
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர குடியிருப்புொசிகள், ெணிகர்கள் மற்றும் 

சமுதாயக்குழுக்களுக்கு ஆதரெளிக்கும் ெககயில் நகர நிர்ொகம் பயனாளி 

கட்டணங்களில் மாற்றங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறது.   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மம 29, 2020) – சமுதாயத்தில் மகாெிட்-19  வதாற்றுப் பரெல் பாதிப்பு காரணமாக 

ஏற்பட்ட நிதிாீதியான பாதிப்புக்ககளக் குகறப்பதில் உதவுமுகமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றம் இந்த 

ொரத்தில் தமது பயனாளி கட்டணத்தில் மாற்றங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தார்கள். 

புதன்கிழகமயன்று நிகழ்ந்த நகர்மன்றக் கூழு கூட்டத்தில், 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான குறிப்பிடத்தக்க 

எண்ணிக்ககயிலான பயனாளி கட்டணங்கள் பலெற்கறயும் 2019 ஆம் ஆண்டு கட்டண ெிகிதத்திற்மக 

திருப்பி அகமக்க மன்றம் ஒப்புதல் அளித்தது; இது வபாழுதுமபாக்கு, நிகழ்த்து ககலகள், ெசதியகமப்பு 

கட்டிட மசகெகள், தீ தடுப்பு மற்றும் அெசரகால மசகெகள், சட்டெடிொக்கல் மசகெகள் மற்றும் 

பூங்காக்கள் மற்றும் காடு ெளர்ப்பு ஆகிய பகுதிகளுக்கு வபாருந்தும். இந்த மாற்றங்கள் ஜூகல1, 2020 

முதல் அமலுக்கு ெரும், மற்றும் இதனால் இந்த ஆண்டு இறுதி ொக்கில்  $1,021,000 மதிப்புக்கு 

நிொரணம் கிகடக்கும்.   

நகர நிர்ொகம் குடியிருப்பு ொசிகளுக்கு எண்ணற்ற திட்டங்கள் மற்றும் மசகெககள ெழங்க கடகம 

வகாண்டிருக்கிறது; இகெயகனத்தும் எளிதில் அணுகக்கூடியகெ என்பதுடன் வகாடுக்கும் 

பணத்திற்கான மதிப்கப ெழங்குகின்றன. பயனாளி கட்டணங்கள் மூலம் நகர நிர்ொகம் தனது 

வசலவுககள மீட்டுக்வகாள்ள உதவும்; அமத மெகளயில், வசாத்து ொி ெிகிதத்தின் சுகமகயயும் 

குகறக்கிறது. 

இந்த மாற்றங்கள் யாவும், பிராந்திய கவுன்சிலர் மார்ட்டின் வமவடய்மராஸ் தகலகமயிலான மமயாின் 

”மறு திறப்பு மற்றும் மீட்பு பணிக்குழுொல்” மமற்வகாள்ளப்பட்டு, அதில் வபாது மக்கள் ஈடுபாட்டின் 

மூலம் வபறப்பட்ட பின்னூட்டத்தின் உடனடி ெிகளொகும். இன்கறய மததிக்கு, 3,900 க்கும் மமற்பட்ட 

தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் நகரத்தின் ஆன்கலன் கருத்தாய்வு மற்றும் தற்மபாகதய பங்குதாரர் 

சந்திப்புகள் மூலம் பின்னூட்டக்கருத்துக்ககள ெழங்கியுள்ளனர். 

 நகரத்தின் ஆன்கலன் மீட்பு மற்றும் மறுதிறப்புக்கான கருத்தாய்வு ஜூன் 14, 2020 ெகர திறந்மத 

இருக்கும்;  ஒரு ெழியாக நகரத்கத அதன் வசயல்பாட்டுக்கு மீண்டும் திறந்துெிடுெதற்கான நகர 

நிர்ொகத்தின் திட்டங்ககளப் பற்றி குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் ெணிகர்கள் தங்கள் கருத்துக்ககளத் 

வதாிெிக்க அகழக்கப்படுகிறார்கள். 

 

மமலும் தகெல்களுக்கு, ெருகக தரவும் www.brampton.ca/COVID19.  

https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ மகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் காலம் முழுெதுமாக, எங்கள் நகர் மன்றமானது  ஆன்கலன் 

மற்றும் வதாகலமபசி டவுன் ஹால் மூலம் நமது சமூகத்தின் அகனத்து உறுப்பினர்களுடனும் வதாடர்ந்து 

ஈடுபாடு காட்டி ெருகிறது. மகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெலானது, நிதிாீதியான வபரும் 

நஷ்டத்கத உண்டாக்கிெிட்டதாக  பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களிடமிருந்து எங்களுக்கு 

வசால்லப்பட்டிருக்கிறது;  இந்த ொரத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிொனது, நாம் அகனெரும் கூட்டாக 

மீள்ெதற்கு ஆதரெளிப்பதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்கட நிரூபிக்கிறது.” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ட்டன் நகரம் 

“  மமயாின் மறு திறப்பு மற்றும் மீட்புக் குழு வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, நாங்கள் எங்கள் பாகதகய 

முன்மனாக்கித் திட்டமிடும்மபாது அதில் மிக முக்கிய பங்கு ெகிப்பது என்ன என்பகத எங்கள் 

குடியிருப்புொசிகள், ெணிகங்கள் மற்றும் பங்குதாரர் குழுக்கள் ஆகிமயார் எங்களிடம் 

கூறியிருக்கிறார்கள். நமது சமூகத்தால் ெடிெகமக்கப்பட்ட ஒரு திட்டத்கத உருொக்க நாங்கள் 

கடகமப்பட்டுள்மளாம், இந்த அர்த்தமுள்ள பின்னூட்டத்திற்கு  நாங்கள் வதாடர்ந்து வசெிசாய்த்து,  

அதன்படி நடெடிக்கக எடுப்மபாம்.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்மராஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; அணித்தகலெர், மமயாின் 

மறுதிறப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிக்குழு  

“  நகர நிர்ொகம் படிப்படியாக நககர மீண்டும் திறக்கத் திட்டமிடுெதால், அந்தச் வசயலில் நமது சமூகம் 

வதாடர்ந்து ஈடுபாடு காட்டி, இந்த முக்கியமான கலந்துகரயாடல்களில் வதாடர்ந்து பங்மகற்பது என்பது 

மிகவும் முக்கியமானதாகும். இப்மபாது நகடவபற்றுக்வகாண்டிருக்கின்ற ஆன்கலன் கருத்தாய்ெில் 

தங்கள் கருத்துக்ககளக் கூற, அகனத்து குடியிருப்பாளர்களும் பங்மகற்குமாறு நான் ஊக்குெிக்கிமறன்; 

நமது சமூகத்தின் மதகெககள நகர நிர்ொகத்தின் அடுத்த வசயல்படிகள் சிறப்பாக பிரதிபலிப்பகத இது 

உறுதிப்படுத்தும்.” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தகலகம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்ககள மனத்தில் கெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுகமப் பகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 



 

 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிகலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாகதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

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

