
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

மே ோதம் 17-23 மததிகளள மதசிய வபாதுப்பணிகள் ொரம் என ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகம் அங்கீகாிக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மே 19, 2020) – நேது சமுதாயத்திற்கு வபாதுப்பணி வதாழில்தளகளேயாளர்கள் 

முக்கியோன பங்காற்றியளேக்காக,  அெர்களளக் வகாண்டாடுெதற்காக, மே ோதம் 17-23 ஆம் மததிகள் 

வகாண்ட ொரத்ளத, மதசிய வபாதுப்பணிகள் ொரம் (NPWW)  என ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

அங்கீகாிக்கிறது. 

 

மகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெளை சோளிக்கும் ெிதோக, நகாின் வபாதுப்பணி ேற்றும் 

வபாறியியல் குழுக்கள் முன்னணியில் இருந்தபடி, முக்கிய ேற்றும் அத்தியாெசிய பணிகளளத் வதாடர்ந்து 

வசய்து ெருகின்றனர், அெற்றுள் இருப்பளெ: அத்தியாெசிய பயணத்திற்கு மதளெயான பக்கொட்டு 

நளடபாளதகள், சாளைகள் ேற்றும் பாைங்கள் அளேத்தல் ேற்றும் பராோித்தல் , சிக்னல் ேற்றும் 

வதருெிளக்குகள் மேைாண்ளே வசய்தல், ெசந்தகாைத்ளத ெரமெற்பதற்கான தூய்ளேப்பணி வசய்தல், 

குப்ளபகள் நிளறயும் இடங்களள துப்புரவு வசய்தல் ேற்றும் வதருக்களள தூய்ளேப்படுத்தல். 

 

வபாதுப்பணி மசளெயினர் ஒவ்வொரு நாளும் சமூகத்திற்கு எவ்ொறு வசயைாற்றுகின்றனர் என்பளதப் 

பற்றிய ெிழிப்புணர்ளெ ஏற்படுத்தி, ொரம் முழுெதும் பை மெடிக்ளக ேற்றும் ஈடுபாடு வகாண்ட 

நிகழ்ச்சிகள் மூைோக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் NPWW ஐ முந்ளதய ஆண்டுகளில், வகாண்டாடி 

ெந்தது. இந்த ஆண்டு ேனிதர்கள் முன்னிளையில்  நிகழ்வுகள் எதுவும் நடத்தப்படுெது இல்ளை 

என்றாலும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகளர பாதுகாப்பாகவும், சுத்தோகவும், ளெத்துக்வகாள்ெதில் இந்த 

வதாழில்தளகளேயாளர்கள் ஆற்றும் முக்கியோன பணிகளளப் பற்றி நகரொசிகள் மேலும் அறிய 

அெர்களள ஊக்குெிக்கிறது. இதற்காக, ொரம் முழுெதும்Twitter, Facebook  and Instagram 

ஆகியெற்றில்,@CityBrampton  ஐ பின்பற்றவும்  அல்ைது மேலும் தகெலுக்கு www.brampton.ca க்கு 

ெருளக தரவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

“திடீர் வெள்ளத்ளதச் சோளிப்பது முதல் சாளைகள் ேற்றும் பாைங்களள நிர்ோணிப்பது ெளர, ஆண்டு 

முழுெதும் நகரத்ளத பராோிப்பதில் வபாதுப்பணித்துளற வதாழில்தளகளேயாளர்கள் முக்கிய பங்கு 

ெகிக்கின்றனர். இந்த ஆண்டு எப்மபாதும் மபாை நேது ெருடாந்திர நிகழ்வுகள் மூைம் அெர்களின் 

பணிளய நம்ோல் வகாண்டாட முடியாது என்றாலும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகளர பாதுகாப்பானதும் 

ஆமராக்கியோனதுோன நகரோக ோற்ற அயராது உளழத்தளேக்க்காக் நான் அெர்களுக்கு நன்றி 

கூறுகிமறன்.” 

− மபட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912226817&sdata=DW%2FJXQcOSkcaP9oxl%2FdXvVwBwHp2Do7P1IPXCrVPhVs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912226817&sdata=7kvsQD%2FUAnyYwQXYuLFMNTLFEpLBVuZFuA9ALrNQ8SE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912236816&sdata=b39shsouWrkAbPb7wFn9veN7kQlHIUE5%2Fr%2BbnYoYMmU%3D&reserved=0


 

 

 

“மதசிய வபாதுப்பணி ொரம் என்பது நேது சமூகத்தின் ொழ்க்ளகத் தரத்துக்கு துளன நிற்பதில் 

வபாதுப்பணித்துளற ெகிக்கும் முக்கிய பங்ளக நிளனவூட்டும் ெளகயிைான ஒரு ொரோகும்; இது 

ெரமெற்கத்தக்க ஒரு ெிஷயோகும். இந்த குழுெின் கடின உளழப்புக்கு நன்றி;  இந்த கடினோன 

காைங்களில், நேது குடியிருப்புொசிகள் அத்தியாெசிய பயணங்களள பாதுகாப்பாக மேற்வகாள்ளவும், 

இரு சக்கர ொகன்ங்களள ஓட்டவும், தங்கள் சுற்றுப்புறங்களில் நடந்து வசல்ைவும் உதெியளேக்காக 

அெர்களுக்கு நன்றி.” 

− பால் ெின்வசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிைர் ொர்டுகள் 1 & 5; தளைெர், வபாதுப் பணிகள் ேற்றும் 

வபாறியியல் 

 

“நேது சமூகத்ளத ஆமராக்கியோகவும் பாதுகாப்பாகவும் ளெத்திருப்பமதாடு ேட்டுேல்ைாேல், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகளர ஒரு பசுளே நகரோக ோற்றுெதற்கான நேது உறுதிப்பாட்ளட நேது வபாதுப்பணி 

ேற்றும் வபாறியியல் குழு வசயல் ெடிொக்குகிறது. புதிதாக வதாடங்கப்பட்ட இளடக்கிளடயிைான 

இருசக்கர ொகனப் பாளதகள் அளேப்பது மபான்ற திட்டப்பணிகள் வகாண்ட மபாக்குெரத்துத் 

திட்டங்களுக்கு ஆதரெளிப்பது, காற்றில் ோசு உேிழ்ளெக் குளறக்க பணி வசய்ெது, வபாழிபனி அகற்றும் 

கருெிகளளப் பயன்படுத்துெது, நேது சூழளை பாதுகாப்பாக ளெப்பது என இளெ யாவும் அெர்கள் 

தங்கள் ஆழ்ேனத்தில் வகாண்ட  மசளெக்கருத்தாக அளேந்துள்ளது” 

− மபட் ஃமபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8; உபதளைெர், வபாதுப்பணிகள் 

ேற்றும் வபாறியியல் துளற 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகளர, பாதுகாப்பாகவும், சுத்தோகவும், ஆண்டு முழுெதும் வகாண்டு வசல்ெதில்,  நேது 

வபாதுப்பணி ேற்றும் வபாறியியல் குழுொனது ஒரு ஒருங்கிளணந்த பங்காற்றுகிறது. இந்த மதசிய 

வபாதுப்பணி ொரத்தில், ஒவ்வொரு நாளும் நேது சமூகம் சார்ந்துள்ள அத்தியாெசிய ேற்றும் முக்கியோன 

மசளெகளள வதாடர்ந்து ெழங்குெதற்காக, முன்னணியில் இருந்தபடி பணியாற்றுகின்ற நேது 

அர்ப்பணிப்பு நிளறந்த ஊழியர்களுக்கு நான் நன்றி கூற ெிரும்புகிமறன்.” 

− மடெிட் மபர்ாிக், தளைளே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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ஊடகத் வதாடர்பு 

மோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான  தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

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

