
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்க்காக  

 

சமுதாயப் பாதுகாப்பு மற்றும் குற்றத்தடுப்புக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் பிரததசாீதியான 

நிதித்துக்கீட்டட ெரதெற்கிறது 

 

          

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 24, 2020) –  இன்டறயதினம், பீல் ாீஜனல் தபாலீஸ் (Peel Regional 

Police )-அடமப்புக்காக $20.5 மில்லியன் நிதி ெழங்குெதாக ஒன்ட்தடாிதயா அரசு வெளியிட்ட 

அறிெிப்பிடன ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வபாிதும் ெரதெற்கிறது; இந்த நிதியானது சமுதாயப் பாதுகாப்பு 

ஏற்பாடுகளுக்கு ெலுவூட்டுெதற்கான ஆதாரெசதிகடள அதிகாிக்க உதவும்.  

 

இந்த அறிெிப்பின்தபாது, பீல் தபாலீஸ் சர்வீசஸ் தபார்ட் (Peel Police Services Board)-இல் தனக்வகன 

ஒரு அமர்வு வகாண்டிருக்கும் மாநகரத்தின் தமயர் தபட்ாிக் ப்ரவுன் (Mayor Patrick Brown) அெர்கள் 

இப்படியான முதலீட்டின் தபாிலான சிறப்பிடனப் பற்றி எடுத்துடரத்தார்; இந்த நிதியானது 

ஒன்ட்தடாிதயாெின்  துப்பாக்கிக் கலாச்சாரம், சமூக ெிதராதக் கும்பல்கள் மற்றும் ென்முடற 

வெறியாட்டத்டத ஒடுக்குதலுக்கான யுக்திக்கும், பீல் பிராந்திய தபாலீஸ்-இனால் முடுக்கிெிடப்பட்ட 

”சமுதாயத்தினடரயும் ஈடுபடுத்துகின்ற” நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கும் துடை புாிகிறது.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ெலுொனதும் பாதுகாப்பானதுமான சமுதாயங்கடளக் கட்டடமப்பதில் 

மிகப்வபரும் கூட்டு டெத்துக்வகாள்ெது பற்றி எப்தபாதும் சீராக அறிவுறுத்தி ெருகிறது. 2019 ஆம் 

ஆண்டில் நடடவபற்ற ஒன்ட்தடாிதயாெின்  நகராட்சிகளுக்கான சங்கத்தின் [Association of 

Municipalities of Ontario (AMO) ] ெருடாந்திர மாநாட்டின்தபாது, மாநகர தமயாின்  தடலடமயில் 

அனுப்பி டெக்கப்பட்ட குழுொனது சாலிசிட்டர் வஜனரல் அெர்களுடன் தநரடி தபச்சு ொர்த்டத 

நடத்தியது; இதில் பீல் பிராந்தியம் முழுக்கவுமாகவும், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாிலும், சமுதாயப் பாதுகாப்பு 

மற்றும் நல்ொழ்வுக்கான அணுகுமுடறடய வசயல்படுத்துெதற்காக, அரசின் அடனத்து மட்டங்களிலும் 

கூட்டு டெத்துக்வகாள்ெதற்கான வபருத்த அெசியம், ஈடுபாடு மற்றும் நிதி ஆதாரம் பற்றி தபசப்பட்டது.   

 

நிதி பற்றிய இன்டறய அறிெிப்பில், ப்ராம்ப்ட்டன் சமுதாயத்தினருக்காக தற்தபாது இருக்கின்ற 

பாதுகாப்பு முயற்சிகடள தமலும் ெலுப்படுத்துகின்ற பல கூட்டுப்பைிகளுக்கும் உதெி புாிெது பற்றி 

பாராட்டு வதாிெிக்கப்பட்டது, அடெயாென:   

 இந்தப் பகுதியில் மக்களுக்கான கெனம் வசலுத்துதலில்  நகாின் எந்த ஒரு இடத்திலும் தபாலீஸார் 

இருப்பது, மற்றும் அதடன அதிகாிப்பதற்காக டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் சப்ஸ்தடஷன் 

(Downtown Brampton Substation) ஒன்டற திறக்கெிருப்பதாக பீல் பிராந்திய தபாலீஸ் (Peel 

Regional Police) சமீபத்தில் அறிெிப்பு வசய்தது. 



 

 

 சிட்டி ஆஃப் ப்ராம்ப்ட்டன்’ஸ் டலட்-ஹவுஸ் புதராகிராம் (City of Brampton’s Lighthouse 

Program), - சமுதாயம் ஊடாக திடீவரன நிகழும் அெசர நிடலகளில், இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 

பங்தகற்ற நிறுென அடமப்புகளின் ெளாகங்கள் உள்ளன; இெற்றின் தபாிலான நம்பிக்டகயின் 

அடிப்படடயில்  இெற்றினுள்ளாக சமுதாயத்தினர் அடக்கலமாெதற்கு இது ெழி ெகுக்கிறது.  

 கண்காைிக்கின்ற இயல்தன்டமகடள தமம்படுத்துமுகமாக, வநடுஞ்சாடலகள் 410 மற்றும் 403 

ஆகியெற்றில் CCTV தகமிராக்கடள நிறுெ தெண்டும் என்ற மாநகாின் அறிவுடர பற்றியும் 

பாராட்டு வதாிெிக்கப்பட்டது 

அறிஞர் தமற்தகாள்கள் 

 

“சமூக ெிதராத கும்பல்கள் இன்ன இடம் என்று பார்ப்பதில்டல. இது GTA-முழுக்கவுமான 

பிரச்சடனயாகும். எந்தப்பகுதிகளில் பதில் நடெடிக்டகக்கான குடறொன வசெிசாய்ப்பு அதிகம் என்று 

நன்றாக அறிந்துவகாள்ளதெண்டும்; இந்த ெடகயில், குற்றம் புாியும் கும்பல்களிடம்  அதிநவீன ெசதிகள் 

இருக்குமா இல்டலயா என்பது பற்றி நாம் ஒருதபாதும் குடறத்து மதிப்பிடலாகாது. துப்பாக்கி டெத்து 

அடலகின்ற சமூக ெிதராத கும்பல் பற்றிய நமது கெடலடய பிரதமர் ஃதபார்ட் அெர்களும் சாலிசிட்டர் 

தஜான்ஸ் அெர்களும் கெனம் வகாடுத்து தகட்டனர் என்பதில் நான் மிகவும் நன்றி கடன் 

பட்டிருக்கிதறன். ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் பீல் பிராந்தியத்டத பாதுகாப்பாக டெத்திருக்க இந்த நவீன 

ெசதிகள் காெல்துடறயிடம் இருக்க தெண்டிய முக்கிய ெிஷயமாகும்.” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர் & உறுப்பினர், பீல் தபாலீஸ் சர்வீசஸ் தபார்ட் 

(Peel Police Services Board) 

 

"பாதுகாப்பான வதருக்கள் இல்லாமல் ஒரு மிகப்வபாிய மாநகரத்டத உங்களால் உருொக்க முடியாது. 

சமீபகாலத்தில் தடலதூக்கிய துப்பாக்கிக் கலாச்சாரம் மற்றும் ென்முடற வெறியாட்டம் ஒடுக்கப்பட்டு 

நிறுத்தப்பட தெண்டும். அரசின் அடனத்து மட்டங்களும் ஒன்றிடைந்து பைியாற்றினால் மட்டுதம இது 

சாத்தியம். நிதிஒதுக்கீட்டுக்கான இந்த அறிெிப்பானது, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகடர பாதுகாப்பாக 

டெத்திருக்க பீல் ாீஜனல் தபாலீஸ் (Peel Regional Police ) க்குத் ததடெயான அடனத்து 

ஆதாரெசதிகடளயும் பல காலத்திற்கு தரக்கூடியது." 

- சார்டமன் ெில்லியம்ஸ், மாநகர கவுன்சிலர் &தடலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் சமுதாய பாதுகாப்பு 

ஆதலாசடனக் குழு 

  



 

 

 

“இந்த முக்கியமான இந்த கால அெகாசத்திற்குள்ளாக நாங்கள் வசய்கின்ற காாியம்  ஒவ்வொன்றிலும் 

ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிடறந்த ஒரு மாநகரத்டத உண்டாக்க தெண்டும் என்பதத இந்த 

மாமன்ற முன்னுாிடமயாகும்; இதற்கான சாியான சூழடல உருொக்கும் எண்ைதம எங்கள் மனதின் 

ஆழத்தில் இருக்கின்றது. நமது சமூகத்டத பாதுகாப்பாக டெப்பதற்காக எடுத்து டெக்கும் ஒவ்வொரு 

அடியும், குடியிருப்புொசிகள், இதில் பங்தகற்தபார் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் மனதில் நம்பிக்டக 

ஊட்ட உதவும்; தமலும் நமது மாநகரத்தின் வசழிப்பு மற்றும் வெற்றிடய நீண்டகாலத்திற்கு தக்க 

டெப்பதற்கான ெழிடயயும் ெகுக்கும். 

- தடெிட் தபட்ாிக், தடலடம நிர்ொக அதிகாாி   

  

  

கனடா நாட்டில் மிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கடளயும் 70,000 

ெைிக அடமப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கடள மனத்தில் டெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுடமப் படடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிடலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாடதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இடையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  

ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

 

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

