
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, சிங்க்ொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  மமயத்திற்காக, கனடா மற்றும் 

ஒன்ட்டடாிடயா ஆகிய அரசுகளிடம் இருந்து  முதலீடுகமள வெற்றுெிட்டது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ெிப்ரொி 9, 2021) – இன்மைய தினம், டமயர் டெட்ாிக் ப்ரவுன்; உள்கட்டுமானம் 

மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான அமமச்சர் டமதகு டகத்தாீன் வமக்கன்னா அெர்கள் சார்ெில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

ெடக்கு நாடாளுமன்ை உறுப்ெினராகிய ரூெி சட ாட்டா; ப்ராம்ப்ட்டன் கிழக்கு ொராளுமன்ை 

உறுப்ெினர் மணீந்தர் சித்து; ஒன்ட்டடாிடயாெின் உள்கட்டுமான அமமச்சராகிய டமதகு லாாீ ஸ்காட் 

சார்ொக சிறுெணிகம் மற்றும் அரசு அலுெலகப் ெணிகளில் வதாய்வுகமள குமைத்தலுக்கான மற்றும் சிறு 

ெணிகங்களுக்கான  இமண அமமச்சரும் ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு  நாடாளுமன்ை உறுப்ெினருமாகிய டமதகு 

ப்ரப்மீத் சர்க்காாியா; ப்ராம்ப்ட்டன் டமற்குப் ெகுதி மாகாண நாடாளுமன்ை உறுப்ெினராகிய அமர்ட ாத் 

சாந்து ஆகிடயார் சிங்க்ொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  மமயத்மத புனரமமப்ெதற்கான நிதி ெழங்கமல 

அைிெித்தனர். 

 

கனடா அரசாங்கமானது, கனடாெில் முதலீடு வசய்தல் எனும் திட்டத்தில் உள்ள சமூக, கலாச்சார மற்றும் 

வொழுதுடொக்கு உள்கட்டுமான ெழிமுமை மூலமாக (Culture and Recreation Infrastructure Stream 

(CCRIS)) $572,000 நிதிமய முதலீடு வசய்கிைது. ஒன்ட்டடாிடயா அரசாங்கம் $476,619 அளவுக்கான நிதி 

ெழங்கும் அடத டநரத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமும் தன் ெங்காக $381,381 நிதி ஒதுக்கியுள்ளது.  

 

அணுகல்தன்மம மற்றும் ெயனர் அனுெெத்மத டமம்ெடுத்துெதற்காக, இந்த வொழுதுடொக்கு மமயத்தில் 

உட்புை மற்றும் வெளிப்புை புனரமமப்புக்கமளச் வசய்ய இந்த திட்டப்ெணி டமற்வகாள்ளப்ெடுகிைது. 

உட்புை டமம்ெடுத்தல்களில் புதிய கழிப்ெமைகள், உமட மாற்றும் அமைகள், ஒரு எழில் கூட்டும் அகம், 

லாக்கர் ெசதிகள் மற்றும் ஷெர் குளியல் ெசதிகள் ஆகியமெ அடங்கும். சுடுநீர் வதாட்டி ( ாட் டப்) 

இருக்கும் ெகுதிகளுக்கு புதிய தமர ஓடுகள் டெய்ந்து புதுப்ெிப்ெது உட்ெட அமனத்து ெகுதிகளிலும் 

ெடிகால் ெசதிகள் மற்றும் கட்டிடத்தில் உள்ள ொதுகாப்பு ஆகியமெ டமம்ெடுத்தப்ெடும். 

 

கட்டிடத்தின் வெளிப்புைத்தில், நடக்கும் ொமதகள் மற்றும் நீர் ெிடிப்பு ெகுதியில்  வசய்யப்ெடும் 

டமம்ொடுகள் ெடக்குப் ெகுதியில் நீர் ெழிந்டதாடும் திைமன டமம்ெடுத்தும். டமம்ெடுத்தப்ெட்ட ொகன 

நிறுத்துமிட ெிளக்குகள் ெிரகாசமான, அதிக ஆற்ைல் திைன் வகாண்ட சாதனங்கமளக் வகாண்டிருக்கும். 

சிங்க்ொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  மமயத்திற்கான டமம்ெடுத்தல்கள் என்ெது, பூங்காக்கள் மற்றும் 

வொழுதுடொக்கிற்கான மாஸ்டர்திட்டத்தின் (Parks and Recreation Master Plan),  ஒரு ெகுதியாகும்; இது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வொழுதுடொக்கு மமயங்களுக்கான புதுப்ெித்தல் திட்டமாகும். 

 

டகாெிட்-19 வதாற்று ெரெல் காரணமாக மாகாணம் முழுெதும் முடக்கப்ெட்டதால், சிங்குொகவ்ஸி 

நல்ொழ்வு  மமயம் மூடப்ெட்டுள்ளது. புதுப்ெித்தல் டெமலகள் 2021 ஆம் ஆண்டின் ெசந்த காலத்தில் 

வதாடங்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

லின்குகள் 

• கனடா மற்றும் ஒன்ட்டடாிடயா அரசுகள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வொழுது டொக்கு 

உள்கட்டுமானத்மத டமம்ெடுத்த முதலீடு வசய்யெிருக்கின்ைன (Canada and Ontario invest to 

improve recreation infrastructure in Brampton) 

• பூங்காக்கள் மற்றும் வொழுதுடொக்கிற்கான மாஸ்டர்திட்டம் (Parks and Recreation Master Plan) 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சிங்குொகவ்சி நல்ொழ்வு  மமயத்திற்காக இந்த குைிப்ெிடத்தக்க முதலீடுகமள 

கனடா அரசு மற்றும் ஒன்ட்டடாிடயா அரசாங்கங்களிடமிருந்து வெறுெதில் நாங்கள் வெருமிதம் 

வகாள்கிடைாம். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆடராக்கியமான மற்றும் ொதுகாப்ொன நகரமாகும், 

குடியிருப்ொளர்கள் ஆடராக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்ொகவும் இருக்கவும், டெடிக்மகயாக வொழுது 

டொக்கவும்,  நமது வொழுதுடொக்கு மமயங்கள் அமனத்திலும் எளிதில் அணுகக்கூடிய ெமகயிலான, 

ொதுகாப்ொன அனுெெத்மத வதாடர்ந்து ெழங்குெதற்கான அமனத்மதயும் சிங்குொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  

மமயத்தில் கிமடக்கச் வசய்ெமத நாங்கள் உறுதிப்ெடுத்துடொம். 

- டெட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வொழுதுடொக்கு மமயங்கள்தான் நமது சமூகத்தின் இதயம் ஆகும். பூங்காக்கள் 

மற்றும் வொழுதுடொக்கு மாஸ்டர் திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக சிங்குொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  மமய 

டமம்ொடுகமளச் வசய்ய ஆதரவு தந்த மத்திய மற்றும் மாகாண அரசாங்கங்களுக்கு நன்ைி. சிங்குொகவ்ஸி 

நல்ொழ்வு  மமயத்மத டமம்ெடுத்துெது என்ெது, ப்ராம்ப்ட்டனில் வொழுதுடொக்குகமள 

டமம்ெடுத்துெடதாடு அமனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளுக்கும் சுறுசுறுப்ொன ொழ்க்மக முமைமய 

ஊக்குெிக்கவும் உதவும். ” 

- வராவீனா சான் ட்டடாஸ், ெிராந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 1 & 5; தமலமமப் வொறுப்பு, சமுதாய 

டசமெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“கட்டிட ெசதியில் கிமடக்கின்ை அணுகல்தன்மம, ொதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டுவமாத்த ெயனர் 

அனுெெத்திற்கு சிங்குொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  மமயத்தில் உள்புை மற்றும் வெளிப்புை டமம்ொடுகள் 

வசய்ெது அெசியம். இந்த புனரமமப்புகமளத் துெங்குெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியமடகிடைாம், டமலும் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் வசய்யப்ெடெிருக்கின்ை எதிர்காலத் திட்டங்களிலும் அமனத்து மட்ட 

அரசாங்கங்களுடனும் வதாடர்ந்து ஒத்துமழப்பு வெறுெமத எதிர்ொர்க்கிடைாம். 

- சார்டமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 7 & 8; தமலமமப் வொறுப்பு, சமுதாய 

டசமெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நமது சமூகத்திற்கு டதமெயான ஆதரவுகமளக் வகாண்டுெருெதற்காக அமனத்து மட்ட 

அரசாங்கங்களுடனும் இமணந்து ெணியாற்ை ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் அர்ப்ெணிப்பு வகாண்டுள்ளது. 

நமது சமூகத்தில் வொழுதுடொக்கு ெசதிகமளப் புதுப்ெிப்ெதற்கும், ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளுக்கு மிகச்சிைந்த 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

வொழுதுடொக்கிற்கான ொய்ப்புகமள ெழங்குெதற்கும் என, பூங்காக்கள் மற்றும் வொழுதுடொக்கு 

மாஸ்டர் திட்டத்தின் மூடலாொய அணுகுமுமையுடன் சிங்குொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  மமயத்திற்கான 

முதலீடுகள் ஒத்துப்டொகின்ைன. ” 

- டடெிட் டெர்ாிக், தமலமம நிர்ொக இயக்குனர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“சமூக வொழுதுடொக்கு மமயங்களில் முதலீடு வசய்ெது என்ெது, மக்களின் ஆடராக்கியத்மதயும் 

நல்ொழ்மெயும் ஊக்குெிக்கிைது மற்றும் அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய மக்கள் ொழ்ெதற்கான, 

ெணியாற்றுெதற்கான மற்றும் குடும்ெங்கமள ெளர்க்க ெிரும்புகின்ை  மற்றும் நிமலத்து நிற்கெல்ல 

சமூகங்கமள உருொக்குகிைது. சிங்குொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  மமயத்மத புனரமமப்பு வசய்ெது என்ெது, 

ப்ராம்ப்ட்டனில் ெசிப்ெெர்களுக்கான வொழுதுடொக்கு ொய்ப்புகளுக்கு சிைந்த அணுகமல ெழங்கும். 

கனடாெின் உள்கட்டமமப்புக்கான திட்டமானது, ஆயிரக்கணக்கான திட்டப்ெணிகளுக்காக முதலீடு 

வசய்கிைது, நாடு முழுெதும் டெமலொய்ப்புக்கமள உருொக்குகிைது; டமலும் தூய்மமயான, டமலும் 

அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய சமூகங்கமள உருொக்குகிைது. ” 

- உள்கட்டுமானம் மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான அமமச்சர் டமதகு டகத்தாீன் வமக்கன்னா அெர்கள் 

சார்ெில், ப்ராம்ப்ட்டன் ெடக்கு நாடாளுமன்ை உறுப்ெினராகிய ரூெி சட ாட்டா 

 

“சமூகம், கலாச்சாரம் மற்றும் வொழுதுடொக்கு உள்கட்டமமப்பு ஆகியெற்ைில் முதலீடு வசய்ெது என்ெது 

அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய மற்றும் நிமலத்து நிற்கெல்ல சமூகங்கமள உருொக்குெதற்கு 

அத்தியாெசியமாகும். சிங்குொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  மமயத்தில் வசய்யப்ெடும் டமம்ொடுகள் இந்த 

ெசதியமமப்ெின் ஆயுட்காலத்மத நீட்டிக்கும், மற்றும்  ெரெிருக்கும்  ெல ஆண்டுகளுக்கு நிகழ்ச்சிகள் 

மற்றும் வசயல்ொடுகமள மகிழ்ந்து அனுெெிக்க முடியும் என்ெமத உறுதிவசய்கிைது. ” 

- மணீந்தர் சித்து, ப்ராம்ப்ட்டன் கிழக்கு நாடாளுமன்ை உறுப்ெினராகிய  

 

“இன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான  வொழுதுடொக்கிற்காக முதலீடு வசய்ெதானது, நாமள நாம் ெிரும்பும் 

ஒரு நகரத்மத வதாடர்ந்து அனுெெிக்க முடியும் என்ெமத உறுதி வசய்யும். நமது ெசதியமமப்புக்கமள 

டமம்ெடுத்துெதன் மூலமும், குடும்ெங்கள் சுறுசுறுப்ொக இருக்க உதவுெதன் மூலமும், அதற்கான 

டெகத்மதத் சமாளிப்ெதற்காக, ஆடராக்கியமான மற்றும் மகிழ்ந்து அனுெெிக்கத்தக்க ெழிகமள நமது 

சமூகத்திற்கு ெழங்குகிடைாம். ” 

- ஒன்ட்டடாிடயாெின் உள்கட்டுமான அமமச்சராகிய டமதகு லாாீ ஸ்காட் சார்ொக, சிறுெணிகம் 

மற்றும் அலுெலகப் ெணிகளில் வதாய்வுகமள குமைத்தலுக்கான மற்றும் சிறு ெணிகங்களுக்கான  

இமண அமமச்சரும் ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு  நாடாளுமன்ை உறுப்ெினருமாகிய டமதகு  ப்ரப்மீத் 

சர்க்காாியா;  

 

"சிங்குொகவ்ஸி நல்ொழ்வு  மமய புனரமமக்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அைிெிக்கப்ெட்டதில் நான் 

ெரெசமமடகிடைன். நமது மிகப்வொிய நகரத்தில் வசய்யப்ெடும் இந்த முதலீடானது ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரொசிகளுக்கும் அெர்களது குடும்ெங்களுக்கும் ஆடராக்கியமான மற்றும் சுறுசுறுப்ொன ொழ்க்மக 

முமைகமள கமடப்ெிடிக்க டமலும் ெல ொய்ப்புகமள ெழங்கும். ” 

- அமர்ட ாத் சாந்து , ப்ராம்ப்ட்டன் டமற்குப் ெகுதி மாகாண நாடாளுமன்ை உறுப்ெினர் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொதுமக்கமள மனத்தில் மெத்டத 

வசய்கின்டைாம். ெலதரப்ெட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்ைனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிடைாம், 

வதாழில்நுட்ொீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் ெமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடைாம். ொதுகாப்ொன, நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்ெதற்கான ெளர்ச்சிப்ொமதயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிடைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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

 

 
ஊடக வதாடர்புகள் 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்ொளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுொடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

 

கிைிஸ்ட்டின் புடயால்ட் 

ெத்திாிக்மக வசயலாளர் 

ஒன்ட்டடாிடயா அரசின் உள்கட்டுமான அமமச்சர்,  

டமதகு லாாீ ஸ்காட் அெர்கள் அலுெலகத்தில் 

416-454-1782 | christine.bujold@ontario.ca  

 

டஸாஃெியா வஸௌஸா-டயஸ் 

தகெல்ொிமாற்ைக் கிமள 

ஒன்ட்டடாிடயா அரசின் உள்கட்டுமான அமமச்சகம்  

437-991-3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 

 

ஊடக உைவுவதாடர்புகள்  

கனடா உள்கட்டுமானம்  

613-960-9251 

கட்டணமில்லா எண்: 1-877-250-7154 

மின்னஞ்சல்: infc.media.infc@canada.ca   

இெற்ைில் எங்கமள வதாடர்பு வகாள்க: Twitter, Facebook 

மற்றும் Instagram  

ெமல: Infrastructure Canada  

 

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
mailto:christine.bujold@ontario.ca
mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/

