
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

2020 ஆம் ெருடத்திற்குள்ளாக முடிக்க வெண்டிய நகர்மன்றத்தின் முன்னுாிமம 

வகாண்ட ெிஷயங்களின் (2020 Term of Council Priorities) சாராம்சங்கமள 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வெளியிடுகிறது மற்றும் 2021-2022 காலத்திற்கான 

16 முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்களின் மீது கெனம் வசலுத்த நகர் மன்றம் 

ஒப்புதல் அளிக்கிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 28, 2021) – வநற்மறய தினம், 2018-2022 காலத்திற்கான, நகர்மன்றத்தின் 

முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கமள முன்வனடுத்துச்வசல்ெது பற்றிய புதுத் தகெல்கமள ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகம் வெளியிட்டது; இதில், கடந்த ஆண்டுக் காலத்தில், அதுவும் வபருந்வதாற்று பரெல் 

காலத்தில் புாிந்த முக்கிய சாதமனகள் எடுத்துக் காட்டப்பட்டன. 

வமயர் மற்றும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்களுடன் நடத்தப்பட்ட வநர்காணல்கள், மூத்த தமலெர்களிடமிருந்து 

வபறப்பட்ட பின்னூட்டக் கருத்துக்கள், மற்றும் 2020 நெம்பாில் கவுன்சில் பணிப்பயிற்சியின்வபாது 

நிகழ்த்தப்பட்ட ொக்களிப்பு வசய்ெது பற்றிய ஒரு பயிற்சி ஆகியெற்றின் ெிமளொக, சமுதாயத்திற்கு 

ஆதரெளிக்கும் ெமகயில் முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்களாக கவுன்சில் 16 முமனப்புக்கமள (16 

initiatives) (பக் .162) வதாிெித்து வநற்மறயதினம் ஒப்புதல் அளித்தது.  முன்னுாிமம வகாண்ட 

ெிஷயங்கள் இரண்டு பாகங்களாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளன: அரசுகளுக்கு இமடவயயானமெ / 

ஆவலாசமன கூறும் ெமகயிலான முன்னுாிமமகள்; மற்றும் நகருக்கு கட்டாயமானமெ / 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முன்னுாிமமகள்; இமெ அமனத்துவம ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் நிமலநாட்டப்பட்ட 

யுக்திாீதியான  வசயல் இயக்கங்களுக்கு வதாடர்ந்து ஆதரெளிக்கின்றன. 

வகாெிட்-19 வதாற்று பரெலானது, எதிர்பாராத நிமலமமகமளயும் சொல்கமளயும் உருொக்கியது; 

ஊழியர்கள் ெிமரொக தங்கமளயும் மாற்றியமமத்துக்வகாண்டு, திட்டங்கள் மற்றும் வசமெகமள 

ெழங்குெதிலும் மாற்றம் வசய்துவகாள்ெது வதமெயானது. இமெயமனத்தும் இருந்தவபாதிலும்,  

வகாெிட்-19 வபருந்வதாற்றுக் காலத்தில் நகரம்  தன்மன ஸ்திரப்படுத்திக்வகாண்ட அவத சமயத்தில் 

மீட்வடடுப்மபயும் வசய்தபடி முக்கிய பகுதிகளில் வதாடர்ந்து முன்வனறியது: 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ொய்ப்புக்கள் நிமறந்த நகரமாகும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது கீழ்க்கண்டெற்றின் மூலமாக  மக்கள் ொழ்ெதற்வகற்ற தன்மமமய வதாடர்ந்து 

வமம்படுத்தி ெியாபாரங்களுக்கும் ஆதரெளிக்கிறது: 

• சிறு ெணிகங்களுக்கு மானியமாக $233,000 நிதி ெழங்குதல் 

• 137 வமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள் மூலமாக 5,000 பங்வகற்பாளர்கமள 

ஈடுபடுத்துதல்  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpub-brampton.escribemeetings.com%2FFileStream.ashx%3FDocumentId%3D15786&data=04%7C01%7CGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7Cddd22ca4226d486380fd08d8c3b5efb2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637474533491116514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Rj7AC5G0mxiQnFkbkPxTD5xRD10vje%2BcAIxy8JVQskg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpub-brampton.escribemeetings.com%2FFileStream.ashx%3FDocumentId%3D15786&data=04%7C01%7CGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7Cddd22ca4226d486380fd08d8c3b5efb2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637474533491116514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Rj7AC5G0mxiQnFkbkPxTD5xRD10vje%2BcAIxy8JVQskg%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=8


 

 

• 1,043 ொடிக்மகயாளர்களுக்கு ஆவலாசமன ெழங்குதல்; இதில், ப்ராம்ப்ட்டன் 

வதாழில்முமனவொர் மமயம் மூலமாக 38 புதிய வதாழில்கமள உருொக்குதல் மற்றும் 82 

வதாழில்கமள ெிாிொக்கம் வசய்தல் ஆகியமெ அடக்கம். 

• டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் - இல் வபாருளாதாரத்மத உயர்த்துெதற்காக புதுமம பமடக்கும் 

மாெட்டத்தில் நான்கு புதிய கூட்டு முயற்சிகமள துெக்குதல்   

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது பல கலமெ வகாண்ட நகரமாகும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பன்முகத்தன்மமமய வதாடர்ந்து வகாண்டாடி ெருகிறது மற்றும் அமனெமரயும் 

உள்வசர்க்கும் சொல் நிமறந்த பணிமய வமற்வகாள்கிறது, இெற்றின் மூலமாக : 

• ப்ராம்ப்ட்டன் முன்பணம் ெழங்குெதற்கான நிதியத்தில் $435,561 முதலீடு வசய்தது, லாப 

வநாக்கற்ற 48 டிஜிட்டல் திட்டங்கமள ஆதாித்தது 

• கறுப்பர் இன ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு 

மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அமமப்மப நிறுவுதல்; மற்றும் பணியிடத்திலும் 

சமூகத்திலும் உள்ள தமடகமள அமடயாளம் கண்டு, அெற்மற நீக்குெமத கெனத்தில் வகாண்டு 

2021 ஆம் ஆண்டில்  சமத்துெ அலுெலகத்மத துெங்க ஒப்புதல் அளித்தது. 

• 900 பங்வகற்பாளர்கள் எனும் சாதமன பங்வகற்புடன் கறுப்பின சமூகத்திற்கான தீயமணப்பு 

வசமெகள் வதாழில் தகெல் அமர்மெ முன்ெந்து உபசாித்து வசய்தது 

• பாதுகாப்பு மற்றும் அமனெமரயும் உள்வசர்ப்பதில் கெனம் வசலுத்துெதன் முகமாக, பர்ப்பிள் 

லிலாக் வமவமாாியல் பார்க் (Purple Lilac Memorial Park) மற்றும் இமான்சிவபஷன் பார்க் 

(Emancipation Park)  எனும் இரண்டு நகர பூங்காக்களுக்கு மறுவபயாிடுெது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது பசுமம நகரமாகும் 

நகரமானது, புதுமமபமடத்தல், எாிசக்தி திறன், வபாதுப் வபாக்குெரத்து மற்றும் இயற்மகெளம் வகாண்ட 

இடங்கமள புத்துயிர் வபறமெப்பது ஆகியெற்றின் மீது கெனம் வசலுத்தியது: 

• நகரத்தின் முதன்முதலான வகால்மலப்புற வதாட்டத் திட்டத்மதத் வதாடங்கி, 6,000 க்கும் 

வமற்பட்ட பங்வகற்பாளர்கமள அதற்காக ஈர்த்து, உள்ளூர் உணவு ெங்கிகளுக்கு 10,000 

பவுண்டுகள் உற்பத்திப்வபாருட்கமள  நன்வகாமடயாக ெழங்கியது  

• பசுமம இல்ல ொயுக்கமளக் குமறப்பதற்க்காக தனது சமூகத்தில் சக்தி மற்றும் உமிழ்வு 

குமறப்புக்கான திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்துதல் 

• வபாக்குெரத்து திட்டப்பணிகமள முன்வனற்றுெதற்கான நிதிக்கு $ 83.1 மில்லியமனப் திரட்டுதல்; 

மற்றும் வெள்ளத்தடுப்பு பணிகளுக்காக ாிெர்ொக் திட்டத்திற்கு M 38 மில்லியன் ஒதுக்கீடு 

வசய்த்ல் 

• வபருந்து வபாக்குெரத்து ொகனங்களுக்கான  மூன்றாெது கட்டிடெசதிக்கான திட்டங்களுக்கு 

ஒப்புதல் ெழங்குதல், முழுக்கவுவம மின்சாரமயமான வபாக்குெரத்து வபருந்து பராமாிப்பகம் 

மற்றும் பணிமமன ெசதி 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=10
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/Green%20City.pdf


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆவராக்கியமாதும் பாதுகாப்பானதுமான நகரமாகும்   

 

சமூக பாதுகாப்மப வமம்படுத்தவும், மனநல ஆதரமெ வமம்படுத்தவும், வசயலூக்கம் மற்றும் 

ஆவராக்கியமான ொழ்க்மக முமறகமள ஊக்குெிக்கவும் இந்த நகரம் பின்ெருெனெற்றின் மூலமாக 

உதெியது: 

• ப்ராம்ப்ட்டன் முழுெதும் சமூக பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் வெகக் கட்டுப்பாட்டு அமலாக்கம் 

வசய்ெதற்காக 26 தானியங்கி வகமராக்கமள நிறுவுதல் 

• குளிர்கால மாதங்களில் குடியிருப்பாளர்கள் பாதுகாப்பாக வசயல்படுெமத உறுதிப்படுத்த நான்கு 

புதிய வெளிப்புற பனிச்சறுக்கு (ஸ்வகட்டிங்) ெமளயங்கமளத் திறத்தல் 

• வபாழுதுவபாக்கு மமயங்கள், பூங்காக்கள் மற்றும் மமதானங்கள் வபான்ற உடற்பயிற்சி 

ெசதிகளுக்கான வமம்பாடுகமள நிமறவு வசய்தல் 

• நகரம் முழுெதும் சுறுசுறுப்பான வபாக்குெரத்மத ஊக்குெிக்க 26 கி.மீ நீளத்திற்கு இருசக்கர 

ொகனங்களுக்கான பாமதகமள அமமத்தல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நன்கு நிர்ொகம் வசய்யப்பட்டு ெரும் நகரமாகும் 

வபருந்வதாற்று பரெல் காலத்திலும்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வதாடர்ந்து வசமெ சிறப்பிற்கு முன்னுாிமம 

அளித்ததுடன், நன்கு நிர்ெகிக்கப்பட்டு ெரும்  நகரமாகவும் வதாடர்ந்து இருந்து ெருகிறது: 

• குடியிருப்பாளர்களுக்கு முக்கிய வசமெகமள ெழங்கும் அவத வெமளயில், வதாடர்ச்சியாக 

மூன்றாெது ஆண்டிலும் நிதிக் மகயிருப்புக்கு முன்வனப்வபாதுமில்லா பங்களிப்பு வகாண்டபடி 

ொிெிதிப்புக்கமள முடக்குதல் 

• மூன்று AAA என்னும் மதிப்புச் சான்றிமன வபணிப் பராமாித்தல்; சிறந்த நிதி நமடமுமறகளுக்கு 

நகராட்சி வபறக்கூடிய மிக உயர்ந்த மதிப்பீடு இதுவெயாகும் 

• Mobi Inspect எனப்படும் ஆய்வு வசய்ெதற்கான வசயலிமய துெக்கத்திவலவய ஏற்றுக்வகாள்ளுதல் 

• $34.9M (கட்டம் 1 பாதுகாப்பான மறுதுெக்கத் திட்டம்), $27.5M (கட்டம் 2 பாதுகாப்பான 

மறுதுெக்கத் திட்டம்) மற்றும் $ 0.6M (நகராட்சி வபாக்குெரத்து வமம்படுத்தப்பட்ட துப்புரவு நிதி) 

ஆகியெற்றின் நிதி நிொரணத்திற்காக ொதிட்டு நிதி வபறுதல் 

• கனடா நாடு முழுெதும் உள்ள 300 சிறந்த பணியமர்த்தும் நிறுெனங்களின் பட்டியலில், 

கனடாெின் சிறந்த பணியமர்த்துபெர்களில் ஒருெராக ஃவபார்ப்ஸ் (Forbes ) நிறுெனத்தினால் 

நகர நிர்ொகம் இடம் அளிக்கப்பட்டது 

2019-2022 காலத்திற்கான நகர்மன்றத்தின் முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்களுக்குள்ளாக இருக்கும் 

2020 ஆம் ஆண்டின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் நிகழ்த்திய சாதமனகள் பற்றிய வமலும் தகெல்களுக்கு 

ெருமக புாியவும்: www.brampton.ca/tocp 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=14
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=14
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=16
http://www.brampton.ca/tocp


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“2020 ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் ஒரு குழுொக இருந்து சாதித்த எங்கள் கவுன்சில் முன்னுாிமமகளின் 

சிறப்பம்சங்கமளயும் முடிவுகமளயும் முன்மெப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியமடகிவறன். வபருந்வதாற்று பரெல் 

காரணமாக, நகர நிர்ொகத்தின் உடனடி கெனம் எங்கள் சமூகத்மத ஆதாிப்பதாக இருந்தது. அவத 

சமயத்தில், தற்வபாதுள்ள 51 முன்முயற்சிகள் மற்றும் 22 முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கள் மற்றும் நகர் 

மன்றம் ஒப்புதல் அளித்த 20 கூடுதல் முயற்சிகள் குறித்த எங்கள் முக்கியமான பணிகமள நாங்கள் 

வதாடர்ந்து வசய்து ெந்வதாம். நாங்கள் 2021 ஆண்டிற்குள் அடிவயடுத்து மெக்கும்வபாது, 2021-2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான 16 முன்னுாிமமகள் குறித்து எங்கள் கவுன்சிலின் கூர்ந்த கெனம் வசலுத்தல் என்பது, 

சமூகத்திற்கு முக்கியமான ெிஷயங்களில் நாங்கள் கெனம் வசலுத்துகிவறாம் என்பமத உறுதி வசய்கிறது 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“2020 ஆம் ஆண்டில், வகாெிட்-19 காரணமாக நாங்கள் மிகவும் சொலான வநரங்கமள 

எதிர்வகாண்வடாம், மற்றும் நகர ஊழியர்கள் நமது குடியிருப்பாளர்கள், ெணிகங்கள் மற்றும் சமூகக் 

குழுக்கமள ஆதாிக்க அயராது உமழத்தனர். நகர் மன்றத்தின்  முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கமள 

வதாடர்ந்து அமடந்த ெண்ணம், உலகளாெிய வபருந்வதாற்று பரெலுக்கு மத்தியில் எங்கள் குழு 

வதாடர்ந்து திறமமயான மற்றும் பயனுள்ள நகர வசமெகமள ெழங்கி ெருகிறது. எங்கள் அணியின் 2020 

ஆண்டிற்கான சாதமனகமளயும், 16 முக்கிய முன்னுாிமமகமளயும்  பகிர்ந்து வகாள்ெதில் வபருமிதம் 

வகாள்கிவறன்; இமெவய நமது சமூகத்திற்கு மிகச் சிறந்தமத நாங்கள் ெழங்குெதற்காக எங்கள் அணி 

வகாண்ட உறுதிப்பாட்டிற்கு ஒரு சான்றாகும். ” 

- வடெிட் வபர்ாிக், தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்வத 

வசய்கின்வறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

ஊடக வதாடர்பு 

வமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், 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
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