
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

AMO 2020 மாநாட்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம்: 

வ ாருளாதார மீட்சி மற்றும் ெளர்ச்சிக்காக கூட்டு சசருதல் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 17, 2020) – ஆகஸ்ட் மாதம் 17 முதல் 19 ஆம் சததி ெரர 

நரடவ றெிருக்கும் நகராட்சிகளின் சங்கம் (AMO)  நடத்துகின்ற 2020 ஆம் ஆண்டின் வமய்நிகர் 

மாநாட்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தில் இருந்து ஒரு தூதுக்குழு  ங்சகற்கெிருக்கிறது. சமயர் 

ச ட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்களால் அணித்தரைரம வகாண்ட இதில், நகர்மன்றத்தின் உறுப் ினர்கள் மற்றும் 

நகர அதிகாாிகள் ஆகிசயார் மாகாணத்தில்  ரெைாக இருக்கும் முக்கியமான  ங்களிப் ாளர்களுடன் 

மிகவும் அத்தியாெசியமான சதரெகள்  ற்றி ச சுொர்கள். 

நிதி அரமச்சகம், சுகாதார அரமச்சகம், உள்கட்டரமப்பு அரமச்சகம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும்  

பூங்காக்கரள  ாதுகாத்து  ராமாிக்கும் அரமச்சகம் மற்றும் கல்லூாிகள் மற்றும் 

 ல்கரைக்கழகங்களுக்கான அரமச்சகம் ஆகிய அரமச்சகங்கள் இந்த மாநாட்டில்  ங்குவ றுெதாக 

உறுதி வசய்திருக்கின்றனர். 

நடப் ின் ச ாக்கில் இருக்கின்ற சகாெிட் வதாற்று  ரெலுக்கு எதிர்ெிரனயாற்றுெதன் ச ாில், நகரத்தின் 

வ ாருளாதார மீட்சிக்கு சதரெயான ஆதரரெ நாடுெசத இந்த ெருடத்திற்கான மிக முக்கியமான 

முன்னுாிரம வகாண்ட ெிஷயமாக இருக்கும். நகாின் அதிகாாிகள் செறு கூடுதல் முன்னுாிரம வகாண்ட 

ெிஷயங்கரளயும் எடுத்துரரப் ார்கள்; அவ்ொறாகசெ, நகாின் நிரைத்து நிற்கெல்ை ெளர்ச்சிரய 

சமைாளுரக வசய்ெது  மற்றும் குடியிருப்புொசிகளின் ொழ்க்ரகத்தரத்திரன சமம் டுத்துெது 

ஆகியெற்றுடன், ஒருங்கிரணந்த அங்கமாக இருப் ெற்றில் அடங்கு ரெ: 

• உடல் ஆசராக்கியப்  ராமாிப்பு – பீல் வமசமாாியல் அரமப் ின் கட்டம் இரண்டு மற்றும் 

மூன்றாெதாக ஒரு உடைாசராக்கியப்  ராமாிப்புக்கான ெசதியரமப்ர  ஏற் டுத்துெதில் 

கடப் ாடு வகாண்டிருத்தல் . 

• உயாிய ெரகயிைான ச ாக்குெரத்து ெசதி –  இரு ெழி-மற்றும்-நாள் முழுக்கவுமான GO சசரெ, 

இைகு வரயில் ச ாக்குெரத்து, மற்றும் ெிரரவுப் ச ருந்து ச ாக்குெரத்து உள்ளிட்ட புதிய 

ச ாக்குெரத்து முரறகளில் கூடுதல் முதலீடு வசய்தல். 

• காைநிரை மாற்றம் மற்றும் வெள்ளநீர் கட்டுப் டுத்தல் – நிதியாதாரம் அளித்தல் மற்றும் சீரான 

ஒப்புதல் தருதல் ஆகியெற்றின் மூைமாக நகாின் ாிெர்ொக் (Riverwalk) திட்டப் ணிக்கு அதிகாித்த 

 ங்களிப்பு வசய்தல், மற்றும் சமுதாய சக்தி மற்றும் உமிழ்தல் குரறப்பு திட்டம் [Community 

Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP) மூைமாக  சுரம  ராமாிப்புக்கான 

உள்கட்டரமப்பு திட்டப் ணிகளில் புதிய முதலீடுகள் வசய்தல். 



 

 

• வசயல் ாடு மிக்க ச ாக்குெரத்து வசய்தல் – அரனத்து குடியிருப்புொசிகளுக்கும்  ாதுகாப்பு 

மற்றும் அணுகல்தன்ரமரய அதிகாிக்கக்கூடிய சமம் டுத்தப் ட்ட கட்டு டியாகும் ெரகயிைான 

இடம் ெிட்டு இடம் வசல்லுதலுக்கான ெிருப் த்வதாிவுகள். 

• இரண்டாம்நிரைரயத் தாண்டிய ொய்ப்புக்கள் – ப்ராம்ப்ட்டன் யூ ( BramptonU ) ரெ தக்க 

ரெப் தற்கான சட்ட அமைாக்கம் மூைமாக இரண்டாம் நிரைரயத் தாண்டிய அதிகாிக்கப் ட்ட 

ொய்ப்புக்கள்  அரமய ஆதரவு தருதல். 

• வசாத்துொி ெிைக்கு வ ற்ற வ ாது கல்ெிநிறுென்ங்கள் சார்ந்த வசாத்துக்கள் – சகாெிட் – 19 

வதாற்று  ரெலின் தாக்கத்திற்கு தீர்வு காணும் ெரகயில் சீரான நிதியளிப்புக்கு செண்டுசகாள் 

ரெத்தல் மற்றும் முழுரமயானதும் வெற்றிகரமானதுமான வ ாருளாதார மீட்சி அரடதல். 

• புறநகர் சமுதாய கூடுமிடம் – 20 நிமிடத்தில் நடந்து வசன்று அரடயக்கூடிய ெரகயிைான 

ஆசராக்கியமன ஒரு  கூடுமிடத்ரத மாகாண அரசிடமிருந்து  செண்டுதல்; இது ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாில் இருக்கின்ற, ச ாக்குெரத்ரதசய சார்ந்திருக்கின்ற சமுதாயத்தினரர [Transit-Oriented 

Communities  (TOC) ] ச ாற்றிக்காப் தற்கான புதிய மாதிாியாக இருக்கும். 

சமலும் வதாிந்து வகாள்ள நகாின் ெரைத்தளத்திற்கு ெருரக தரவும். 

 அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

”சகாெிட்-19  வதாற்று  ரெலின் தாக்கங்களிலிருந்து நமது வ ாருளாதார மீட்சிக்கு ஆதரெளிக்கின்ற 

தனிப் யனாக்கப் ட்ட அணுகுமுரறரய சநாக்கி நாங்கள்  ணியாற்றும் அசத சமயத்தில், நமது 

நகரத்தின் நிரைத்து நிற்கெல்ை, ெளர்ச்சிரயத் தூண்டுகின்ற, மற்றும் நமது குடியிருப்புொசிகளுக்கு 

உயர்ொன ொழ்க்ரகத் தரத்ரத உறுதி வசய்கின்ற, உள்ளூர் மயமாக்கப் ட்ட தீர்வுகளிலும் நாங்கள் 

கெனம் வசலுத்துகிசறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மீது அண்ரமயில் காட்டிய கடரம உனர்வுகளுக்காக,  

நான் மாகாண அரசிற்கு நன்றி கூறிக்வகாள்கிசறன், வ ாருளாதார மீட்சி மற்றும் ெளர்ச்சிக்கான 

 ாரதயில் முன்சனறும் சமயத்திசைசய இது கட்டிவயழுப் ப் டுெரத நான் எதிர் ார்க்கிசறன். ” 

- ச ட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“சகாெிட்-19 வதாற்று  ரெலுக்கான நமது எதிர்ெிரனயாற்றலின் சமயத்தில், குடியிருப்புொசிகள் 

வ ாிதும் நம் ியிருக்கும் அத்தியாெசிய மற்றும் முக்கியமான சசரெகரள நகரம் வதாடர்ந்து ெழங்கி 

ெந்தது; அசத செரளயில் நமது முழு வ ாருளாதார மீட்சி மற்றும் வதாடர்ச்சியான ெளர்ச்சிரய 

ஆதாிக்கும் முக்கிய திட்டங்களில் வதாடர்ந்து முன்சனறிய டியும் இருந்தது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  

எதிர்காைத்திற்காக நாம் திட்டமிட்டு கட்டரமக்கும்ச ாது, உயர் மட்ட அரசாங்க அரமப்புகளுடனான 

வநருக்கமான ஒத்துரழப் ானது, நமது வெற்றிக்கு முக்கிய காரணியாக இருக்கும், சமலும் AMO 2020 

இன் ச ாது மாகாணத்துடன் முக்கிய கூட்டு ொய்ப்புகரளப்  ற்றி ெிொதிப் ரத எதிர் ார்க்கிசறன். ” 

- சடெிட் ச ர்ாிக், தரைரம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்சத 

வசய்கின்சறாம்.  ைதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுரமப்  ரடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிசறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

சமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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