் சில பணிகள் கசய்யப்பட 

மவண்டி இருக்கும்; அதடனத் கதாடர்ந்து நடடபாடதகள் மற்றும் அவற்றுக்கான  ஓரத் தடுப்புகள் 

மீண்டும் பதிக்கப்படும்; இச்சமயத்தில் பாதசாாிகள் எதிர் நடடபாடதடய உபமயாகிக்க 

அறிவுறுத்தப்படுவார்கள். 

 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx


 

 

பணிகள் பற்றிய கால மநரங்கள் உள்ளிட்ட கட்டுமானம் பற்றிய மமலும் விபரங்களுக்கு வருடக 

தரவும்: பீல் பிராந்திய வடலத்தளம். 

 

உள்ளூடர ஆதாிக்கவும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் டவுண்டவுன் வியாபார சமூகமானது, மகாவிட்-19 கபருந்கதாற்று காரணமாக கடுடமயாக 

பாதிக்கப்பட்டது; இம்மாதிாியான இடடயூறுகடளக் குடறத்து அவர்கள் மீட்சியடடவதற்காக 

கபாருளாதார ாீதியாக அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க நகர நிர்வாகம் அர்ப்பணிப்பு ககாண்டுள்ளது ; அமத 

சமயத்தில் கபாதுமக்கள் உபமயாகத்திற்கான விஷயங்களில் முக்கிய கட்டுமான மமம்பாடுகளுக்காக 

முதலீடு கசய்வடதயும் நகர நிர்வாகம் கதாடர்ந்து கசய்துவருகிறது.  

 

இந்தச் சமயத்திலும் டவுண்டவுன் வியாபாாிகளுக்மக தங்கள் ஆதரடவ வழங்குமாறு குடியிருப்புவாசிகள் 

உற்சாகமூட்டப்படுகிறார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் உள்ளூடர ஆதாிக்கவும் எனும் வடலத்தளத்திற்கு வருடக 

தந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சிறுவணிகர்கள் பறிய முழுப் பட்டியடலயும் நீங்கள் கபறலாம்.  

 

கட்டுமானப்பணிகள் நடடகபறுடகயில் உங்களுக்குப் பிடித்தமான வியாபாாிகடள அணுகும் மபாது 

வாகனத்டத எங்கு நிறுத்துவது என்பது பற்றிய முழு விவரப் பட்டியடலக் காண இங்கு வருடக தரவும்: 

www.brampton.ca. 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டப்பணிகள் டமயம்  

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டப்பணிகள் டமயம் (DBPC) திறந்மத இருக்கிறது. டவுண்டவுன் 

வியாபாாிகள் மற்றும் குடியிருப்புவாசிகளுக்கு உதவவும், திட்டப்பணிகள் மற்றும் முன்முயற்சிகடளக் 

கதாடர்ந்து ககாண்டு மசர்த்து டவுண்டவுன் பகுதிக்கு புத்துயிரூட்டவும் நகர அலுவலர்கள் தயாராக 

உள்ளனர். இந்தக் கட்டுமானப்பணியின்மபாது பீல் பிராந்திய அலுவலர்களும் உடனிருப்பார்கள். 

DBPC  மற்றி மமலும் அறிய வருடக தரவும்:at www.brampton.ca/downtownbrampton.  

ஒருங்கிடணந்த டவுண்டவுன் திட்டம் பற்றி  

இந்த மமம்பாடுகள் நகரத்தின் ஒருங்கிடணந்த டவுண்டவுன் திட்டத்டத (IDP) உந்திச்கசல்வதில் ஒரு 

முக்கிய பகுதியாகும்; இது டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனின் பல தற்மபாடதய முயற்சிகள் மற்றும் எதிர்கால 

வளர்ச்சி மற்றும் மூமலாபாய முதலீட்டிற்கு வழிகாட்டும் வடகயில் எதிர்பார்க்கப்படும் உள்கட்டடமப்பு 

திட்டங்கடள ஒருங்கிடணக்கும் கசயல்பாட்டிற்கான கசயல்திட்ட வடரபடமாகும். 

அடனத்டதயும் உள்மசர்த்தல், புதுடம படடத்தல் மற்றும் நிடலத்து நிற்கவல்ல தன்டம ஆகியடவமய IDP 

இன் வழிகாட்டுக் ககாள்டககள் ஆகும். இது உள்கட்டடமப்பு மமம்படுத்தல்கள், நகர்ப்புற வடிவடமப்பு, 

நிலப் பயன்பாடு மற்றும் நிகழ்ச்சி கசயலாக்கத்தின்மபாதான இடடயூறுகடள ஒருங்கிடணக்க உதவும் – 

இது ப்ராம்ப்ட்டடன ஒரு முக்கிய கபாருளாதார அச்சுப்புள்ளியில் டவத்து, பிராந்திய கலாச்சார டமயம் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb6be53c5d692480aecf008da23042343%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637860797923470999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DbEcG743%2F5Qw6cKQ6pRUwJRnkPFnT851M%2Fv2jneehic%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.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
http://www.brampton.ca/downtownbrampton


 

 
 

 

 

மற்றும் புதுடம மாவட்டமாக சுழலச் கசய்கிறது. 

 

IDP பற்றிய மமலும் விபரங்களுக்கு வருடக தரவும்: www.brampton.ca/IDP. 

டவுண்டவுன் பற்றிய மமலும் விபரங்களுக்கு வருடக தரவும்: www.brampton.ca. 
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ஊடகத் கதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

