
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலராகிய பால் ெின்வசன்ட் அெர்கள் 

ஒன்ட்டடாிடயா நகராட்சிகளின் சங்கத்திற்கு (AMO) 2020-2022 காலத்திற்கான 

இயக்குனர்கள் சபபக்கு டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 18, 2020) – இன்பறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலராகிய பால் 

ெின்வசன்ட் அெர்கள் ஒன்ட்டடாிடயா நகராட்சிகளின் சங்கத்திற்கு (AMO),  2020-2022 காலத்திற்கான 

இயக்குனர்கள் சபபயின் பிராந்திய மற்றும் ஒற்பற அடுக்கு காக்கஸ் (Single Tier Caucus )-இன் ஒரு  

உறுப்பினராக டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.  

AMO என்பது ஒன்ட்டடாிடயா மாகாணத்தின் ஆளுபம எல்பலக்கு உட்பட்ட வகாள்பக மற்றும் 

திட்டச்வசயல் ெிஷயங்களில் ஒன்ட்டடாிடயா நகராட்சிகளின் நலன்கபள பிரதிநிதித்துெம் வசய்கிறது.  

AMO ெின் இயக்குனர்கள் சபபயானது டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 29  நகராட்சி அலுெலர்கள் மற்றும் 

அெற்பறச் சார்ந்த உறுப்பினர்கபளக் வகாண்டது; இெர்கள் ஒன்ட்டடாிடயா நகராட்சிகளின் பல்டெறு 

குழுக்களுக்கு பிரதிநிதித்துெம் வசய்பெர்கள் ஆெர்.   

AMO ெின் 2020 ஆம் ஆண்டின் யுக்திாீதியான குறிக்டகாள்கள் யாவும் இெற்றின் அடிப்பபடயில் 

ஆனபெயாகும்: ஒன்ட்டடாிடயா அரசாங்கத்துடன், நகராட்சியின் தரப்பில் ஆக்கபூர்ெமான, சாதகம் 

வபறத்தக்க ெபகயில் வசல்ொக்கு வசலுத்துதல்; வசல்ொக்கிபன வசலுத்துெதற்காக பல துபறகளின் 

உள்ளாக கூட்டாக பணி வசய்தல்; தகெல்கள், பகுப்பாய்வு, நிஜமான கூற்றுக்கள் மற்றும் முக்கிய 

வசய்திகபளக் வகாண்டு, உறுப்பினராக இருப்பெர் ொதம் வசய்து ஆதரவு டதடுதல்; மற்றும், நகராட்சி 

ஆளுபமக்கு ஆதரெளிக்கும் ெபகயிலான கல்ெியறிவு மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கபள ெழங்குதல். 

ஆகஸ்ட் 17 முதல் 19 ெபர நபடவபறுகின்ற  AMO 2020 ஆம் ஆண்டின் வமய்நிகர் மாநாட்டில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பங்டகற்கிறது. இங்கு டமலும் வதாிந்து வகாள்ளவும் 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

“கவுன்சிலர் ெின்வசண்ட் அெர்கள், AMO இயக்குனர்கள் சபபயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்காக மிக 

நன்றாக பிரதிநிதித்துெம் வசய்ொர். ஒண்ட்டடாிடயாெின் நகராட்சிகள் ஒன்றிபணந்து வசயல்பட 

டெண்டும் மற்றும் ொதம் வசய்ெபத பகிர்ந்துவகாள்ள டெண்டும்; இதன் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகபர நாம் 

இன்னும் பசுபமயான நகரமாக ஆக்க எதிர்டநாக்குகிடறாம்; மற்றும், டகாெிட்-19 வதாற்றுப் பரெல் 

தாக்கங்களில் இருந்து   வபாருளாதார மீட்சி வபற்று ெளர்ச்சியபடெதற்கான ஒரு பாபதபய  நாம் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/801


 

 

ெகுக்க டெண்டும்; இதற்கான வசயல்பாட்டில் நாம் கூட்டு டசர ெிபழகிடறாம்.  ெலுொன ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் மற்றும் பீல் பிராந்தியம் அபமப்பதற்கான கவுன்சிலர் ெின்வசன்ட் அெர்களின் 

கடபமயுணர்ச்சியானது  AMO உறுப்பினர்களுக்கு கிபடத்த மாவபரும் ஒரு வசாத்தாகும்.” 

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“AMO இயக்குனர்கள் சபபக்கு என்பனத் டதர்ந்வதடுத்திருப்பதன் மூலம் நான் 

கவுரெப்படுத்தப்பட்டிருக்கிடறன் மற்றும் டமயர் பிரவுன், டமயர் க்ராம்பீ, டமயர் தாம்ப்ஸன், தபலெர் 

ஐயான்னிக்கா மற்றும் நமது நகர சபபயினருடன் பணியாற்ற ஆெலுடன் காத்திருக்கிடறன்  மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் பீல் பிராந்தியத்தின் ெளர்ச்சி மற்றும் வபாருளாதார மீட்சிக்கான 

முன்னுாிபம வகாண்ட ெிஷயங்கபள மாகாண மட்டத்திற்கு வகாண்டு ெருெபதயும் எதிர்பார்க்கிடறன்." 

- பால் ெின்வசன்ட், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள்1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிபரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கபளயும் 70,000 

ெணிக அபமப்புக்கபளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கபள மனத்தில் பெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்பட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுபமப் பபடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிபலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகபரக் 

கட்டபமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாபதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிபணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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